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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Relevan 

Sejauh pembacaan dan penelusuran penulis, kajian tentang kesetaraan 

dalam jodoh bukanlah hal yang baru. Diskursus ini  telah dikaji oleh kalangan 

akademisi dari berbagai perspektif. Namun yang mengkaji dengan menggunakan 

pendekatan  tafsi>r maqa>s}di> atau Q.S. al-Nu>r/24:26 dalam ranah kajian al-Qur’an 

belum terlalu banyak. Ada beberapa penelitian yang penulis anggap relevan 

dengan penelitian ini, penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

Penelitian Kholisa Qadrunnada dengan judul Pasangan Ideal menurut al-

Qur’an (Kajian Q.S. al-Nu>r Ayat 26 dan Q.S. al-Tah}ri>m Ayat 10-11). Penelitian 

ini adalah penelitian deskriptif kualitatif analitik dan merupakan penelitian 

kepustakaan. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa pasangan ideal adalah upaya 

untuk menjalin erat antara kedua anak manusia untuk terus-menerus berada 

dalam cinta, kesetian, ketulusan, kerjasama dan saling menghargai satu dengan 

yang lain. Setelah melakukan penelitian, Kholisa sampai pada kesimpulan bahwa 

penafsiran Q.S. al-Nur/24:26 menjelaskan bahwa setiap perkara yang keji baik 

ucapan maupun perbuatan akan cocok, sejalan dan sesuai dengan yang keji pula. 

Sedangkan dalam Q.S. al-Tah}ri>m/66:10 dan Q.S. al-Tahri>m/66:11 secara khusus 

Allah menggambarkan tentang orang baik mendapatkkan pasangan yang tidak 

baik. Pasangan itu adalah Nabi Lu>t}} dan Nabi Nu>h} yang mendapatkan istri  

durhaka dan kedua suaminya tidak membantu mereka walau sedikit dari siksa 
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Allah. Kemudian pada ayat 11 perumpamaan tentang suami buruk (fasik) yang 

mendapatkan isteri salehah yaitu Asiyah (2019:76). 

Kholisah menyimpulkan bahwa ketiga ayat tersebut tidak saling 

berkaitan dan tidak ada hubungannya dengan pasangan ideal, karena Q.S. al-

Nu>r/24:26   hanya menjelaskan tentang baik dan buruknya seseorang dilihat dari 

baik dan buruknya perkataan serta perbuatannya. Sedangkan Q.S. al-

Tah}ri>m/66:10 dan Q.S. al-Tah}ri>m/66:11 menjelaskan tentang bagaimana 

perbuatan baik seseorang (suami atau isteri) tidak akan menolong orang lain dari 

siksa api neraka kecuali dirinya sendiri, walaupun itu adalah pasangan atau 

keluarganya sendiri (2019:76). Penelitian Kholisa relevan dengan ayat yang 

penulis teliti namun berbeda dengan penelitian penulis dari pendekatan yang 

digunakan. Penulis fokus mengkaji ayat ini dengan menggunakan pendekatan 

tafsi>r maqa>s}idi> sedangkan Kholisah  melihat kolerasi ayat. 

Selanjutnya penelitian Lutfia Hidayah dengan judul Konsep Kafa’ah 

dalam Perkawinan Perspektif Ulama Pondok Pesantren di Tulungagung. Metode 

penelitian ini adalah kualitatif, jenisnya adalah penelitian lapangan. Adapun hasil 

penelitian Lutfia ada beberapa, 1) Konsep kafaah dalam perspektif ulama pondok 

pesantren di Tulungagung mengutamakan aspek agama dalam memilih pasangan. 

Dari empat kriteria kafa’ah atau  kesetaraan yang dianjurkan yaitu nasab, harta, 

rupa, dan agama, Rasulullah menganjurkan memilih agama agar bahagia. 2) 

Adapun persamaan konsep kafa’ah di kalangan ulama pondok pesantren di 

Tulungagung ada dua, yaitu sepakat tentang pentingnya anjuran kafa’ah atau 

kesetaraan dalam pernikahan. Sedangkan perbedaan kesetaraan pesperktif 
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mereka ada tiga yaitu, penambahan aspek pekerjaan, rasa saling menyayangi dan 

nasab (Lutfia Hidayah, 2019: Abstrak).  

Penelitian Lutfiah relevan dengan penelitian penulis membahas tentang 

kafa’ah namun yang membedakan adalah skripsi ini menggunakan perspektif 

Q.S. al-Nu>r/24:26 untuk melihat kesetaraan atau kafa’ah sedangkan Lutfiah 

melihat kafaah berdasarkan perspektif Ulama Pondok Pesantren di Tulungagung 

dengan menggunakan penelitian lapangan. 

Selanjutnya, dalam jurnal yang ditulis oleh Bustanul Arifin dan Sun 

Fatayati dengan judul Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Kafa’ah Adat Jawa. 

Keluarga sakinah adalah tujuan awal pernikahan dan untuk mencapainya banyak 

hal yang diupayakan mulai dari akad hingga penentuan tanggal yang baik untuk 

pernikahan. Pada umumnya masyarakat  beranggapan bahwa keluarga sakinah 

dapat terwujud karna adanya kesamaan keadaan fisik, kepemilikan harta, nasab 

dan juga kesamaan agama, hal-hal ini disebut kafa’ah atau kesetaraan. Adat jawa 

memiliki sistem kesetaraan atau kafa’ah yang berkelanjutan. Apabila pranikah 

belum ada kesetaraan antara pasangan maka diupayakan dalam pesta 

pernikahannya. Upaya itu disebut adi luhung atau pada saat temu manten, yaitu 

saat pertama kali suami dan isteri bersama-sama menggunakan pakaian 

kebesaran, melakukan upacara gantalan, bobot timbang, kacar-kucur, sungkeman 

di tengah masyarakat jawa (2019: 99-100). 

