
14  BAB II TINJAUAN TEORETIS A. Pemaknaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Istilah kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai  Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.26  Kata “kekerasan” merupakan padanan kata ‘violence’ dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Violence dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata ‘kekerasan’ dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik semata.27 Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai28:  Penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.  Adapun pengertian kekerasan secara umum menurut Soetandyo Wigyosoebroto  Tindakan yang dilakukan seseorang (sejumlah orang yang berposisi kuat) terhadap seseorang (sejumlah orang yang berposisi lemah).Bersarana kekuatannya entah fisik maupun non fisik yang superior, dengan                                                  26 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Edisi Ketiga; Jakarta: Balai  Pustaka, 1990), h. 489 27 Mansour Faqih, ‘Perkosaan dan Kekerasan Analisis Gender’, dalam  Perempuan dalam  Wacana Perkosaan, eds. Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, (Yogyakarta: PKBI, 1997), h. 7 28 Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum, (UNPAD Press: Bandung, 2004), h. 54 



15  kesengajaan untuk menimbulkan derita dipihak yang tengah menjadi objek kekerasan itu.29  Tindak kekerasan yang terkait dengan perbedaan jenis kelamin dikenal dengan istilah gender based violence (kekerasan berbasis gender). Menurut saraswati kekerasan merupakan Suatu bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, yang dapat mengakibatkan penderitaan bagi puhak lain. Kekerasan tersebut dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan luka pada fisik hingga mengakibatkan kematian, dan yang kedua adalah kekerasan psikologis yang berakibat pada timbulnnya trauma berkepanjangan pada korban terhadap hal-hal tertentu yang telah di alaminnya.30  Menurut La Pona kekerasan terhadap perempuan adalah  Tindakan seorang laki-laki atau sejumlah laki-laki dengan mengerahkan kekuatan tertentu sehingga menimbulkan kerugian atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis, pada seorang perempuan atau sekelompok perempuan, termasuk tindakan memaksa, mengancam, atau berbuat sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan pribadi di ruang domestik dan publik.31  Dari beberapa pendapat di atas penulis berpendapat bahwasanya kekerasan adalah tindakan yang dilakukan seseorang kepada seorang yang lainnya dengan menggunakan kekuatan fisik yang dapat menciderai korban atau bahkan meninggalkan luka dan sebagainya.                                                     29 Soetandyo Wigyosoebroto, Islam dan Kontruksi Seksualitas, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002), h. 133. 30 La Pona dkk, Mengagas Tempat Yang Aman Bagi Perempuan: Kasus di Papua, (Yogyakarta: Pusat studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2002), h. 6 31  Ibid., h. 7 



16  2. Latar Belakang Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan  Kekerasan sendiri telah ada sejak dulu, pada pusaran abad enam dan tujuh masehi di kota Makkah misalnya, setiap saat malapetaka bisa menimpa golongan yang lemah. Mereka seperti kaum miskin, para budak, wanita dan anak-anak dapat menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang kaya ataupun para laki-laki yang berkuasa atas mereka.32 Kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah persoalan lama yang hingga kini masih terus menjadi wacana publik. Diawali dari cerita-cerita lama, memang perempuan selalu mendapat perlakuan diskriminatif. Dalam tradisi Yunani Kuno misalnya, perempuan dianggap sebagai makhluk lemah, tidak mempunyai independensi dan hanya diabdikan untuk kepentingan laki-laki. Hal ini pernah digambarkan oleh Aristoteles bahwa hubungan laki-laki dan perempuan bisa diperlakukan sesuka hati.33 Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu, misalnya perempuan, disebabkan oleh anggapan gender atau gender related violence (kekerasan terkait gender). Ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat menyebabkan munculnnya bentuk kejahatan yang bias dikategorikan sebagai kekerasan gender seperti pemerkosaan, pemukulan, dan serangan fisik dalam ranah domestik, penyiksan yang mengarah kepada organ alat kelamin, kekerasan                                                  32 Farha Ciciek, Ikhtiar Mengatasi Kekerasan di dalam Rumah Tangga, (Jakarta: LKAJ, 1990), h. 1.   33 Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan, (Jakarta: el-KAHFI, 2008), h. 342.   



17  dalam bentuk pelacuran, pornografi, pemaksaan sterilisasi dalam keluarga berencana, serta pelecehan seksual.34 Kekerasan terhadap perempuan berasal dari budaya patriarki. Patriarki sendiri merupakan sebuah sistem dominasi dan superioritas laki-laki, serta sistem kontrol terhadap perempuan tempat perempuan dikuasai. Dalam patriarki melekat ideologi yang menyatakan bahwa laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, bahwa perempuan harus dikontrol oleh laki-laki, dan bahwa perempuan adalah bagian dari milik laki-laki. Dengan demikian, terciptalah konstruksi sosial yang tersusun sebagai kontrol atas perempuan dan laki-laki berkuasa penuh mengendalikan hal tersebut.35 3. Pembagian Kekerasan terhadap Perempuan Berdasarkan situs terjadinya, kekerasan terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kekerasan yang terjadi pada area domestik atau kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan pada arena publik. Perbedaan antara kedua ranah ini di dasarkan antas unsur relasi sosial antara korban dan pelaku. Oleh karena itu, kekerasan yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan, meskipun dilakukan di sektor publik, di pasar misalnya, kekerasan tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan domestik. Sebaliknnya, bila kekerasan dilakukan oleh orang yang tidak memiliki                                                  34 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 17 35 Kamla Bhasin,  Menggugat Patriarki, (Terj.) Nug Katjasungkana, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996), h. 3-4 



