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BAB I\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\ 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Jodoh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pasangan dan 

secara khusus pasangan hidup. Salah satu redaksi jodoh dalam al-Qur’an adalah 

kata al-zauj yang berarti pasangan, dijelaskan dalam kitab tafsir pasangan yang 

dimaksud adalah seperti laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, langit dan 

bumi, matahari dan bulan dan seterusnya (Wahbah al-Zuhaili, 2016: 43). Jodoh 

dalam penelitian ini adalah jodoh antara laki-laki dan perempuan yang telah 

menjadi pasangan suami dan isteri. Banyak orang yang berkata “pasangan yang 

terpilih adalah takdir, karena kelahiran, jodoh, dan kematian adalah takdir 

Tuhan”. Pemikiran seperti ini dari perspektif agama tidak sepenuhnya benar, 

namun jika ditinjau dari pengalaman hidup banyak orang, maka ini benar adanya 

(Quraish Shihab, 2015: 26). 

Berbicara mengenai takdir, maka segala yang terjadi tidak luput dari 

pengawasan dan pengetahuan Allah. Namun hal ini juga tidak membenarkan 

paham fatalisme, yakni menaati putusan Tuhan tanpa usaha. Takdir Allah dapat 

dihindari dengan berusaha untuk beralih ke takdir lain. Tetapi jika takdir sesuatu 

telah ditetapkan maka “kehati-hatian tidak berguna apabila suratan takdir telah 

ditetapkan”, demikianlah ungkapan populer yang ditemukan dalam kitab literatur 

agama dan sastra (Quraish, 2015: 28-29). 

Dalam Islam jodoh antara laki-laki dan perempuan dapat diakui ketika 

telah diresmikan atau disakralkan melalui proses pernikahan sesuai dengan ajaran 
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Islam. Ayat-ayat al-Qur’an yang mengatur hal ihwal jodoh ada sekitar 85 ayat 

dalam 22 surat. Diantara ayat-ayat al-Qur’an tersebut ada ayat yang mengatur 

menggunakan ibrah naṡ atau manṭu>q (tersurat) dan ada juga yang isyarah al-naṣ 

atau mafhum (secara tidak langsung) (Amir Syarifuddin, 2014: 6). Menurut Prof. 

Quraish Shihab, jodoh adalah seseorang yang telah sah dalam ikatan pernikahan. 

Jika suami Istri bercerai maka mereka berjodoh hingga saat mereka sebelum 

bercerai (Quraish Shihab. 2019: Shihab dan Shihab). 

Jodoh seringkali mengundang tanya terutama di kalangan muda mudi 

yang belum menikah. Salah satu soal yang sering ditanyakan adalah tentag cara 

mendaptkan jodoh yang baik, cara mengetahui ciri-ciri seseorang adalah jodoh 

yang ditakdirkan Allah. Hemat peneliti, inti dari pertanyaan tersebut adalah 

bagaimana melihat keserasian dan kesetaraan saat ingin memilih jodoh. Terkait 

soal tersebut para pendakwah yang aktif di kalangan muda-mudi seringkali 

menjawab pertanyaan tersebut dengan dalil-dalil yang berkaitan. Salah satu ayat 

yang digunakan adalah Q.S. al-Nur/24:26, 

ِبيث اِت و الطَّيِ ب ات  لِلطَّيِ ِبني  و الطَّيِ ب ون  ِللطَّيِ ب اِت أ و  ِبيِثني  و اْلْ ِبيث ون  لِْلخ  ل ِئك  اْلْ ِبيث ات  لِْلخ 
 ْم م ْغِفر ٌة و ِرْزٌق ك ِريٌ م َب َّء ون  ِمَّا ي  ق ول ون  ل   

Terjemahnya: 

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-

laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), 

sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik 

dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik 

(pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka 

memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga) (Qur’an 

Kemenag : Versi 2.0.1). 

Ayat ini adalah ayat yang konteks turunnya berekenaan dengan istri 

Rasulullah saw. ‘A<isyah ra. dan S{afwan yang dituduh berzina kemudian dibela 

dan dibersihkan namanya oleh Allah dengan diturunkannya ayat ini. 
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Juga hadis Rasullah saw.  