Kesetaraan dalam jurnal tulisan Bustanul Arifin melihat kesetaraan 

sebagai faktor membentuk keluarga sakinah melalui kafa’ah Adat Jawa 

sedangkan penelitian penulis berdasarkan al-Qur’an. 
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Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Mufti Hasan berjudul Tafsi>r 

Maqa>ṣidi>: Penafsiran al-Qur’an Berbasis Maqāṣid Syariah. Mufti Hasan mencoba 

menawarkan penelitian dengan menggunakan pendekatan maqāṣid al-syariah 

yang beriorentasi pada pencapaian tujuan syariat. Tafsi>r maqa>s}idi> lahir karena 

fakta bahwa banyak produk tafsir yang gagal menyatukan antara wawasan teks, 

konteks dan kontekstualisasi. Logika dasar dari penelitian ini bahwa apa yang 

diturunkan oleh Allah tidak ada yang sia-sia melainkan ada satu tujuan. Dari 

sekian banyak teori maqāṣid al-syariah (sama dengan tafsi>r maqa>s}idi> dalam 

pandangannya) dia mengambil teori Jaser Auda untuk dipaparkan. Jaser Auda 

mengenalkan pendekatan sistem untuk membaca syariat. Pendekatan sistem 

menganggap semua objek penelitian sebagai sistem. Al-Qur’an adalah sistem 

untuk mendapat hasil akhir sedangkan syariat sebagai suatu sistem. Dalam 

perspektif Auda syariat sebagai suatu sistem memliki enam langkah kerja; 1) 

Identifikasi ayat, 2) identifikasi makna, 3) eksplorasi maqāṣid syariah, 4) 

kontestualisasi, dan 5) penarikan kesimpulan (2017: 1-24). 

Tulisan Mufti Hasan ini sama-sama membahas tentang tafsi>r maqa>s}idi> 

namun yang membedakan adalah teori tafsir maqa>s}idi> yang digunakan adalah 

teori yang disamakan dengan maqa>sid syariah. Sedangkan penelitian penulis 

menggunakan tafsi>r maqa>s}idi> yang tidak sama dengan maqa>s}id syariah. 

Kemudian penelitian Umayyah yang menjelaskan tentang Tafsi>r 

Maqa>s}idi> Sebagai Metode Al-Ternatif dalam Memahami Al-Qur’an. Umayyah 

menawarkan tafsi>r maqa>s}idi> sebagai metode al-ternatif untuk menjawab 

problem-problem masyarakat saat ini. Dia menjelaskan tafsir maqāṣidi> sebagai 
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suatu metode. Adapun elemen-elemen yang ada didalamnaya menggunakan 

elemen-elemen maqa>ṣid al-syari’ah secara umum. Namun penjelasan dalam 

tulisannya lebih detail membahas tentang tokoh-tokoh tafsi>r maqa>s}idi> dan 

maqa>ṣid al-syari’ah. Penerapan contoh yang digunakan dalam tulisannya yakni 

Q.S. al-Nisa/4:34 tentang pemukulan wanita dengan menggunakan pendapat dan 

perspektif Talbi (2016: 36). 

Jadi Umayyah menghimpun tentang tafsi>r maqa>s}idi> dari historis, tokoh-

tokohnya serta satu contoh penafsiran dengan menggunakan metode ini yakni 

Q.S. al-Nisa/4:34. Dalam pembagiannya dia tidak memberi batasan antar tafsi>r 

maqa>s}idi> dan maqa>ṣid al-syariah. Sedangkan dalam penelitian ada batasan. 

Penelitian Umayyah relevan dengan skripsi penulis yang mengang tentang tafsi>r 

maqa>s}idi>, hal yang membedakan adalah Umayyah berfokus pada konsep tafsi>r 

maqa>s}idi>  sedangkan skrpsi penulis berfokus pada implementasi pendekatan tafsi>r 

maqa>s}idi>.  

2.2 Deskripsi Teori 

2.2.1 Kesetaraan Jodoh Perspektif  Islam 

A. Pengertian Kesetaraan 

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. Penekanan konsep 

kesetaraan adalah kesamaan, keharmonisan, dan keserasian. Kesetaraan tidak 

bisa hanya diukur dari segi kekayaan atau kebangsawanan. Karena hal itu berarti 

membuat kasta di kalangan manusia. Sedangkan dalam al-Qur’an telah dijelaskan 
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bahwa manusia adalah sama dan yang membedakan adalah ketakwaannya. 

Sebagaimana dalam Q.S al-Hujurat/49:13 

ع ْلن اك ْم ش ع وًبا و ق  ب اِئل  لِت  ع ار ف وا ِإنَّ  ل ْقن اك ْم ِمْن ذ ك ر  و أ نْ ث ٰى و ج  َي  أ ي  ه ا النَّاس  ِإَّنَّ خ 
ِبريٌ أ ْكر م ك ْم ِعْند  اَّللَِّ أ تْ ق اك ْم ِإنَّ   اَّللَّ  ع ِليٌم خ 

Terjemahnya: 

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan 

kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling 

mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi 

Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha 

Mengetahui, Mahateliti (Qur’an Kemenag: Versi 2.0.1). 

Kafa’ah atau kesetaraan dianggap hal yang penting dalam memilih calon 

jodoh untuk dinikahi namun bukan syarat sah pernikahan. Bahkan kesetaraan 

menjadi hak perempuan sehingga perempuan bisa menggugurkan faktor 

kesetaraan tersebut (Ibnu Azi>s al-Mila>bari>. pnrjmh. 2006: 790). Dalam memilih 

jodoh kesetaraan penting untuk menciptakan keharmonisan, kebahagian. Hak itu 

akan lebih menjamin seorang perempuan untuk selamat dari kegagalan dalam 

pernikahan karena jodoh yang tidak setara (Abd. Rahmat, 2003:97). 

Kesetaraan dalam memilih jodoh antara pandangan Islam dan pandangan 

masyarakat umum memiliki perbedaan penekanan. Ibnu Hazm mengatakan:  

Orang Islam manapun –asal bukan pezina- berhak mengawini wanita 

muslimah mana saja, selagi bukan pezina. Orang Islam semua adalah 

bersaudara. Orang Islam yang fasik hingga batasan tertentu , yakni sampai 

tidak berzina, adalah cocok untuk wanita muslimah yang fasik pula, asal 

bukan pezina. 

Perkataan Ibnu Hazm di atas berdasarkan pada Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-

Hujurat/49:10 

 …ِإَّنَّ ا اْلم ْؤِمن ون  ِإْخو ةٌ 
Terjemahnya: 

Sesungguhnya orang-orang mu’min itu bersaudara…(Qur’an 

Kemenag: Versi 2.0.1). 
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B. Dalil-dalil Kesetaraan dalam al-Qur’an dan Hadis 

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Furqan/25:54 

يراا ِد ق  ان  ر ب ك  راا و ك  ْه ِص باا و  ع ل ه  ن س  راا ف ج  اِء ب ش  م  ن  اْل ل ق  ِم و  الَِّذي خ   و ه 

Terjemahnya: 

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan 

manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu 

adalah Mahakuasa (Qur’an Kemenag: Versi 2.0.1). 