18  hubungan kekerabatan atau perkawinan, meskipun dilakukan di dalam rumah, dapat dikategorikan sebagai kekerasan sektor publik.36 Kekerasan terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi dua bentuk yakni kekerasan seksual dan kekerasan non seksual. Yang membedakan antara kedua jenis kekerasan tersebut adalah ada atau tidaknya unsur kehendak seksual. Apabila terdapat unsur kehendak seksual, kekerasan tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Sebaliknya, apabila unsur tersebut tidak dominan, kekerasan tersebut dimasukkan dalam kategori non seksual.37 Menurut Harkristuti Harkrisnowo kekerasan terhadap perempuan adalah setiap kekerasan yang diarahkan kepada perempuan hanya karena mereka perempuan. Pengertian yang diberikan oleh Harkristuti Harkrisnowo, melihat apa yang terjadi pada perempuan karena identitas kelaminnya. Oleh karena itu, kekerasan terhadap perempuan dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk kekerasan38 yang meliputi: a. Kekerasan fisik (physical abuse) seperti tamparan, menendang, pukulan, menjambak, menusuk, mendorong, memukul dengan senjata. b. Kekerasan psikis emosional (emotional abuse) seperti rasa cemburu atau rasa memiliki yang berlebihan, merusak barang-barang milik pribadi mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan manipulasi, mengisolasi dari kawan-kawan dan keluarganya, dicaci                                                  36 Dzuhayati, Siti Ruhaini dan Susi Eja Yuarsi, Kekerasan Terhadap Perempuan di Ruang Publik,  (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Unversitas Gadjah Mada, 2002), h. 7 37 Ibid., h. 8 38 Aroma Elmina Martha, Perempuan, Kekerasan dan Hukum, (Yogyakarta: UII Press ,2013), h. 23. 



19  maki, menanamkan perasan takut melalui intimidasi, merusak hubungan orang tua anak atau saudara dan sebagainya. c. Kekerasan seksual (sexual abuse) seperti memaksa hubungan seks, mendesak hubungan seks setelah melakukan penganiayaan, menganiaya saat berhubungan seks, memaksa menjadi pelacur, menggunakan binatang untuk hubungan seks dan sebagainya. 4. Penyebab Terjadinya Kekerasan terhadap perempuan  Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan pelaku mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial dimasa kanak-kanak. Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini disebabkan mereka menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka dianggap gagal jika tidak mengulang pola kekerasan tersebut. Perasaan kesal dan marah terhadap orang tua yang selama ini berusaha ditahan, akhirnya akan muncul menjadi tindak kekerasan kepada istri, suami atau anak-anak.39                                                   39 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, (Jakarta: Sinar Grafika, t.th), h. 1. 



20  Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya.40 B. Kajian Pustaka Agar penulisan ini dapat menjadi penulisan yang tidak bersifat plagiasi, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan penulisan ini. Dari hasil penelusuran pustaka yang dilakukan penulis menemukan banyak kajian-kajian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, baik dalam bentuk buku maupun hasil penelitian, namun dari sekian banyak kajian pustaka yang terkait, penulis mencantumkan sebagian yang dianggap relevan dan dapat mewakili pustaka-pustaka yang lain diantaranya:  1. Skripsi yang berjudul Makna Lafadz Idrib pada Q.S. al-Nisa>/4:34 Perspektif Ulama Kabupaten Malang yang disusun oleh Muhammad Lukman Haris mahasiswa fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Dalam skripsinya Muhammad Lukman Haris mengawali pembahasan dengan melakukan klasifikasi lima bab, yaitu a). Pendahuluan, b). Kajian Pustaka, c). Metode Penelitian, d). Hasil Penelitian, e). Kesimpulan dan Saran.                                                  40  Ibid., h. 2 



21  Metode yang digunakan dalam Sripsi ini yaitu penelitian lapangan atau Living Quran yang bertempat di desa Wonokerto kec. Bantur, Kabupaten Malang. Dari hasil wawancara tersebut adalah ulama kabupaten Malang dalam memakai lafads Idrib ini dibedakan kedalam 2 kategori kategori pertama yaitu kategori ulama salafi, para ulama salafi memaknai kata Idrib dengan memukul secara tekstual yaitu memukul dengan tangan. Lain halnya dengan ulama kontemporer malang yang memaknai lafadz Idrib yaitu dengan kontekstual artinya memukul cukup dengan kata-kata dan nasehat saja. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis lakukan dari segi metode skripsi Lukman Haris ini menggunakan metode living Qur’an dengan berfokus kepada ulama-ulama yang ada di kabupaten Malang, sedangkan penulis sendiri lebih kepada makna kata wadribu>hunna dari para mufasri kontemporer. 2. Kebolehan Suami Memukul Istri yang Nusyu>z dalam al-Qur’an yang disusun oleh Sri Wihidayati merupakan jurnal hukum Islam yang diterbitkan pada tahun 2017. Jurnal ini terdiri dari 196 halaman yang terdiri dari beberapa judul besar seperti a). Pendahuluan, b). Pembahasan, c). Penutup. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu sebagai berikut. Pertama, nusyu>z yang dimaksud oleh al-Qur’an, paling tidak, menurut bentuknya terdiri dari tiga tingkatan yaitu pertama, ketidak patuhan istri terhadap Allah, dan ini merupakan nusyûz tingkat tinggi, kedua, ketidak patuhan istri kepada suami sebagai pimpinannya; dan ketiga, pengabaian hak dan kewajiban sebagai istri. 



