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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Hadits adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam baik 

berupa ucapan, perbuatan, penetapan, sifat, atau sirah beliau baik sebelum kenabian 

atau sesudahnya.
1
 Dilihat dari kedudukannya, hadits Nabi Ṣallallāhu ‘Alaihi wa 

Sallam merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qu‟rān. Sebagai sumber 

ajaran kedua, hadits Nabi Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam memuat berbagai ragam 

ajaran Islam yang kandungan isinya dapat dipahami dengan mudah. Akan tetapi, 

terkadang juga kandungan matannya aneh dan pelik untuk dipahami dari sisi nalar 

manusia dan ilmu pengetahuan.
2
 

Kalau bukanlah Islam itu agama yang dijadikan oleh Allah SWT sebagai 

penutup semua agama yang ada dan yang dikumpulkan-Nya didalamnya segala 

keutamaan dan kesempurnaan, tentulah ia sudah menjadi suatu sistem kemanusiaan 

yang realistis yang di dalamnya dikumpulkan Allah segala keistimewaan yang 

terdapat dalam seluruh tatanan atau sistem yang diterapkan oleh bangsa-bangsa dunia 

atau yang diimbau oleh pemerintah untuk menjalankannya.  

Wanita adalah separuh masyarakat. Hal ini tidak diragukan lagi, dan wanita 

adalah saudara kandung laki-laki. Namun demikian, sudah ribuan tahun  yang dilalui 

oleh manusia, pada kenyataannya perasaan wanita lebih kuat daripada akalnya. 

Sungguh keliru fakta ini diabaikan, lalu kita hadapkan kepada bahaya pola yang 

sudah biasa kita terapkan untuk eksistensi dan masyarakat kita.  

Islamlah yang menyamakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal-hal 

yang keduanya sama dalam soal keahlian. Tetapi Islam juga membedakan antara 

keduanya dalam hal-hal yang keduanya berbeda sesuai menurut kadar perbedaannya. 

Islam juga yang mengumumkan kepada masyarakat manusia untuk pertama kalinya 
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dalam sejarah bahwasannya wanita itu seperti firman Allah dalam surah al-Baqarah: 

228. 

                                    

 “…dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya 

menurut cara yang ma'ruf akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan 

kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana.”(al-Baqarah : 228). 

 

Akan tetapi, mengingat adanya kelebihan dan kekurangan pada masing-

masing jenis makhluk ini, maka Islam mengumumkan dengan adil dan teliti sekali 

bahwa laki-laki berada satu derajat di atas kaum wanita.
3
 

Perbedaan secara syar‟i yang dikhususkan bagi kaum pria:  

1. Mereka adalah pemimpin rumah tangga yang bertanggung jawab menjaga 

dan membina. 

2. Bahkan kenabian dan kerasulan hanya pada kaum pria, tidak pada kaum 

wanita. 

3. Hak perwalian dalam pernikahan merupakan kekhususan kaum pria 

4. Diwajibkan jihad pada kaum pria 

5. Diwajibkan shalat jumat pada kaum pria 

6. Diwajibkan shalat berjamaah di masjid bagi kaum pria 

7. Disyariatkan adzan dan iqamah pada kaum pria 

8. Hak talak berada ditangan kaum pria 

9. Anak-anak (garis keturunan) dinasabkan kepada kaum pria 

10. Bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian kaum wanita dalam hal pembagian 

harta warisan, tanggungan diyat, persaksian dan aqiqah. 

11. Kepemimpinan umum di tangan kaum pria: Kepemimpinan Negara, lembaga 

kehakiman, lembaga permusyawaratan. 

Perbedaan-perbedaan fisik : 

1. Rata-rata tubuh wanita lebih pendek dari laki-laki. 

2. Total berat tubuh wanita rata-rata lebih ringan daripada laki-laki. 
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3. Jantung wanita lebih kecil daripada laki-laki sehingga lebih ringan beratnya, 

lebih cepat aktifitasnya dan lebih banyak memompakan darah. 

4. Sel darah wanita lebih banyak daripada laki-laki, namun kadarnya lebih 

sedikit daripada laki-laki. 

5. Sel darah putih laki-laki lebih banyak daripada wanita. 

6. Volume nafasnya wanita lebih cepat daripada laki-laki 

7. Lambung wanita lebih sedikit membutuhkan makanan daripada laki-laki. 

8. Terjadinya haid pada kaum wanita sehingga menjadikannya lebih sedikit 

kemampuan bergerak dan beraktifitas daripada laki-laki. 

9. Otot-otot wanita lebih lemah daripada laki-laki, dan kadar kekuatannya hanya 

sepertiga dari kekuatan otot-otot laki-laki. 

10. Tubuh wanita cenderung gemuk dan membesar lebih potensial daripada laki-

laki. 