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nah}l/16:71 
و اَّللَّ  ف ضَّل  ب  ْعض ك ْم ع ل ى ب  ْعض  ِف الرِ ْزِق ف م ا الَِّذين  ف ضِ ل وا ِبر ادِ ي ِرْزِقِهْم ع ل ى م ا 

ِة اَّللَِّ َي ْح د ون    م ل ك ْت أ ْْي اُن  ْم ف  ه ْم ِفيِه س و اٌء أ ف ِبِنْعم 

 

Terjemahnya: 

Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam 

hal rezeki, tetapi orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau 

memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka 

miliki, sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Mengapa 

mereka mengingkari nikmat Allah? (Qur’an Kemenag: Versi 2.0.1). 

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Muja>dilah/58:11 
َي  أ ي  ه ا الَِّذين  آ م ن وا ِإذ ا ِقيل  ل ك ْم ت  ف سَّح وا ِف اْلم ج اِلِس ف اْفس ح وا ي  ْفس ِح اَّللَّ  ل ك ْم و ِإذ ا 
ا ِقيل  اْنش ز وا ف اْنش ز وا ي  ْرف ِع اَّللَّ  الَِّذين  آ م ن وا ِمْنك ْم و الَِّذين  أ وت وا اْلِعْلم  د ر ج ات  و اَّللَّ  ِب  

ِبرٌي ت  عْ   م ل ون  خ 
Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, 

“Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila 

dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan 

mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti 

apa yang kamu kerjakan(Qur’an Kemenag: Versi 2.0.1). 

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:221 
ب  ْتك ْم و َل   و َل  ت  ْنِكح وا اْلم ْشرِك اِت ح َّتَّ ي  ْؤِمنَّ و أل  م ٌة م ْؤِمن ٌة خ رْيٌ ِمْن م ْشرِك ة  و ل ْو أ ْعج 
ب ك ْم أ ول ِئك  ي ْدع ون   ت  ْنِكح وا اْلم ْشرِِكني  ح َّتَّ ي  ْؤِمن وا و ل ع ْبٌد م ْؤِمٌن خ رْيٌ ِمْن م ْشرِك  و ل ْو أ ْعج 

تِِه لِلنَّاِس ل ع لَّه ْم ي  ت ذ كَّر  ِإَل  ا ْغِفر ِة ِبِِْذنِِه و ي  ب نيِ   آ َي   ون  لنَّاِر و اَّللَّ  ي ْدع و ِإَل  الْ نَِّة و اْلم 
Terjemahnya: 
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Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka 

beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik 

daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan 

janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan 

perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba 

sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik 

meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, 

sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. 

(Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka 

mengambil pelajaran(Qur’an Kemenag: Versi 2.0.1). 

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Ma>idah/5:5 
اْلي  ْوم  أ ِحلَّ ل ك م  الطَّيِ ب ات  و ط ع ام  الَِّذين  أ وت وا اْلِكت اب  ِحل  ل ك ْم و ط ع ام ك ْم ِحل  ل  ْم 
و اْلم ْحص ن ات  ِمن  اْلم ْؤِمن اِت و اْلم ْحص ن ات  ِمن  الَِّذين  أ وت وا اْلِكت اب  ِمْن ق  ْبِلك ْم ِإذ ا 

ْي اِن آ ت  ي ْت م وه نَّ أ ج ور ه نَّ  ان  و م ْن ي ْكف ْر ًِبْْلِ  حم ِْصِنني  غ رْي  م س اِفِحني  و َل  م تَِّخِذي أ ْخد 
 ف  ق ْد ح ِبط  ع م ل ه  و ه و  ِف اْْل ِخر ِة ِمن  اْلْ اِسرِين  

Terjemahnya: 

Pada hari dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan 

(sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi 

mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan 

yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan  yang 

beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di 

antara orang-orang yang diberi ahli kitab sebelum kamu, apabila 

kamu kamu membayar maskawin mereka untuk meniakhinya, tidak 

dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan 

piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia 

amal mereka dan di akhirat dia teraksud orang-orang yang rugi 

(Qur’an Kemenag: Versi 2.0.1). 

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Ti>n/95:4 
ْنس ان  ِف أ ْحس ِن ت  ْقِوي   ل ْقن ا اْْلِ  ل ق ْد خ 

Terjemahnya: 

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 

sebaik-baiknya (Qur’an Kemenag: Versi 2.0.1). 

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Zumar/39:9 

و ر ْْح ة   ي  ْرج  ر ة  و  ِخ ر  اْْل ا حي ْذ  ما ق اِئ ا و  دا اِج ِل س  ء  اللَّْي ٌت آَّن  و  ق اِن ْن ه  أ مَّ
ر  أ ول و  َّنَّ ا ي  ت ذ كَّ وَنِ  ل م  ين  َل  ي  ْع الَِّذ ل م ون  و  ين  ي  ْع ت ِوي الَِّذ ْل ي ْس ر بِ ِه ق ْل ه 

ب ابِ   اأْل ْل

Terjemahnya: 

(apakah kamu orang-orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah 

orang (Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah 
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orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, 

karena takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat 

Tuhannya? Katakanlah, “Apakah sama orang-orang yang mengetahui 

dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sebenarnya hanya 

orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. (Qur’an 

Kemenag: Versi 2.0.1). 

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Sajadah/32:18 

 أ ف م ْن ك ان  م ْؤِمناا ك م ْن ك ان  ف اِسقاا َل  ي ْست  و ون  

Terjemahnya: 

Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? 

Mereka tidak sama(Qur’an Kemenag: Versi 2.0.1). 

Allah berfirman dalam Q.S. al-Nah}l/16:71 

اَّللٰ   ف ضَّل  ب  ْعض ك ْم ع ٰلى ب  ْعض  ِِف الرِ ْزِق ف م ا الَِّذْين  ف ضِ ل ْوا ِبر ۤادِ ْي ِرْزِقِهْم ع ٰلى م ا و  
ِة اَّللٰ ِ َي ْح د ْون    ٧١ -م ل ك ْت ا ْْي اُن  ْم ف  ه ْم ِفْيِه س و ۤاٌء ا ف ِبِنْعم 

Terjemahnya: 

Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam 

hal rezeki, tetapi orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau 

memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka 

miliki, sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Mengapa 

mereka mengingkari nikmat Allah?(Qur’an Kemenag: Versi 2.0.1). 