22  Hanya saja jurnal ini lebih spesifik membahas mengenai makna nusyu>z yang ada dalam al-Qur’an. Berbeda  dengan apa yang penulis kaji mengenai kata Wadribu>hunna dengan menggunakan metode tahlili. 3. Skripsi yang berjudul Perempuan di Ruang Publik Menurut Pandangan al-Qur’an (Kajian Tahlili Terhadap Q.S. al-Nisa>/4:34 yang disusun oleh Maryam mahasiswi fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik  Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam skripsinya Muhammad Lukman Haris mengawali pembahasan dengan melakukan klasifikasi lima bab, yaitu a). Pendahuluan, b). Hakikat Perempuan Menurut al-Qur’an, c). Wujud Perempuan dalam Q.S. al-Nisa>/4:34, d). Nilai-nilai Perempuan dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan Masyarakat, e). Penutup. Skripsi ini membahas tentang perempuan di ruang publik menurut pandangan al-Qur’an sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. al-Nisa>/4:34 Pokok permasalahannya yaitu Bagaimana hakikat dan wujud perempuan dalam Q.S. al-Nisa>/4:34, serta nilai-nilai perempuan dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan oleh Maryam yaitu metode  tafsir tahlili yang sepenuhnya merupakan penelitian kualitatif oleh karena itu data-data yang dibutuhkan diperoleh melalui kepustakaan (library research) dari berbagai literatur kemudian menganalisanya melalui analisis isi dalam pola induksi dan deduksi. 



23  Jika Maryam lebih spesifik membahas tentang peran perempuan di ruang publik maka penulis lebih spesifik mengkaji makna kata wadribu>hunna dari berbagai aspek dan berbagai pandangan mufassir. 4. Skripsi yang berjudul Kekerasan Terhadap Isti Menurut Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 yang disusun oleh Hari Ikhsan Darmawan mahasiswa fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsinya Hari Ikhsan Darmawan mengawali pembahasan dengan melakukan klasifikasi lima bab, yaitu a). Pendahuluan, b). Tinjauan Umum Tentang Tindakan Kekerrasan Terhadap Istri, c). Pandangan Hukum Islam dan UU. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mengenai Kekerasan Terhadap Istri d). Analisis Perbandingan Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 Mengenai Kekerasan Terhadap Istri, e). Penutup. Skripsi ini adalah penelitian pustaka (Library research) yang berusaha menggali dan menemukan wacana kekerasan terhadap istri berdasarkan UU no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan ketentuan-ketentuan tertulis berdasarkan konsep dan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis dapat menarik kesimpulan bahwasanya kekerasan terhadap istri ada empat aspek yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi adalah semata-mata tindakan yang dilarang dalam  Islam dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. 



24  Perbedaan mendasar dari penelitian ini yaitu sumber data yang digunakan jika Hari Ikhsan menggunakan sumber data bersadarkan UU. RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, lain halnya dengan apa yang penulis lakukan dengan memaparkan hadis-hadis yang berkaitan dengan pembahasan dan ayat-ayat yang berbicara mengenai pembahasan maupun. 5. Skripsi yang berjudul Pemukulan Suami Terhadap Istri yang Nusyu>z (Studi Komparatif Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam) yang disusun oleh Ida Marfungatus Sabrina mahasiswi fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Dalam skripsinya Hari Ikhsan Darmawan mengawali pembahasan dengan melakukan klasifikasi lima bab, yaitu a). Pendahuluan, b). Pemukulan Suami Terhadap Istri yang Nusyu>z Perspektif Hukum Positif, c). Pemukulan Suami Terhadap Istri yang Nusyu>z Perspektif Hukum Islam, d). Analisis, e). Penutup. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan juga literatur lainnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode komparatif, yaitu analisis terhadap letak persamaan dan perbedaannya untuk kemudian ditarik suatu alternatif yang komparatif. Dalam penelitian ini untuk membandingkan perbedaan peraturan hukum positif khususnya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Q.S. al-Nisa>/4:34 tentang pemukulan suami terhadap istri yang nusyu>z. 



25  Perbedaan yang paling mendasar dari skripsi ini yaitu terleta dari metode yag digunakan dalam melakukan penelitian. Jika skripsi Ida menggunakan metode komparatif dengan membandingkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam maka penulis alam hal ini menggunakan metode tahlili dengan memaparkan secara spesifik terkait pembahasan. 6. Skripsi yang berjudul Penafsiran Wadribu>hunna dalam Q.S. al-Nisa>/4:34 (Studi Komparatif Penafsiran Ibnu Kats}i>r dan al-Maragi) yang disusun oleh Nonny Ardianti Novatrasari mahasiswi fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsinya Nonny Ardianti mengawali pembahasan dengan melakukan klasifikasi lima bab, yaitu a). Pendahuluan, b). Tinjauan Umum Kalimat Wadribu>hunna, c). Penafsiran Wadribu>hunna Menurut Ibn Kasir dan al-Mara>gi> d). Relasi Kontekstualisasi tafsir Ibn Kasir dan al-Mara>gi>, e). Penutup. Penafsiran kalimat Wadribu>hunna dalam kitab tafsri Ibnu Katsir bahwa penggunaan kata Wadribu>hunna dalam ayat tersebut mengartikan bahwa suami diperbolehkan untuk memukul seorang istri dengan ketentuan, yaitu dengan pukulan yang tidak sampai memberikan bekas. Penafsiran al-Maragi tidak jauh berbeda dengan kesimpulan penafsiran Ibnu Kats}i>r yaitu boleh memukul, asalkan pukulan itu tidak menyakiti atau melukai, seperti memukul dengan tangan atau dengan tongkat kecil. 