حدثنا زهري بن حرب وحممد بن املثىن وعبيدهللا بن سعيد قالوا حدثنا حيىي بن سعيد 
هأخَبين سعيد بن أيب سعيد عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه عن عبيدالل
 نِ يْ الد ِ  اتِ ذِ بِ  ْظف رْ ا ف  ه  نِ يْ دِ لِ ا و  اِل  م  لِ ا و  ه  بِ س  ِْل  ا و  اِل  م  : ِل   ع  ب  رْ أِل  ة  أ  رْ مل  اْ  ح  ك  نْ ت   و سلم قال 

 )رواه البخارى( اك  د  ي   تْ ب  رِ ت  
Artinya: 

Wanita dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena 

keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka 

pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung (Bukha>ri>, [5] 

1987:  1958). 

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukha>ri> dan Muslim di atas memberikan 

anjuran untuk melihat empat hal saat akan memilih jodoh, baik memilih karena 

melihat empat-empatnya atau salah satunya. Di akhir hadis Rasulullah saw. 

memberi penekanan bahwa agama sebaiknya jadi pertimbangan utama karna 

akan menghindari kesengsaraan dalam rumah tangga. Dari empat hal ini 

kemudian ulama fikih berijtihad mengenai kesetaraan dalam jodoh perspektif 

mazhab masing-masing. 

Sedangkan, penafsiran Q.S. al-Nu>r/24:26 jika hanya dilihat dari tafsir 

tekstualnya, maka dipahami bahwa kesetaraan dalam jodoh adalah perempuan 

yang baik-baik untuk laki-laki yang baik dan demikian pula sebaliknya 

sebagaimana termaktub. Ayat ini menunjukkan adanya indiksi kesetaraan yang 

dikehendaki dalam jodoh dari segi karakteristik sifat atau ada kesetaraan lain 

selain atau berbeda dari apa yang ada di dalam fikih. 

Namun pada masyarakat, kesetaraan ukurannya lebih seragam. Misalnya 

implementasi kesetaraan dalam jodoh berdasarkan adat masyarakat Bugis di 

Desa Tompo Kecamatan Barru Sulawesi Selatan. Suku Bugis adalah salah satu 

suku yang memiliki adat kesetaraan dalam memilih jodoh atau calon jodoh untuk 
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anak-anaknya yang masih dipertahankan hingga sekarang. Ukuran kesetaraan 

dalam suku ini sama dengan Islam yang memberikan hak kepada pihak 

perempuan untuk melihat kesetaraan itu. Walaupun hak  melihat kesetaraan itu 

sama-sama ada pada pihak perempuan, namun yang membedakan adalah standar 

kesetaraannya. Standar kesetaraan masyarakat ini adalah status sosial, 

pendidikan, pekerjaan (Nasrawati Hamid. 2020: 1-7). 

Implementasi kesetaraan terhadap nasab dalam pernikahan pedagang 

etnis Arab di Wisata Ampel Surabaya. Ada dua model imlpementasi yang 

ditemukan berdasarkan garis keturunannya; keturunan sayyid dan masya>khi. 

Seorang perempuan keturunan Arab  tidak diperbolehkan untuk menikahi laki-

laki ajam. Seorang yang dari golongan sayyid tidak diperbolehkan untuk 

menikahi  seorang keturunan Arab dari golongan syekh atau yang lainnya dengan 

asbab ingin menjaga garis keturunannya yang berasal dari nasab Rasulullah saw. 

Sehingga dalam pemilihan jodoh nasab menjadi prioritas yang sangat utama dan 

tidak ada yang dianggap setara kecuali yang bernasab sama. Pertimbangan 

kesetaraan dalam pandangan etnis Arab di wisata Ampel lebih mengarah kepada 

doktrin boleh atau tidak, halal atau haram menikah dengan seorang yang tidak 

berasal dari golongan yang sama (2017: 49-51). 

Keberagaman kesetaraan yang diterapkan oleh masyarakat sangat 

beragam. Namun kesetaraan-kesetaraan yang diterapkan oleh suku bugis atau 

Arab memiliki perbedaan dengan kesetaran perspektif ulama fikih dan kesetaraan 

dalam Q.S. al-Nu>>r/24:26. 