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah Saw. bersabda: 

أخَبَّنه علي بن أْحد بن عبدان أنبأ أْحد بن عبيد ثنا عبيد بن شريك ثنا عبد هللا بن 
عبد البار ثنا اْلكم بن عبد هللا األزدي حدثين الزهري عن سعيد بن املسيب عن 

اْلع ر ب  ب  ْعض ه ْم عنها قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : عائشة رضي هللا 
ح اِئٌك و ح جَّامٌ  أ ْكف اء  ب  ْعض  و اْلم ْوِل ب  ْعض ه ْم أ ْكف اء  ب  ْعض    (.هقيالبي)رواه  ِإَلَّ

Artinya: 

Dari ‘A<isyah ra. Dia berkata, Rasululllah saw. bersabda: Orang Arab 

sama derajatnya satu sama lain dan kaum mawali (bekas budak) juga 

sama derajatnya satu sama lain, kecuali tukang tenun adn tukang 

bekam(al-Baihaqi>>, [7] 1994: 135). Hadist di atas memiliki penguat 

yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dari Mu’az bin Jabal, tetapi 

sanadnya terputus. Diriwayatkan bahwa Fathimah binti Qais r.a. 

menuturkan, 

ام ة    (ابو داود)رواه أ نَّ النَّيبَّ صلى هللا عليه وسلم ق ال  ل  ا: ِإْنِكِحي أ س 
Artinya: 

Sesungguhnya Nabi Saw. pernah berkata kepadanya, “menikahlah 

dengan Usamah”(Abu> Da>ud, [1] Tt: 695). 
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Diriwayatkan dari Abu> Hurairah r.a bahwa Nabi Saw. pernah bersabda: 
أخَبَّن ابن خزْية قا ل : حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا ْحاد 
بن سلمة عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول هلل صلى هللا عليه 

 )رواه أبوا داود( ة , أ ْنِكح ْوا أ ًب  ِهْنِد, و ْنِكح ْوا ِإل ْيهِ َي  ب يِن ب  ي اض  و سلم قا ل : 
Artinya: 

Dari Abu> Hurairah ra. sesungguhnya Rasululllah saw. bersabda: 

Wahai Bani bayadhah, Nikahilah Abu> Hind dan menikahlah 

dengannya. (Abu> Da>ud, [1]T.t: 639). 

Diriwayatkan bahwa ‘Aisyah r.a. berkata,  
 )متفق عليه( خ َب ْت ب رِيْ ر ٌة ع لى  ز ْوِجه ا ِحنْي  ع ت  قَّتْ 

Artinya: 

Setelah merdeka, Barirah diberi pilihan mengenai kelanjutan 

pernikahannya dengan suaminya (Muslim, [2] :1141). 

Dalam redaksi lain dikatakan, 
ا أ نَّ ز ْوج ه ا ك ان    ع ْبدا

Artinya:  

Suaminya adalah budak. 

Dalam riwayat lain, 
 ك ان  ح رًّا

Artinya: 

Suaminya seseorang yang bebas merdeka. 

Redaksi pertamalah yang diambil penulis sebagaimana yang dikemukakan Ibnu 

Abbas dalam riwayat Bukha>ri>. 

ك ْم م ْن ت  ْرض ْون  خ ل ق ه  ع ن أ يب ه ر يْ ر ة  ق ال   ق ال  ر س ول  اَّللَِّ ص لَّى اَّللَّ  ع ل ْيِه و س لَّم  ِإذ ا أ َت 
 )رواه إبن ماجه(.و ِدين ه  ف  ز وِ ج وه  ِإَلَّ ت  ْفع ل وا ت ك ْن ِفت ْن ٌة ِف اأْل ْرِض و ف س اٌد ع رِيضٌ 

Artinya: 

Apabila datang kepada kalian orang yang kalian setujui perihal akhlak dan 

agamanya, maka kawinlah! Sesungguhyabila kalian tidak mengawinkan, 

dikhawatirkan timbul fitnah di muka bumi (Ibnu Ma>jah, [1] Tt: 632). 

Juga Hadis Ja>bir 

 َلَّ إِ  نَّ ه  ج  وْ ز   ي   َل  و   اءِ ف  كْ  األ  َلَّ إِ  اءِ س  ا الن ِ وْ ح  ك  نْ ت    : َل   م  لَّ س   و   هِ يْ ل   ع  ى هللالَّ هللا ص   ل  وْ س  ر   ال  ق  
  )رواه البيهقي(.م  اهِ ر  د   ة  ر  شْ ع   ن  وْ د   را هْ  م  َل  و   اءِ ي  لِ وْ األ  

Artinya: 
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Rasulullah saw. bersabda: Janganlah kamu sekalian menikahkan kaum 

wanita kecuali dengan pasangan yang serasi, jangan pula menikahkan 

mereka kecuali oleh wali-wali, dan hendaknya mas kawin kaum 

wanita itu tidak kurang dari sepuluh dirham (al-Baihaqi>>, [7] 1994: 

135) 

ا حيىي بن سعيد حدثنا زهري بن حرب وحممد بن املثىن وعبيدهللا بن سعيد قالوا حدثن
عن عبيداللهأخَبين سعيد بن أيب سعيد عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه 

 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). 

 تْ د  ج  ا و  ذ  اِ  يِ   َل  اْ و   تْ ر  ض  ا ح  ذ  اِ  ة  از  ن  الْ  و   تْ ت  ا ا  ذ  اِ  ة  ل  صَّ ال  ه نَّ :ر  خِ ؤ  ت    َل  ٌةَي  ع ِلي  ث  ل  ث  
 ا )رواه أْحد بن حنبل(ؤا ف  ك  

Artinya: 

Tiga hal yang tidak dapat ditunda-tunda; mengerjakan shalat bila telah 

datang waktunya, merawat jenazah bila sudah jelas meninggalnya, dan 

mengawinkan orang yang masih bujang dengan seseorang dipandang 

serasi (kufu’) (Ah}mad bin H{ambal, [1] 1998: 105). 

C. Ukuran Kesetaran Perspektif  Fikih 

Kesetaraan dalam memilih jodoh adalah hak perempuan sebagaimana 

yang dijelaskan sebelumnya. Sehingga ukuran kesetaraan mengacu pada 

perempuan. Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan 

kesetaraan dalam pernikahan. Menurut Ibnu Rusyd perbedaan pendapat ini 

terjadi karena perbedaan pemahaman tentang sabda Rasulullah Saw. 

حرب وحممد بن املثىن وعبيدهللا بن سعيد قالوا حدثنا حيىي بن سعيد حدثنا زهري بن 
عن عبيداللهأخَبين سعيد بن أيب سعيد عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه 

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

[5] 1987:  1958). 

Hadis di atas dipahami oleh sebagian ulama bahwa agamanya saja yang 

dipertimbangkan. Karena hal ini disarankan oleh Nabi Saw. segolongan lainnya 

berpendapat bahwa nasab sama kedudukannya dengan faktor agama demikian 

pula kekayaan kecuali apa yang dikeluarkan oleh ijma yaitu kecantikan (Abd. 