26  Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nonny dengan penelitian yang dilakukan oleh peulis terletak dari segi metode yang digunakan jika Nonny menggunakan metode komparatif dengan membandingkan penafsiran Ibn Katsir dan al-Maragi, lain halnya dengan metode yang penulis gunakan yaitu metode tahlili dengan merujuk kepada kitab-kitab tafsir kontemporer. C. Kedudukan dan Peran Perempuan Istri dalam segala sendi kehidupan ini sudah tidak diragukan lagi dalam eksistensinya. Kehidupan yang berlangsung secara dinamis ini tidak akan pernah terlepaskan dari peran seorang istri. Dalam hal apapun, istri pasti ikut andil walaupun hanya menjadi orang yang selalu menyemangati dari dalam.  Penghormatan agama Islam terhadap para istri sangat tinggi. Terbukti sebelum Islam datang, para istri hanya sebagai barang warisan yang bisa ditukarkan kapan saja. Sejarah menginformasikan sebelum turunnya al-Qur’an terdapat sekian banyak peradaban yang besar, seperti Yunani, Romawi, India dan Cina. Dunia juga mengenal agama-agama seperti Yahudi, Nasrani, Budha, Zoroaster, dan sebagainya. Masyarakat Yunani dengan peradaban maju dan terkenal dengan pemikiran-pemikiran filsafatnya tidak banyak membicarakan hak dan kewajiban para istri. Di Yunani, walaupun mengakui hanya hanya satu istri, tetapi warga Yunani masih menyetujui adanya perilaku poligami, karena seorang laki-laki dapat memuaskan nafsunya dengan wanita lain di kota dan para pembantu-pembantu wanitanya. Dikalangan elit, wanita ditempatkan dalam istana-istana, dan dikalangan bawah, nasib mereka sangat menyedihkan. Mereka diperjual-belikan, sedangkan yang berumah tangga sepenuhnya berada di bawah 



27  kekuasaan suami. Mereka tidak memiliki hak sipil, dan bahkan hak waris pun nyaris tidak ada.41 Begitu juga yang terjadi dalam peradaban Romawi, para istri hanya dipandang sebagai alat penerus generasi dan semacam pelepas nafsu seksual lelaki. Lebih parahnya lagi pembuangan bayi perempuan harus diumumkan dan pembunuhan sudah menjadi kelaziman. Kehidupan wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah menikah, kekuasaan tersebut pindah dari ayah ketangan suami. Kekuasaan suami mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh.42 Penghormatan terhadap istri di zaman sekarang terbukti dengan ikut sertanya dalam hampir semua sendi kehidupan. Dari yang melingkupi lingkungan keluarga sampai lingkungan negara pun para istri juga mempunyai peranan penting, terbukti dalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, kaum wanita pasti berperan. Kesetaraan kedudukan antara kaum laki-laki dan kaum wanita di era modern ini, tidak diiringi dengan kelayakan kehidupan mereka dalam keluarga. Masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi yang diakibatkan karena kurangnya kewaspadaan wanita. Sehingga dampaknya dapat dirasakan dikehidupan keluarga itu sendiri. Kesiapan mental dari seorang wanita untuk memasuki babak baru dalam kehidupan berumah tangga sangat dibutuhkan sekali. Secara lahir maupun batin, kesiapan tersebut harus benar-benar ada. Jangan sampai ada unsur keterpaksaan dalam menjalani hubungan yang sakral yaitu                                                  41  M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1998), h. 296 42 Laela Ahmed, Wanita dan Gender dalam Islam: Akar Historis Perdebatan Modern, (Jakarta: Pilar Media, 2005), h. 38 



28  pernikahan. Di zaman yang serba canggih dan serba modern seperti sekarang ini, ternyata berbanding terbalik dengan moral manusia pada umumnya, dan itu berpengaruh terhadap keharmonisan di lingkungan keluarga. Padahal cita-cita Islam dimulai perjuangannya dengan menumbuh suburkan aspek-aspek aqidah dan etika dalam diri pemeluknya. Dimulai dengan pendidikan kejiwaan bagi setiap pribadi, keluarga dan masyarakat, yang salah satu cerminannya adalah kesejahteraan lahiriah.43 Kehidupan keluarga apabila diibaratkan sebagai suatu bangunan, demi terpeliharanya bangunan itu dari hantaman badai dan guncangan gempa, maka ia harus didirikan di atas satu pondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kokoh serta jalinan perekat harus benar-benar yang bermutu. Pondasi kehidupan keluarga adalah ajaran agama, disertai kesiapan fisik dan mental. Adapun jalinan perekatnya bagi bangunan keluarga adalah hak dan kewajiban yang disyariatkan Allah terhadap suami, istri dan anak-anak. Peran yang sangat penting dalam menjaga suatu kehidupan keluarga dimulai dari sosok wanita, yang nantinya akan menjadi guru pertama bagi putra-putrinya. Istri itulah yang merupakan sumber budi pekerti, karena wanita yang telah menerima adanya jenis manusia ini, semenjak muncul di dalam rahim, sampai akhirnya manusia itu besar dipangkuan dan ayunan.44 Berikut ini penulis paparkan beberapa peran yang seorang wanita sebagai berikut:                                                   43 M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, (Bandung: Mizan, 2007), h. 378 44  N. Imas Rosyanti, Esensi al-Qur’an, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 172 