Kesetaraan adalah suatu timbangan keseimbangan yang sering menjadi 

pertimbangan dalam memilih jodoh dan akan berpengaruh di kehidupan 

pernikahan.  Kesetaraan dalam agama seringkali hanya mengacu pada kesetaraan 
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perspektif ulama fikih. Namun pada kehidupan bermasyarakat, kesetaraan 

mengenai karakter seorang juga sering menjadi acuan sebelum memilih jodoh 

baik di kalangan orang tua atau kalangan muda-mudi. Memperbaiki diri dianggap 

akan mendatangkan jodoh yang baik karena jodoh adalah cerminan diri. 

Pernyataan ini dapat ditemukan di buku-buku dan sosial media yang aktif 

membahas tentang jodoh atau menggunakan hastag jodoh. Pemahaman seperti 

ini berdasar pada Q.S. al-Nu>r/24:26.  

Selain itu Q.S. al-Nu>r/24:26 menarik karena jika dilihat secara parsial, 

z}ahir ayat dan penafsiran-penafsiran terdahulu akan bertentangan dengan 

penerapan kesetaraan di atas dan kisah-kisah keluarga yang diceritakan Allah 

dalam al-Qur’an. Ada lima sampel keluarga yang ada dalam al-Qur’an yang bisa 

dijadikan sebagai bandingan terhadap penafsiran Q.S. al-Nu>r/24:26. Diantaranya 

adalah dua keluarga yang sejalan kisahnya dengan ayat tersebut, dan tiga adalah 

yang bertentangan.  

Keluarga yang sejalan dengan tafsir tekstual ayat, misalnya kisah 

keluarga Nabi Ibrahim yang sangat harmonis menggambarkan keluarga saki>nah, 

mawaddah dan rahmah. Keluarga yang dari dua istrerinya menghasilkan nasab 

yang mulia yaitu tiga orang Rasul dari tiga agama sama>wi. Jika hanya mengacu 

pada kisah keluarga Nabi Ibrahim a.s.  maka apa yang disebutkan dalam dali-dalil 

di atas tidak akan menimbulkan pertanyaan selanjutanya. Nabi Ibrahim yang baik 

mendapatkan isteri yang juga baik yakni Sitti Sa>rah dan Sitti Ha>jar. 

Kemudian kisah keluarga kedua adalah keluarga Abu> Lahab, suami dan 

istri adalah orang yang sama-sama memiliki karakteristik buruk. Sebagaimana 
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yang digambarkan secara singkat dan jelas dalam Q.S. al-Lahab/111: 1 hingga 

Q.S. al-Lahab /111: 5, bahwa  celakalah bagi Abu> Lahab dan Isterinya. 

Sampel yang selanjutnya adalah kisah keluarga yang bertentangan dengan 

Q.S. al-Nu>r/24:26. Al-Qur’an menceritakan kisah keluarga Fir’aun la’natullah, 

keluarga Nabi Lu>t} a.s. dan keluarga Nabi Nu>h} a.s. Fir’aun la’natullah adalah 

gelar Raja Mesir yang sangat terkenal kekejamannya. Salah satu Fir’aun yang 

hidup di masa nabi Mu>sa a.s. Fir’aun yang kejam dikasihi Allah dengan 

diutusnya Mu>sa a.s. sebagai Rasul pemberi peringatan serta ditemani oleh Nabi 

Ha>run a.s. Namun, kasih Allah disia-siakannya. Di tengah kekejaman Fir’aun 

yang tidak ingin patuh bahkan justru mengaku Tuhan, muncul satu nama yang 

dicatat dalam al-Qur’an dan sejarah manusia, seorang perempuan yang telah 

dijaminkan surga untuknya yaitu Asiyah isteri Fir’aun, ini dapat dilihat dalam 

Q.S. al-Tah}ri>m/66:12.  

Demikian pula dengan kisah Nabi Nu>h} a.s. dan Nabi Lu>t} a.s. dalam Q.S. 

al-Tah}ri>m/66:11  sebagai pembawa risalah Allah yang mengajak kaumnya untuk 

beriman kepada Allah justru mendapatkan cobaan dari isteri mereka. Isteri Nabi 

Nu>h a.s. dan anaknya ikut mengatakan Nabi Nu>h} gila saat membuat kapal. 