Rahmat, 2003: 100) 

Adapun kriteria ukuran yang digunakan oleh ulama secara khusus 

dikelompokkan sebagai berikut  (Abd. Rahmat. 2003: 100-103): 

1. Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi tolak ukur kesetaraan 

adalah: 

 Nasab, yaitu keturuanan dan kebangsaan, 

 Islam yaitu silsilah dalam keluarga banyak yang Islam, 

 Hirfah, yaitu profesi dalam kehidupan, 

 Kemerdekaan dirinya, 

 Diyanah atau tingkat keberagamaannya dalam Islam 

 Kekayaan 

2. Menurut Ulama Malikiyah yang mejadi krtiteria kesetaraan hanyalah 

diyanah atau kualitas keberagaman dan bebas dari cacat fisik. 

3. Menurut Ulama Syafi’iyyah yang menjadi  kriteria kesetaraan adalah 

 Kebangsaan atau nasab, 

 Kualitas keberagamaan, 

 Kemerdekaan diri, dan 

 Usaha atau profesi. 
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4. Sedangkan menurut Ulama Hanabila yang menjadi ukuran kesetaraan 

dalam memilih jodoh adalah  

 Kualitas keberagamaan, 

 Usaha atau profesi, 

 Kekayaan, 

 Kemerdekaan diri, dan 

 Kebangsaan. 

Dari ukuran kesetaraan di atas ulama sepakat menempatkan dien atau 

agama dalam ukuran kesetaraan. Hal ini menunjukkan pentingnya agama dalam 

memilih calon jodoh. Menurut ulama Malikiyah hanya ini satu-satunya yang 

dapat dijadikan tolak ukur untuk kesetaraan dalam memilih jodoh. Hal ini 

berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Sajadah/32:18 

 ك ان  م ْؤِمناا ك م ْن ك ان  ف اِسقاا َل  ي ْست  و ون  أ ف م نْ 

 

Terjemahnya: 

Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang 

fasik? mereka tidak sama (Kemenag RI. 2006: 588) 

D. Hukum Kesetaraan  

Tidak ada nash dalam al-Qur’an dan hadis yang menggambarkan tentang 

hukum kesetaraan secara jelas dan langsung, sehingga ulama berbeda pendapat. 

Jumhur Ulama berpendapat bahwa kesetaraan dalam pernikahan sangat penting 

untuk menjaga keberlangsungan pernikahan. Kafa’ah tidak menjadi syarat sah 

pernikahan namun, dalam kondisi tertentu kesetaraan bisa menjadikan suatu 

pernikahan tidak sah (al-Hamdani, 2002). Sebagaimana sabda Rasulullah saw, 

 (رواه الدارقطين ) أل  ْمن  ع نَّ ت  ز و ج  ذ و اِت اأْل ْحس اِب إَلَّ ِمْن اأْل ْكف اءِ 
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Artinya: 

Sungguh, saya akan mencegah pernikahan perempuan-perempuan 

bangsawan kecuali menikah dengan laki-laki sekufu’(Al-Dar al-Qut}ni>, 

1966: 298). 
Sedangkan menurut Ibnu Hazm (dalam al-Hamdani, 2002: 16) pemuka 

mazhab z}a>hiriah mutlak tidak mengakui tentang kesetaran dalam pernikahan. 

Menurut pendapatnya setiap orang Islam boleh menikah dengan siapa pun 

kecuali dengan pezina. Dengan berdasar kepada firman Allah di dalam Q.S. al-

Hujurat/49:10 

 …ِإَّنَّ ا اْلم ْؤِمن ون  ِإْخو ٌة ف أ ْصِلح وا ب نْي  أ خ و ْيك مْ 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara... (Kemenag RI, 

2006: 744) 

2.2.2 Jodoh dalam Pandangan Islam 

A. Pengertian Jodoh 

Jodoh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang cocok 

menjadi suami atau istri; pasangan hidup; imbangan. seperti dalam kalimat 

siapakah yang cocok menjadi jodohmu?. Jodoh dalam arti yang lebih luas adalah 

sesuatu yang cocok sehingga menjadi pasangan seperti dalam kalimat “mana 

jodoh sepatu ini?” (KBBI Daring, 2016: Jodoh).  

Jodoh dalam pandangan Islam memiliki padanan kata dengan 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. h.43). Seseorang dapat dikatakan 

sebagai jodoh atau al-zauj untuk pasangannya ketika telah resmi menjadi seorang 

suami isteri, ini ditandai dengan pernikahan antara seseorang keduanya (laki-laki 

dan perempuan) sesuai syarat  dan rukun  yang berlaku di dalam Islam. 
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Jadi jodoh adalah seseorang yang cocok untuk menjadi pasangan hidup 

baik sebagai seorang istri atau seorang laki-laki seseuai fitranya, bukan laki-laki 

dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Akan tetapi jodoh adalah 

pasangan hidup yang jenisnya telah ditetapkan dalam al-Qur’an seperti laki-laki 

dan perempuan, malam dan siang, langit dan bumi dll. Suami adalah jodoh bagi 

isterinya dan isteri adalah jodoh bagi suaminya yang diikat secara sah dan resmi 

(KBBI Daring, 2016: Suami-Isteri). 

B. Jenis-Jenis Jodoh 

Ada tiga jenis jodoh dilihat dari cara mendapatkannya, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Jodoh dari Allah, adalah jodoh yang didapatkan dengan usaha yang benar 

tanpa bantuan jin atau dukun. 

2. Jodoh dari setan, adalah jodoh yang memiliki awal yang buruk seperti 

hamil diluar nikah sehingga memaksa mereka untuk menikah 

3. Jodoh dari jin,adalah jodoh yang didapatkan dengan menggunakan 

bantuan jin atau dukun. 

2.2.3 Pendekatan Tafsi>r Maqa>ṣidi> 

A. Defenisi Tafsir Maqa>s}idi> 

Secara etimologis, istilah tafsi>r maqa>s}idi> merupakan susunan ṣifat-

mauṣûf, yang terdiri dari dua kata, yaitu tafsi>r dan maqa>shidi. Kata tafsir 

merupakan bentuk isim maṣdar dari kata fassara-yufassiru-tafsi>ran yang berarti 

baya>n al-syai’ wa iḍa>hi (menjelaskan sesuatu), izha>r al-ma’na> al-ma’qûl, 

(menampakkan makna yang masuk akal), dan kasyf al-muġaṭa> (menyingkap 
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makna yang masih tertutup). Dalam al-Qur’an, setidaknya term tafsir dapat 

dirunut dalam Q.S al-Furqa>n /5:33 (Abd. Mutaqim, 2019). 