29  1. Peran perempuan sebagai anak Anak perempuan secara biologis dalam hal-hal tertentu berbeda dengan anak laki-laki. Misalnya, anak perempuan sudah dirancang sejak awal oleh al-Kha>liq untuk mengemban tugas reproduksi yang rumit dalam rangka kesinambungan umat manusia. Sementara itu, secara kultural masyarakat Indonesia pada umumnya telah menjuruskan peran anak-anaknya berdasarkan gender. Anak perempuan lebih diarahkan pada pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Meskipun demikian, dalam hal keimanan, amal soleh, kepatuhan kepada orang tua, tampaknya Allah swt. tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan semuanya sama akan mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Allah.45 Di antara peran perempuan, termasuk juga laki-laki, sebagai anak dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Menjadi anak yang berbuat baik kepada orang tua Berbuat baik (ih}sa>n) kepada orang tua sejatinya merupakan suatu kewajiban. Anak harus sedapat mungkin memerankan sendiri kewajiban ini dengan baik. al-Qur’an selalu mengingatkan kepada manusia tentang masa lampau ketika orang tua mereka sangat lelah menjadi media kehadirannya, lalu merawat dan membesarkan mereka hingga dapat mengerti tentang kehidupan. Berbuat baik kepada perintah orang tua mulai dari kepatuhan terhadap perintah dan nasehat mereka, membahagiakan mereka semampu ia bisa lakukan (seperti                                                  45 Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir al-Qur’an Tematik), (Seri 2; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2009), h. 208   



30  prestasi, ketaatan tanpa tekanan, keakraban dan kehangatan, dll). Sampai pada masa pelayanan dimasa krisis karena faktor usia dan kesahatan. 46 b. Menjadi putri yang menjaga diri dari pergaulan Setelah anak-anak perempuan beranjak remaja dan fungsi-fungsi reproduksinya telah mencapai tingkat kematangan. Maka secara ilmiyah akan muncul daya tarik masing-masing anak remaja dengan lawan jenisnya. Salah satu kecendrungan manusia normal adalah adanya ketertarikan pada lawan jenisnya. Persoalannya adalah kadang-kadang ketertarikan itu sangat kuat sehingga sulit dikontrol dan akibat pada pergaulan bebas yang dilarang oleh syariat. Untuk menghindari hal ini cara terbaik yang dilakukan adalah melakukan pencegahan (preventif) sebelum segera terlanjur.47 al-Qur’an mengajarkan itu dalam Q.S. an-Nu>r/24:31 
≅ è% uρ ÏM≈ uΖ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 zôÒàÒøótƒ ôÏΒ £Ïδ Ì�≈ |Áö/ r& zôà x�øts† uρ £ßγy_ρã� èù Ÿωuρ šÏ‰ ö7 ãƒ £ßγtFt⊥ƒÎ— āωÎ) $tΒ 

t� yγsß $yγ÷Ψ ÏΒ ( t ø⌠ Î� ôØ u‹ø9 uρ £Ïδ Ì� ßϑ èƒ ¿2 4’n?tã £Íκ Í5θãŠ ã_ ( Ÿωuρ šÏ‰ ö7 ãƒ £ßγtFt⊥ƒÎ— āωÎ)  ∅ÎγÏFs9θãèç7 Ï9 ÷ρr& 
 ∅ÎγÍ←!$t/# u ÷ρr& Ï !$t/#u  ∅ÎγÏG s9θãèç/ ÷ρr&  ∅ÎγÍ←!$oΨ ö/ r& ÷ρr& Ï !$oΨ ö/ r&  ∅ÎγÏG s9θãèç/ ÷ρr& £ÎγÏΡ≡uθ÷z Î) ÷ρr& û Í_t/ 

 ∅ÎγÏΡ≡uθ÷z Î) ÷ρr& û Í_t/ £ÎγÏ?≡uθyz r& ÷ρr& £ÎγÍ←!$|¡ÎΣ ÷ρr& $tΒ ôM s3n= tΒ £ßγãΖ≈ yϑ ÷ƒr& Íρr& šÏèÎ7≈ −F9 $# Î� ö�xî ’ Í< 'ρé& 
Ïπt/ ö‘ M} $# zÏΒ ÉΑ% ỳ Ìh�9 $# Íρr& È≅ ø�ÏeÜ9$# šÏ% ©!$# óΟ s9 (#ρã� yγôà tƒ 4’ n?tã ÏN≡u‘ öθtã Ï !$|¡ÏiΨ9 $# ( Ÿωuρ t ø⌠ Î� ôØo„ 

£ÎγÎ= ã_ö‘ r' Î/ zΝn= ÷èã‹ Ï9 $tΒ tÏ�øƒ ä† ÏΒ £ÎγÏFt⊥ƒÎ— 4 (#þθç/θè? uρ ’ n< Î) «!$# $·èŠ ÏΗ sd tµ•ƒr& šχθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ÷/ä3ª= yès9 
šχθßsÎ= ø� è? ∩⊂⊇∪                                                       46 Ibid., h. 208-209 47 Ibid., h. 210-211 



31  Terjemahannya: Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami merek, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara-saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.48  c. Menjadi anak yang mewarisi nilai-nilai Islam Tugas anak adalah menerima pewarisan nilai-nilai ini untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga ajaran Islam tetap terjaga hingga akhir zaman. Hal paling mendasar yang harus diwarisi oleh anak dari orang tuanya adalah aqidah yang benar dan kokoh. Karena, akidah yang benar dan kokoh harus menjadi landasan yang kuat dari semua aktivitas manusia.49 2. Peran wanita sebagai istri Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan, ada laki-laki dan ada pula perempuan.50 Secara naluri kemanusiaan keduanya saling membutuhkan terutama sangat jelas pada masa kematangan seksual. Naluri saling                                                  48  Departemen Agama RI,  Op. cit, h. 353 49  Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir al-Qur’an Tematik), Op.cit, h. 212-213 50  Hal ini termaktub dalam Q.S. al-Qiya>mah/75:39 
Ÿ≅ yè pg mH çµ÷ΖÏΒ È÷ y_ ÷ρ ¨“9$# t� x. ©%! $# #s\Ρ W{$#uρ ∩⊂∪    Terjemahanya: Lalu Dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Lihat Departemen Agama RI. Qur’an Tajwid dan Terjemahan, Op. Cit.,  h. 578 