Akhirnya mereka berdua ikut tenggelam bersama dengan kaum Nabi Nu>h} a.s. 

yang membangkang dan tidak ikut ajaran Nabi Nu>h} a.s. Sedangkan Nabi Lu>t}h 

a.s. isterinya justru menjadi informan orang-orang kafir.  

Hal-hal tersebut membuat Q.S. al-Nu>r/24:26 menarik untuk diteliti. 

Mengkaji tentang maksud ayat tersebut diturunkan untuk mengambil hikmah 

yang lebih jauh. Tentang maksud dari kata   ِبيث اِت اْلْ ِبيث ات ِبيِثني  و اْلْ ِبيث ون  لِْلخ  لِْلخ 
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 Meneliti tolak ukur baik dan buruk untuk bisa .و الطَّيِ ب ات  لِلطَّيِ ِبني  و الطَّيِ ب ون  لِلطَّيِ ب اتِ 

memahami hikmah atau maksud ayat ini. 

Untuk itu, Q.S. al-Nu>r/24:26 akan diteliti dengan menggunakan 

pendekatan tafsir> maqa>s}idi>. Teks al-Qur’an yang sifatnya statis serta konteks 

yang dinamis dapat didialekkan dengan menggunakan tafsi>r maqa>s}idi>. Tafsi>r 

maqa>s}idi> adalah salah satu bentuk tafsir baru di Indonesia yang diperkenalkan 

oleh Abdul Mustaqim tapi tidak bisa dikatakan benar-benar baru, yang 

terinspirasi dari maqāṣid al-syariah. Namun pada penulisan skripsi ini, penulis 

menggunakan tafsi>r maqa>s}idi> Was}fi A<syu>r. Was}fi As<yur juga salah satu pakar 

tafisr yang membahas tentang tafsi>r maqa>s}idi> bahkan sebelum Abdul Mustaqim 

menmbahasnya. 

Menggunakan tafsi>r maqa>s}idi> dalam menafsirkan ayat akan menambah 

sudut pandang lain terhadap suatu ayat dengan melibatkan ayat-ayat yang 

memiliki tema yang sama serta memadukannya bidang ilmu lainnya. Dalam 

tafsi>r maqa>s}idi> akan melibatkan banyak hal diantaranya, 1) memahami maqāṣid 

al-Qur’an; nilai-nilai kemaslahatan  pribadi (is}la>h al-fard), kemasalahatan sosial-

lokal (is}la>h al-mujtama>’), kemaslahatan universal-global (is}la>h al- a>lam), 2) 

memahami prinsip maqa>ṣid al-syariah juga kaidah-kaidah penafsiran yang telah 

digunakan oleh penafsir-penafsir sebelumnya seperti kaidah bahasa, kaidah tafsir 

dan hal-hal lainnya akan dijelaskan lebih detail pada bab III Metode Penelitan 

(Abdul Mustaqim, 2019: 40-41).   

Karena hal-hal tersebut di atas peneliti tertarik untuk melihat lebih dalam 

tentang masalah ini. Melihat kondisi masyarakat saat penelitian ini dilakukan, 
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masyarakat yang didominasi oleh muda-mudi yang memliki ketertarikan cukup 

tinggi tentang jodoh, sehingga sangat bermanfaat jika memaparkan sebuah kasus 

yang menarik mereka. Kasus jodoh ini akan menjadi salah satu contoh bahwa ada 

ayat al-Qur’an yang terlihat bertentangan dapat dipahami dengan pendekatan 

yang benar sehingga akan membawa pada pemahaman baru mengenai maqa>s}i>d 

ayat. Pertimbangan-pertimbangan di atas, calon peneliti menawarkan penelitian 

dengan judul “Kesetaraan dalam Jodoh (Tafsi>r Maqa>s}idi> Q.S. al-Nu>r/24:26)” . 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah kesetaraan 

dalam jodoh tafsi>r maqa>s}idi> Q.S. al-Nu>r/24:26. Untuk memudahkan sistematika 

penelitian penulis membagi pokok masalah menjadi tiga sub judul sebagai 

berikut: 