Sedangkan term maqa>ṣid  merupakan bentuk plural dari kata maqṣad 

yang berarti tujuan atau maksud, jalan lurus dan sikap moderasi. Derivasi term 

maqa>ṣid dalam al-Qur’an setidaknya terulang empat kali, yaitu:  Pertama, kata 

al-qaṣd dalam Q.S. al-Nah}l/16:9,  yang berarti jalan yang lurus  (istiqa>mah al-

ṭari>q). Kedua, kata waqṣid dalam Q.S. Luqma>n/31:19,  berarti bersikaplah  

moderat (al-tawassut). Ketiga, qa>ṣidan dalam Q.S. al-Taubah/9:42, yang berarti 

perjalanan yang mudah (safaran sahlan), dan keempat, muqtaṣid dalam Q.S. 

Fathir/35:32,  yang berarti  orang yang lurus (Abd. Mutaqim, 2019). 

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  menjelaskan cara memanfaatkannya untuk 

merealisasikan cara  memanfaatkannya. Cara memanfaatkan yang dimaksud 

adalah usaha menjelaskan lagkah-langkah membumikan al-Qur’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 (Was}fi ‘A<syur, 2019: 20-21). 

Tafsi>r maqa>s}idi> secara sederhana dapat diartikan sebagai salah satu 

pendekatan dalam ilmu tafsir yang yang berusaha menguak makna-makna logis 

ayat-ayat al-Qura’an  degan mengkolerasikan antara dimensi maqāṣid al-Qur’an 
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dan maqāṣid al-Syariah. Sehingga al-Qur’an tetap bisa menjadi petunjuk yang 

relevan sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi umat. 

Tafsi>r maqa>s}idi> tidak terbatas pada ayat-ayat hukum namun juga ayat-

ayat muamalah, amṡal dll. Pendekatan ini menafsirkan makna yang implisit dari 

sebuah teks tanpa mengabaikan teks itu sendiri, memadukan konteks dan 

mencari maksud dan tujuan teks tersebut dengan merelasikan tafsir dan ilmu-

ilmu lain (Abd. Mutaqim, 2019:12-13). Sebagai suatu disiplin ilmu tafsir 

maqāṣidi> memiliki dasar ontologi dan epistemologi, yaitu sebagai berikut: 

a) Ontologi Tafsir Maqa>ṣidi> 

MenurutAbdul Mustaqim maqa>ṣidi sebagai suatu ilmu ontologi 

gagasanya untuk memadukan elemen-elemen adalah sebagai berikut: 

1. Metode yang benar dan tepat (lurus) serta sejalan dengan prinsip-prinsip 

maqāṣid  syariah, https://zoom.us/j/94750785118 

2. Bersikap moderasi dalam memahami teks dan kontes, 

3. Bersikap moderat dalam mendudukkan dalil aql dan naql untuk 

mendapatkan penafsiran yang sesuai dengan maksud dan cita-cita ideal 

(maqa>ṣid) al-Qur’an. Penafsiran yang menghindarkan dari kemudaratan 

dan memudahkan dalam kemaslahatan (2019:32-33). 

Sedangkan tafsir maqāṣidi> dari segi sumber dan literatur maka tafsir 

maqāṣidi> dapat dibagi menjadi tiga: 

1. Tafsi>r maqa>s}idi> as phylosopy adalah tafsi>r maqa>s}idi >yang menjadikan 

nilai-nilai maqāṣid sebagai spirit dan ruh spritual al-Qur’an dipahami 

harus memeperhatikan linguistiknya untuk direlevansikan dengan 
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perkembangan zaman. Karena maqāṣid dari ayat al-Qur’an sifatnya 

dinamis, nilai-nilai yang dimaksud dalam hal ini adalah nilai-nilai 

universal. 

2. Tafsir maqāṣidi> as methodologi adalah sebuah metode penafsiran yang 

meniscayakan rekontruksi dan pengembangan pemahaman al-Qur’an. 

Jenis yang kedua ini menjadikan tafsir syariah sebagai pisau bedah 

memahami al-Qur’an dan biasanya lebih fokus pada ayat-ayat hukum. 

3. Tafsir maqāṣidi> as product adalah model yang mencoba menerapkan 

maqāṣid dari setiap ayat al-Qur’an tidak terfokus hanya pada ayat 

hukum. Jadi penafsiran ini bisa dipakai pada ayat kisah, muamalah, ams\a>l 

dll. 

b) Epistemologi Tafsi>r Maqāṣidi> 

Secara epistemologis, tafsir maqāṣidi> adalah sikap wasat}iyah (moderasi) 

antara model berfikir literalis-skriptualis yang cenderung ya’budu>na al-nus}u>s} 

(menyembah teks),  yang bisa mengarah pada ekstremisme beragama dan model 

berfikir substansialis-liberalis yang cenderung yua}tt}ilu>na al-nus}u>s> (mengabaikan 

teks atau desakralisasi teks) yang bisa mengarah kepada de-syariati agama secara 

liberal (Abd. Mustaqim, 2019:51). 

B. Hubungan Tafsir Maqa>s}idi> dengan  Tafsir-Tafsir Lain 

Ada  enam metode Tafsir yang masyhur  digunakan oleh Mufassir  dalam 

menafsirkan al-Qur’an, yaitu: ijma>li (global), tahli>li (analisis), maud}u’i (tematik), 

muqar>an (komperatif), mawd}i’i (atomistik), dan  sunani (profetik) (Was}fi A<syu>r, 

2020:23-24). Jenis-jenis tafsir ini bisa  dihubungkan dengan tafsir maqa>s}idi> 
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sebagai paradigma pernafsiran, seperti tafsir-tafsir terdahulu menjadikan tafsi>r 

bil ma’s}u>r dan Tafsi>r bil ra’yi sebagai paradigma penafsiran. Dari keenam tafsir 

ini, tafsir ijmali adalah yang paling tidak disarankan untuk dihubungkan dengan 

tafsir maqa>s}idi> (Rifqi M. Ainur, 2019: 343). 

C. Jenis-Jenis Maqa>s}id al-Qur’a>n 

1. Maqa>s}id umum al-qur’an 

Ini adalah salah satu jenis maqa>s}id al-Qur’a>n yang mengkaji tentang 

tujuan umum dan general dari al-Qur’an. Tujuan diturunkannya al-Qur’an adalah 

untuk kemaslahatan hamba. Ini mencangkup semua makna dan hukum yang 

dikandung al-Qur’an. Maqa>s}id umum al-Qur’an dapat dilihat dari dalil-dalil al-

Qur’an yang secara langsung menyebutkan tentang tujuan tersebut. Kedua 

melalui ijtihad dan penelitian para ulama (Was}fi> A<syur, trans. 2020: 31-32). 