32  membutuhkan itu merupakan hal yang wajar dan harus didukung/difasilitasi oleh keluarga agar mereka mampu membangun rumah tangga baru sesuai dengan petunjuk-petunjuk syariat. Anjuran untuk menikahkan keluarga yang masih membujang padahal kemampuan untuk menikah telah ada dan dapat difahami 51 dalam al-Qur’an Q.S. an-Nu>r/24:32 
(#θßsÅ3Ρ r&uρ 4‘yϑ≈ tƒF{ $# óΟä3Ζ ÏΒ tÅsÎ=≈ ¢Á9 $# uρ ôÏΒ ö/ ä.ÏŠ$t6Ïã öΝ à6 Í←!$tΒ Î) uρ 4 βÎ) (#θçΡθä3tƒ u!# t� s)èù ãΝ ÎγÏΨ øóãƒ ª! $# 
ÏΒ Ï&Î# ôÒsù 3 ª!$# uρ ììÅ™≡uρ ÒΟŠ Î= tæ ∩⊂⊄∪     Terjemahannya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.52 Setelah pernikahan berlangsung yang ditandai dengan ijab kabul, maka serta merta peran suami dan istri dimulai. Istri harus memposisikan diri sebagai seorang istri dari suaminya yang memiliki hak dan kewajiban, begitu pula sebaliknya. Kalau kedua belah pihak menyadari posisi dan peran masing-masing, maka rumah tangga itu akan berjalan harmonis. Istri mempunyai peran strategis di rumah tangganya, antara lain karena secara umum istrilah yang banyak waktu di rumah mengurus rumah tangga dan anak-anak. Bahwa ada yang mensubtitusi kepada                                                  51 Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir al-Qur’an Tematik), (Jakarta: Maghfira Pustaka, 2014), h. 192-193 52  Departemen Agama RI, Qur’an Tajwid dan Terjemahan, h. 354 



33  orang lain adalah masalah lain.53 Beberapa peran istri dapat dikemukakan antara lain: a. Menjadi pasangan suami (secara biologis) Tidak dapat diingkari bahwa salah satu kebutuhan biologis manusia adalah melakukan aktivitas reproduksi. Dalam aktifitas ini Allah swt. meletakan kenikmatan agar manusia senang melakukannya. Dengan begitu, generasi manusia tidak punah dan tetap berkelanjutan dalam rangka memakmurkan bumi.54 Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:223 
öΝ ä.äτ !$|¡ÎΣ Ó^ ö� ym öΝ ä3©9 (#θè?ù' sù öΝä3rOö� ym 4’ ¯Τ r& ÷Λä÷∞ Ï© ( (#θãΒ Ïd‰ s% uρ ö/ ä3Å¡à�ΡL{ 4 (#θà)̈? $#uρ ©! $# (# þθßϑ n= ôã $#uρ Νà6 ¯Ρ r& 

çνθà)≈ n= •Β 3 Ì� Ïe±o0uρ šÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ∩⊄⊄⊂∪     Terjemahannya:  Isteri-isterimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yag kamu sukai. Dan utamakannlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.55 Pada umumnya ulama tafsir memahami ayat ini sebagai kebolehan mendatangi istri dengan cara-cara yang menyenangkan. Istri harus berupaya untuk menjadi rekan yang baik terhadap pasangannya, bahkan tidak diperkenankan untuk menolak ajakan suaminya untuk memenuhi hasrat biologis yang telah dihalalkan Allah swt. sebab, kalau menolak berarti ia telah mengabaikan salah                                                  53 Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir al-Qur’an Tematik), h. 193 54 Ibid., h. 194 55  Departemen Agama RI,  Qur’an Tajwid dan Terjemahan, Op. cit., h. 35 



34  satu perannya sebagai seorang istri, yaitu menjadi pasangan suaminya secara biologis. b. Menjadi pasangan suaminya secara (psikologis) Peran lain perempuan sebagai seorang istri adalah menjadi pasangan suaminya dalam hal-hal yang berifat psikologis. Salah satu kebahagiaan bagi suami apabila ia mempunyai pasangan yang salehah. Ia menjadi milik berharga bagi suami. Sabda Rasulullah saw.  ُْتُه َوِإَذا أََمَرَها َأطَاَعتْ َأَال أَها َسر ُه َوِإَذا ْخِربَُك ِخبَْريِ َما َيْكِنُز اْلَمْرُء اْلَمْرأَُة الصاحلَُِة ِإَذا َنَظَر إِلَيـْ َها َحِفظَْتهُ   Artinya: Inginkah kamu aku beritahu suatu kebaikan yang didambakan untuk dimiliki oleh manusia (suami)? Jawabannya adalah perempuan yang solehah apabila suaminya memandangnya ia menggairahkan, jika suami menyuruhnya ia menaatinya, dan jika suaminya tidak berada di sampingnya ia memelihara dirinya. Hal penting lain juga penting diperankan oleh istri (termasuk suami) adalah sikap dan perilaku saling melindungi dari berbagai ancaman, penyingkapan aib atau kekurangan, dan berbagai hal yang dapat merendahkan martabat pasangan. 57                                                    56  Imam Abu Dawud al-Sijistani, Sunan Abu Dawud, Jilid. 1, h. 756 57 Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir al-Qur’an Tematik), Op. cit., h. 195-196 ٥٦َغاَب َعنـْ