A. Bagaimana ringkasan tafsir Q.S. al-Nu>r/24:26 dalam kitab-kitab tafsir ? 

B. Bagaimana  subtansi tafsi>r  maqāṣidi> Q.S. al-Nu>r/24: 26 ? 

C. Bagaimana Konsep Kesetaraan Jodoh dalam al-Qur’an dan Masyarakat? 

1.3 Defenisi Operasional 

Untuk menghindari adanya kekeliruan pemakanaan dan membatasi ruang 

lingkup penelitian, adapun beberapa kata yang perlu dipahami adalah sebagai 

berikut: 

1. Dalam hukum Islam kesetaraan biasa dikenal dengan kafa’ah atau 

kufu’ adalah keseimbangan atau kesamaan yang membuat calon 

pasangan suami dan istri tidak merasa berat untuk menjalin hubungan 

jodoh (Ibnu ‘Azi>z al-Mila>bari>. Pnrjmh. 2006: 790). 
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2. Jodoh atau pasangan secara umum yang juga mencakup semua yang 

berpasangan seperti matahari dan bulan, kiri dan kanan, baik dan 

buruk dll. Dalam penelitian ini jodoh yang dimaksud adalah pasangan 

antara laki-laki dan perempuan yang telah resmi dalam ikatan 

pernikahan sebagai yang disebutkan Allah dalam al-Qur’an salah 

satunya dalam Q.S. al-Z|a>riyat/51:49. 

3. Tafsi>r maqa>s}idi> adalah tafsi>r yang berusaha menguak makna-makna 

logis ayat al-Qur’an sebagai suatu tujuan dan fungsi al-Qur’an yang 

merupakan petunjuk.  Menguak makna ayat secara general atau yang 

disebut maqas}id al-‘ammah dan parsial ayat dengan cara  menjelskan 

cara memanfaatkannya untuk merealisasikan cara  memanfaatkannya. 

Cara memanfaatkan yang dimaksud adalah usaha menjelaskan lagkah-

langkah membumikan al-Qura’an sebagai suatu petunjuk/hidayah  

dalam realitas kontemporer  saat ini. Al-Qur’an sebagai petunjuk maka 

penjelasannya  seharusnya menyentuh semua lingkaran sosial baik itu 

individu, keluarga, masyarakat, negara, umat dan juga manusia secara 

keseluruhan. Skripsi ini akan menggunakan tafsi>r maqa>s}idi> karya 

Was}fi A<syu>r untuk melihat maksud logis dari ayat al-Qur’an yang 

relevan dengan kehidupan modern. 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk mengindari perluasan makna dalam penelitian ini maka penulis 

membatasi pembahasan  ini pada Q.S. al-Nu>r/24:26 yang fokus pada kesetaraan 

dalam jodoh perspektif al-Qur’an dengan menggunakan pendekatan tafsi>r 
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maqa>ṣidi>. Kesetaraan yang ada adalam penelitian ini tidak terikat pada konsep 

kesetaraan yang ada dalam fikih.  

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan berangkat dari sebuah masalah yang 

membutuhkan jawaban. Sehingga dalam penlitian ini adapun tujuan dan manfaat 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.5.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapat jawaban dari 

masalah tentang jodoh yang setara yang memiliki tiga sub bahasan penting 

betikut: 

a. Untuk mengetahui tafsir Q.S. al-Nu>r/24:26 dalam kitab-kitab tafsir. 

b. Untuk mengetahui subtansi tafsi>r maqa>s}idi> Q.S. al-Nu>r/24: 26. 

c. Untuk mengetahui Konsp Kesetaraan Jodoh dalam al-Qur’an dan 

Masyarakat  

1.5.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian secara umum dibagi menjadi dua manfaat sebagai 

berikut: 

a. Manfaat teoritis, yaitu untuk memberi sumbangsi dalam ilmu 

pengetahuan khususya ilmu-al-Qur’an dan tafsir. Selanjutnya jika ada 

penelitian-penelitian yang relevan dapat menjadi salah satu sumber 

pembanding atau rujukan. 
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b. Manfaat praktis dari penelitian ini untuk memberi manfaat berupa 

ilmu pengetahuan yang akan diterapkan ketika menghadapi masalah 

pemahaman  seperti yang ada dalam penelitian  ini kelak.  

 

 

 

 

  