Penyimpulan jumlah dan jenis maqa>s}id umum al-qur’an berbeda-beda 

sesuai dengan penelitian ulama pada masing-masing era, peradaban yang 

melingkupi, dan problematika yang berkelindang dintara pelaku zaman. Dengan 

demikian, maqa>s}id umum al-Qur’an menata tema-tema dan pokok-pokok 

bahasan al-Qur’an dan tidak terbatas. Sehingga tidak akan ditemukan topik, tema 

atau surah yag berseberangan (Was}fi> A<syur, trans. 2020: 32-33). 

2. Maqa>s}id khusus al-qur’an 

Maqa>s}id khusus a-Qur’an tidak dapat diterapkan pada semua ayat al-

Qur’an namun hanya terbatas pada bagian tertentu. Maqa>s}id khusus al-Qur’an 

dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 
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a) Maqa>s}id  khusus bidang bahasan al-qur’an 

Bahasan ini terkait dengan bagian tertentu hukum syariat atau apa yang 

terkait dengannya. Ada berbagai bidang bahasan dalam al-Qur’an: akidah, etika, 

ibadah, interaksi sosial, pernikahan dan perceraian, warisan, hukum dan vonis-

vonisnya, politik internal dan eksternal, edukasi, masyarakat dunia, dan 

sebagainya. Jika pernikahan dijadikan sebagai bagian bidang bahasan keluarga 

maka akan dijumpai al-Qur’an yang berusaha mendirikan keluarga melalui 

perintah untuk menikah  (Was}fi> A<syur, trans. 2020: 35).  

b) Maqa>s}id khusus tema dari tema yang ada 

Maqa>s}id khusus tema dari tema yang ada adalah jenis maqa>s}id yang 

hanya fokus pada satu tema pada satu surah atau topik tertentu dari al-Qur;an. 

Ayat yang memiliki tema atau topik yang sama atau terkait dikumpulkan, 

dipelajari, ditadabburi, dikatalogkan serta dianalisa untuk mendapatkan maqa>sid 

al-Qur’an dari tema-tema yang dikaji. Ini juga biasa disebut dengan tafsir 

tematik (Was}fi> A<syur, trans. 2020: 44-45). 

3. Maqa>s}id surah-surah al-qur’an 

Setiap surah memiliki maqs}a>d utama yang ditopang oleh maqa>s}id di 

bawahnya.  

Maqa>s}id surah menuntut pembacaan teliti dan hati-hati terhadap surah, 

tadabbur mendalam atasnya, pengetahuan atas potongan-potongan 

tematiknya, pemeriksaan atas dimensi-dimensinya, penelitian atas tujuan-

tujuan dari tiap-tiap tema, kemudian melakukan kontemplasi untuk 

menyimpulkan maqs}ad utama dari surah tersebut (Was}fi> A<syur, trans. 

2020: 48).  

Dalam pembahasan setiap surah ada sembilan bagian yang dipaparkan; 

tempat turun, jumlah ayat, huruf dan kata dalam surah, perbedaan para imam 
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qira>’at tentang jumlah ayat, kumpulan ayat sesuai topiknya, nama surah atau 

nama-nama lain yang dimilikinya, maqs}ad utama surah dan hal-hal lain yang 

dimilikinya, maqs}ad utama surah dan hal-hal lain yang dicangkupinya, nasi>kh 

dan  mansu>kh, bagian mutasya>bih dari surah, dan keutamaan surah (Was}fi> A<syur, 

trans. 2020: 49). 

4. Maqa>s}id Terperinci dari Ayat-Ayat al-Qur’an 

Maqa>s}id ini mengfokuskan perhatian terhadap ayat-ayat secara terpisah. 

Maqa>s}id ini berupaya mengetahui tujuan-tujuan ayat dengan memperhatikan 

setiap lafal mengikutiya dengan penjelasan makna dan penunjukkan maksudnya. 

Mayoritas karya tafsir menggunakan jenis maqa>s}id ini khususnya dalam karya 

tafsir mawd}i’i (penafsiran berbasis letak ayat sesuai urutan mushaf) atau tafsir 

tahlili yang mengkaji al-Qur’an secara terperinci kata per kata (Was}fi> A<syur, 

trans. 2020: 62). 

D. Maqa>s}id Umum al-Qur’an 

Maqa>s}id al-‘amm al-Qur’an merupakan tujuan tujuan diturunkannya al-

Qur’an secara umum. Mufassir berbeda pedapat dalam menentukan al-maqa>s}id 

al-amm al-Qur’a>n. Menurut Abd Kari>m al-H{a>midi> maqa>s}id al-Qur’an adalah 

tujuan tertinggi yang dihasilkan dari penyatuan hukum-hukum dan makna yang 

dikandung al-Qur’an. Tujuan-tujuan tersebut adalah untuk kemaslahatan seorang 

hamba dunia dan akhirat (2008: 29). 

Ulama berbeda-beda dalam menyimpulkan maqa>s}id umum al-Qur’an, hal 

ini dipengaruhi berdasarkan era masing-masing, peradaban yang melingkupi serta 

problematika yang dihadapi. Ulama-ulama klasik cenderung memiliki ijtihad 



33 
 

yang hampir sama. Sedangkan, saat berpindah pada ijtihad ulama kontemporer    

maqa>s}id yang ditawarkan lebih bersifat problematik yaitu berhubungan dengan 

isu gender, perempuan, kemanusian, keluarga dan kebebasan (Was}fi A<syu>r, 2019: 

32). 

Hal ini agar al-Qur’an tetap relevan dengan kebaruan setiap ruang dan 

waktu dan tetap menjadi daya tawar dengan hidayahnya. Adapun maqa>s}id amm 

al-Qur’an berikut penulis paparkan dengan mengklsifikasikan pendapat 

berdasarkan priodisasi berdasarkan era mufassir/ulama yaitu klasik dan 

kontemporer. 

1. Periode Klasik 

a) Abu> H{a>mid al-Ghaza>li> (1058 M-1111 M/ 450 H-505 H) 

Imam al-G{aza>li> berpendapat bahwa tujuan utama diturunkannya al-

Qur’an adalah untuk menyeru hamba menyembah kepada Allah swt. semata. 