35  c. Menjadi manajer dalam mengatur rumah tangga Rumah merupakan tempat tinggal bagi keluarga untuk beristirahat, berkumpul, dan melakukan berbagai aktivitas personal dan sosial antar anggota keluarga setiap hari. Begitu pentingnya rumah sebagai tempat tinggal yang menyenangkan sehingga ada ungkapan yang menjadi idaman semua orang “baiti> jannati> (rumahku adalah surgaku). Dalam upaya mewujudkan tempat tinggal yang nyaman bagi istana itu, peran istri sangat menentukan. Kalau suami lebih banyak bekerja di luar rumah, maka istri berperan dalam rangka membantu rumah tangganya dengan baik. Karena itu, tidak berlebihan jika istri disebut sebagai menejer dalam mengatur rumh tangganya. Sebagai menejer, ia berperan menata berbagai sarana yang diperlukan oleh semua anggota keluarga sehingga fungsional dan menyenangkan, mengatur urusan belanja sehari-hari sehingga tertata dan terprogram dengan baik. Pengaturan fasilitas secara fungsional, bahkan dekorasi ruang-ruang dalam batas kewajaran sesuai dengan kemampuan, untuk memberi kesejahteraan lahir batin bagi semua anggota keluarga menjadi wewenang istri sebagai menejer rumah tangga.58 3. Peran wanita sebagai ibu Ada ungkapan yag menyebutkan “al-ummu madrasatul-ula>” (ibu adalah sekolah pertama) untuk menunjukkan betapa peran ibu sangat strategis dalam mendidik anak-anaknya diawal kehidupan mereka. Peran seorang perempuan sebagai ibu, sejatinya, dimulai dari saat terjadinya konsepsi (pertemuan antara sel                                                  58 Ibid., h. 198-199 



36  spermatozoa dengan ovum) yang berproses sebagai janin dan kemudian lahir menjadi bayi. Selama kurang lebih 30 bulan, ia mengandung, melahirkan, dan menyusui anaknya dengan sabar sebagai tugas yang diberikan oleh Allah swt. kepada para perempuan.59 Sebagaimana dalam Q.S. al-Ah}qa>f /46:15 
$uΖ øŠ ¢¹ uρuρ z≈ |¡Σ M} $# Ïµ÷ƒy‰ Ï9≡uθÎ/ $·Ζ≈ |¡ômÎ) ( çµ÷Fn= uΗ xq …çµ•Β é& $\δ ö� ä. çµ÷G yè|Êuρuρ $\δ ö� ä. ( …çµè= ÷Η xquρ …çµè=≈ |ÁÏùuρ tβθèW≈ n= rO 
# ·�öκ y− 4 # ¨Lym # sŒ Î) xRn= t/ … çν£‰ ä© r& xRn= t/ uρ zŠ Ïèt/ ö‘ r& ZπuΖ y™ tΑ$s% Éb> u‘ û Í_ôã Î— ÷ρr& ÷βr& t� ä3ô© r& y7 tFyϑ ÷èÏΡ û ÉL©9 $# 

|M ôϑ yè÷Ρ r& ¥’ n?tã 4’ n?tã uρ £“ t$ Î!≡uρ ÷βr&uρ Ÿ≅ uΗ ùå r& $[sÎ=≈ |¹ çµ9 |Êö� s? ôx Î= ô¹ r&uρ ’Í< ’ Îû û ÉL−ƒÍh‘ èŒ ( ’ ÎoΤ Î) àM ö6è? y7 ø‹ s9Î) 
’ ÎoΤÎ) uρ zÏΒ tÏΗ Í>ó¡ßϑ ø9 $# ∩⊇∈∪    Terjemahannya: Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orangtuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umumnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tua ku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridoi dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir dampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim.”60  Secara garis besar peran perempuan sebagai ibu dapat dijelaskan beberapa di antaranya sebagai berikut: a. Mengandung anak Salah satu kodrat perempuan adalah mengandung anak-anaknya. Pekerjaan atau tugas ini sangat spesifik karena hanya bisa dikerjakan oleh perempuan. Mengandung anak adalah tugas yang sangat melelahkan, karena adanya perubahan-perubahan hormonal yang sangat berpengaruh pada                                                  59 Ibid., h. 201 60 Departemen Agama RI,  Qur’an Tajwid dan Terjemahan, Loc. Cit., h. 504 



37  keseluruhan sistem tubuh, beban berat karena harus membawa kandungan ke mana-mana dalam kurun waktu tertentu.61 Dalam al-Qur’an telah dijelaskan dalam Q.S. Luqma>n/31:14 
$uΖ øŠ ¢¹ uρuρ z≈ |¡Σ M} $# Ïµ÷ƒy‰ Ï9≡uθÎ/ çµ÷Fn= uΗ xq … çµ•Β é& $·Ζ ÷δ uρ 4’ n?tã 9÷δ uρ …çµè=≈ |ÁÏùuρ ’ Îû È ÷tΒ% tæ Èβr& ö� à6 ô© $# ’ Í< 