Tujuan-tujuan ini kemudian diklasifikasikan menjadi enam tujuan. Tiga dari  

enam tujuan ini merupakan sentral dan prinsip-prinsip pokok. Sedangkan tiga 

lainnya merupakan penyempurna.Adapun enam tujuanitu adalah; 1) menjelaskan 

tentang zat, sifat dan perbuatan Allah swt. 2) menjelaskan jalan lurus untuk 

sampai kepada Allah swt. 3) menjelaskan tentang hari akhir, 4) menjelaskan 

tentang keadaan orang yang taat seperti para Nabi, orang-orang shaleh dan 

balasan Allah untuk mereka. Selain orang-orang yang taat juga menjelaskan 

tentang keadaan sebaliknya yaitu orang-orang tidak taat, membangkan atau 

durhaka seperti Fir’aun, Abu Lahab dan Istrinya dan lainnya beserta balasan 

untuk mereka. 5) bantahan terhadap kesalahan argumen orang-orang kafir serta 
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kebenaran dibalik kejahilan mereka. 6)penjelasan tentang bekal untuk menuju 

ridho-Nya (Abu> H{a>mid al-G{aza>li, 1990: 23-24). 

b) Fakhruddin al-Ra>zi (1150 M -1210 M / 544 H-606 H) 

Al-Ra>zi adalah salah satu ulama tafsir yang pertama kali merumuskan 

tentang konteks kesatuan tujuan atau tema-tema surah al-Qur’an (wih}dah al-

maud}u’iyyah li al-suwar). Menurutnya, prinsip-prinsip maqa>s}id umum al-Qur’an 

ada empat; al-ila>hiyah (ketuhanan), al-ma’ad (hari akhir), al-nubuwa>h (kenabian), 

is\ba>t al-qad}a>’ wa al-qadar (menetapkan takdir) (Muh}ammad Anas, 2018: 35). 

c) Abdullah bin Umar al-Baid}a>wi (1226 M – 1286 M ) dan Ibnu Juzayi 

(1294 M. – 1340 M) 

Al-Baid}a>wi mengatakan bahwa tujuan utama atau maqa>s}id umum al-

Qur’an ada tiga hal: akidah, hukum-hukum dan kisah (Nasiruddin al-Baid}a>wi, [3] 

1421 H>: 584). Sedangkan Ibnu Juzayi berpedapat bahwa ada tujuh maqa>s}id al-

Qur’an, tiga diantaranya seperti pendapat al-Baid}a>wi, dan tiga lainnya adalah 

hari akhir, janji dan ancaman (Ibnu Juzayi, [1] 1415 H: 8). 

2. Periode Pertengahan 

a) Al-Biqa>’i> (1406 M-1480 M/ 809 H-885 H) 

Al-Biqa>’i salah satu mufassir masa pertengahan yang mendiskusikan 

tentang hal ini dalam kitabnya Nazar li al-Is}raf ‘ala Maqa>s}id al-S}uwa>r Nazm al-

Durar fi> Tana>sub al-A<yat wa al-Suwar. Dia mengatakan bahwa setiap surah dan 

ayat dalam al-Qur’an memiliki tema pokok serta isu-isu fundamental yang 
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penting dan perlu  disadari sebagai inti dari suatu ayat dan surah (Khalilah Nur 

‘Azmy, 2019: 9). 

b) Muhammad Abdullah al- Darra>z (1894 M- Saat  ini) 

Menurut Darra>z maqa>s}i>d al-Qur’an berpusat pada tiga aspek: kebenaran 

(al-Ha>qq) sebagai unsur religi, kebaikan (al-khayr) sebagai unsur etika,  dan 

keindahan (al-jamal) sebagai unsur estetika (Was}fi A<syu>r, 2019: 30) 

c) Abu> al-S|ana>i’ Syihab al-Di>n Al-Alu>si (1802 M-1854 M/ 1217 H- 

1270 H) 

Al-Alu>si> ulama ahli fikih, mufassir dan muhaddis\ dalam kitab tafsirnya 

Ru>h al-Ma’ani> berkata, bahwa tujuan-tujuan utama al-Qur’an tidak hanya 

terbatas pada perintah dan larangan tetapi juga mengandung maksud-maksud lain 

seperti keadawaan awal penciptaan manusia hingga keadaan kembali (hari akhir). 

Disini pernyatan paling tepat dikatakan bahwa  (Juz 30: 250) 

3. Periode  Kontemporer 

a) Rasyi>d Rid}a> (1865 M – 1935 M) 

Rasyi>d Rid}a> adalah salah satu murid dari Muh}ammad Abduh seorang 

tokoh Islam pembeharu yang menjadi awal era kontemporer. Menurut Rasyi>d 

Ridha dalam kitabnya al-Wah}yu al-Muh}ammadiyah, membagi maqa>s}id al-Qur’an 

menjadi sepuluh maqa>s}id, yaitu: 1) tiga aspek sentral; iman kepada Allah swt., 

hari akhir dan amal shaleh 2) risalah kenabian 3) menjelaskan bahwa Islam 

adalah agama rasional yang sesuai dengan fitrah 4) memperbaiki masyarakat 

serta mempererat persatuan 5) menetapkan keistimewaan taklif syariat Islam 6) 
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menjelaskan hukum politik Islam 7) menjelaskan pengelolahan keuangan dalam 

Islam 8) memperbaiki regulasi peperangan dalam Islam 9) memberikan hak untuk 

perempuan baik terhadap agama maupun Negara 10) pembebasan budak 

(Muhammad Anas, 2018:38). 

b) Sa’i>d Nu>rsi> (1877 M – 1960  M) 

Said Nursi mengatakan dalam muqaddimah Isya>rat al-I’ja>z fi> Mazan al-

I’ja>z tentang empat unsur fundamental al-Qur’an yang sering beliau istilahkan 

dengan al-maqa>s}id al-asa>siyyah  sebagai dasar-dasar maqa>s}id al-Qur’an. Empat 

unsur tersebut adalah, tauh}i>d (akidah), al-nubuwah (kenabian), kebangkitan 

manusia dan keadilan (Muhammad Anas, 2018:38). 

c) Al-T{ahi>r Ibnu A<syu>r 

Al-T{ahir Ibnu A<syu>r dalam muqaddimah kitab tafsirnya 

mengelompokkan maqa>s}id al-Qur’an menjadi delapan yaitu: memperbaiki serta 

mengajarkan akidah yang benar, memperbaiki akhlak, hukum-hukum Islam, 

mengatur umat, kisah-kisah umat terdahulu, nasehat-nasehat peringatan dan 

kabar gembira (Muhammad Anas, 2018:38) 

  