y7 ÷ƒy‰ Ï9≡uθÎ9 uρ ¥’ n< Î) ç�� ÅÁyϑ ø9 $# ∩⊇⊆∪    Terjemahannya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.62  b. Melahirkan dan menyusui Persalinan adalah puncak krisis yang harus dilewati oleh ibu dalam melaksanankan peran reproduksi. Anak lahir ke dunia telah dibekali oleh Allah swt. berbagai modalitas untuk hidup seperti insting (naluri) untuk menyusu, tapi belum memiliki kecerdasan (kognitif) dan pengetahuan kecuali potensi-potensi yang siap dikembangkan oleh orang tua dan lingkungannya.63 Dalam al-Qur’an Allah swt. berfirman dalam Q.S. an-Nah}l/16:78 
ª! $#uρ Ν ä3y_t� ÷z r& .ÏiΒ ÈβθäÜ ç/ öΝ ä3ÏF≈ yγ̈Β é& Ÿω šχθßϑ n= ÷ès? $\↔ ø‹ x© Ÿ≅ yèy_uρ ãΝä3s9 yìôϑ ¡¡9 $# t�≈ |Áö/F{ $#uρ 

nοy‰ Ï↔ øùF{ $#uρ   öΝ ä3ª= yès9 šχρã� ä3ô±s? ∩∠∇∪     Terjemahannya: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani, agar kamu bersyukur.                                                  61 Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir al-Qur’an Tematik),Op. cit., h. 202 62  Departemen Agama RI, Qur’an Tajwid dan Terjemahan, Loc. citt., h. 412 63 Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir al-Qur’an Tematik), h. 203-204 



38  c. Merawat dan membesarkan anak Tugas ibu dalam merawat dan membesarkan (nurturing) anak tidak seekslusif mengandung, melahirkan, dan menyusui. Karena, merawat dan membesarkan anak dilakukan secara bersama-sama dengan keluarga, meskipun peran ibu sangat dominan terutama pada fase bayi. Merawat dan membesarkan anak tidak terbatas pada kebutuhan fisik saja, tetapi meliputi semua aspek pertumbuhan dan perkembangan manusia sebagai makhluk Allah swt. seperti perkembangan mental, spritual, sosial, kecerdasan, dan keterampilan hidup (life skils).64 D. Dampak KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Berbicara mengenai dampak kekerasan dalam rumah tangga jelas mendatangkan akibat dan kerugian yang tidak terkira. Kekerasan terhadap korban dalam bentuk-bentuk yang melampaui batas dapat mengakibatkan masa depannya hilang. Seorang anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga akan kehilangan kesempatan dan semangat dalam hidupnya, termaksud kesempatan dan semangat untuk melanjutkan pendidikan, karena fisik yang sempat cacat dan trauma yang terus membayangi pikirannya. Ini berarti, KDRT dalam batas-batas tertentu dapat menimbulkan kerugian besar dari segi fisik maupun non fisik. Kasus-kasus KDRT yang sempat muncul keranah publik menunjukan KDRT terjadi karena perbedaan kepribadian, antara pelaku dan korban yang disebabkan                                                  64  Ibid., h. 205-207 



39  umumnya oleh perbedaan kepandaian, perbedaan pendapat, wawasan, dan adat istiadat atau budaya.65 Berikut ini penulis paparkan beberapa dampak kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut: 1. Dampak KDRT bagi korban Korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya akan mengalami dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek. Dampak jangka pendek bisa dilihat dari segi fisik dan psikologi. Dari segi fisik, biasanya korban akan mengalami luka-luka akibat kekerasan yang dilakukan oleh suaminya seperti lebam-lebam pada wajah, mata, tangan, paha akibat dipukul oleh suami lebam-lebam pada paha, bokong, betis akibat ditending oleh suami, memar pada kepala akibat jambakan rambut oleh suami, lebam pada leher akibat cekikan oleh suami dan lain-lain. Sedangkan dari segi psikologis, biasanya korban merasa sangat marah, jengkel, merasa bersalah, malu dan terhina. Gangguan emosi ini biasanya menyebabkan terjadinya kesulitan tidur (insomnia) dan kehilangan nafsu makan (lost apetite), cemas, depresi berat. Dampak jangka panjang kekerasan dalam rumah tangga bila korban tidak mendapatkan penanganan atau bantuan konsultasi psikologi yang memadai, korban dapat mempunyai persepsi negatif terhadap laki-laki. Selain itu, juga bisa                                                  65 Hadi, M.S dan Aminah, Kekerasan Dibalik Cinta, (Yogyakarta: Rifka Anisa Women Crisis Center, 2000), h. 33   



40  menyebabkan kematian, gangguan kesehatan fisik, bahkan bisa menyebabkan ketidak mampuan seorang ibu untuk merespon kebutuhan anaknya.66 2. Dampak KDRT bagi anak Bagi anak-anak yang menjadi saksi peristiwa kekerasan dalam lingkup keluarga, juga dapat mengalami trauma berupa gangguan fisik, mental dan emosional. Pengalaman melihat kekerasan dalam rumah tangga pada anak dapat menimbulkan berbagai persoalan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek seperti: ancaman terhadap keselamatan hidup anak, merusak struktur keluarga, munculnya berbagai gangguan mental. Sedangkan dalam jangka panjang memunculkan potensi anak terlibat dalam perilaku kekerasan dan pelecehan di masa depan, baik sebagai pelaku maupun korbannya. 67 Pada jangka panjang, problem-problem ini juga akan menunjukkan pengaruhnya pada masa dewasa, yaitu ketidakmampuan mengembangkan kemampuan coping yang efektif. Kebanyakan anak-anak ini akan menjadi orang-orang dewasa yang rentan terhadap depresi dan menunjukkan gejala-gejala traumatis, hingga akhirnya mereka beresiko menjadi pelaku kejahatan yang sama ketika beranjak dewasa.68                                                   66 Sugi Hastuti dan Itsna Hadi Septiawan, Gender dan Interioritas Perempuan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 179 67 Gunarsa, Singgih D. & Yulia Singgih D. Gunarsa, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Jakarta: Gunung  Mulia, 2008), h. 34 68  Ibid. 
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