11. Postur tubuh wanita bila tidak banyak bergerak dan beraktifitas memiliki 

potensi tidak seimbang lebih besar daripada laki-laki.
4
 

 

Tidak dapat dipungkiri, kedudukan wanita begitu penting pada setiap sendi 

kehidupan. Kelembutannya tidak menjadikan kedudukan wanita diabaikan, bahkan 

melalui potensi itu wanita bisa menduduki garda terdepan dalam perjuangan.
5
 Kaum 

wanita pada awal masa Islam terkenal dalam hal ketinggian cita-cita mereka, 

semangat mereka dalam beragama, dan keinginan mereka untuk ikut berlomba 

dengan kaum laki-laki dalam berbuat kebajikan dan mencapai derajat yang tinggi.
6
 

Dalam Islam, wanita begitu mulia kedudukannya. Bahkan salah satu nama 

surah dalam al-Qu‟rān adalah an-Nisā‟ yang berarti „wanita‟. Bukan hanya itu, 

Rasūlullāh Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam ketika ditanya siapa yang paling berhak 
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untuk dihormati, di antara ayah dan ibu, Rasūlullāh menjawab, “Ibumu,” hingga tiga 

kali, kemudian, “Ayahmu”.
7
 Sebagaimana haditsnya: 

ثَ َنا َجرِي8452) ُر ْبُن َحْرٍب، قَاََل: َحدَّ ، َوُزَهي ْ يِل ْبِن طَرِيٍف الث ََّقِفيُّ ثَ َنا قُ تَ ْيَبُة ْبُن َسِعيِد ْبِن َجَِ ٌر، َعْن ( َحدَّ

ى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ُعَماَرَة ْبِن اْلَقْعَقاِع، َعْن َأِب ُزْرَعَة، َعْن َأِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: َجاَء َرُجٌل ِإََل َرُسوِل اهلِل َصلَّ 

كَ »فَ َقاَل: َمْن َأَحقُّ النَّاِس ِِبُْسِن َصَحاَبِِت؟ قَاَل:  كَ »قَاَل: ُُثَّ َمْن؟ قَاَل: « أُمُّ قَاَل: " ُُثَّ َمْن؟ قَاَل: « ُُثَّ أُمُّ

 8«ُُثَّ أَبُوكَ »قَاَل: ُُثَّ َمْن؟ قَاَل: « ُُثَّ أُمُّكَ »

Telah meriwayatkan kepada kami Qutaibah bin Saīd bin Jamīl bin Tharīf al-

Saqafiy dan Zuhair bin Harbin berkata: Telah meriwayatkan kepada kami  

Jarir dari Umarah bin Qa‟qa‟ dari Abi Zur‟ah dari Abu Hurairah, ia berkata, 

“Seorang laki-laki datang menghadap Rasūlullāh, ia bertanya, “Siapakah 

orang yang paling layak mendapatkan baktiku?”. menjawab, “Ibumu”. 

Siapa lagi? Rasūlullāh menjawab, “Ibumu”. Siapa lagi? Rasūlullāh 

menjawab, “Ayahmu”. (HR. Muslim) 

 

Walaupun begitu, Islam tetap membedakan antara laki-laki dan perempuan 

dalam beberapa aspek sesuai dengan tabiat masing-masing, kesiapan fisik, 

pembentukan karakter, dan perannya dalam kehidupan. 

Perbedaan ini tidak bertentangan dengan persamaan di antara keduannya 

dalam aspek-aspek kemanusiaan, kehormatan diri, dan keupayaan setelah Islam 

menetapkan persamaan antara keduanya. Di antara beberapa perbedaan tersebut, 

antara lain dalam hal persaksian, kepemimpinan, warisan dan diyat.
9
 Dalam hal 

persaksian laki-laki lebih unggul dari pada wanita, karena pada masa Nabi fungsi dan 

peran publik berada dipundak laki-laki.
10

 Dalam hal kepemimpinan wanita tidak oleh 

menjadi kepala Negara karena tidak akan beruntung atau sukes dalam memimpin, 

sesuai dengan perkataan Nabi yaitu, “Suatu bangsa tidak pernah memperoleh sukses 
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jika semua urusan bangsa itu diserahkan (sepenuhnya pada kebijakan) wanita 

sendiri (tanpa melibatkan kaum pria)”.
11

 Sedangkan dalam hal warisan kaum 

perempuan selalu berada dalam lindungan laki-laki. Tepatnya, kaum perempuan 

selalu menjadi tanggung jawab kaum Adam, baik sebelum maupun sesudah menikah. 

Setelah itu barulah mereka mendapatkan tugas untuk mengasuh dan membesarkan  

putra-putrinya. Seandainya mereka mendapatkan hak waris sebesar setengah dari 

warisan yang didapatkan oleh saudara laki-lakinya, maka hal tersebut merupakan 

keadilan yang Allah berikan kepada kaum perempuan. Karena nanti, saudara laki-

lakinya harus memberikan nafkah kepada istrinya.
12

 

Begitu banyak hadits yang menyebutkan tentang kesetaraan kaum laki-laki 

dan wanita dalam menerima perintah taklif, termasuk yang tidak ada petunjuk 

pengkhususan untuk laki-laki saja. Allah menyamakan antara laki-laki dan 

perempuan dalam ibadah-ibadah jasmani, hudud, dan, menjadikan bagiannya 

setengah dari bagian laki-laki seperti dalam diyat (denda), syahadah (saksi), warisan, 

dan aqiqah. Semua ini bukti betapa bijaknya Allah ketika menyamakan keduanya 

dalam masalah ibadah dan hukuman, baik laki-laki dan perempuan. Kebutuhan laki-

laki dalam hal ini sama dengan kaum perempuan, sehingga tidak pantas jika dibeda-

bedakan.
13

  

Dalam batasan kewajiban agama, seperti shalat lima waktu sehari semalam, 

puasa, zakat, haji, kewajiban wanita tidak berbeda dengan pria. Bahkan dalam 

beberapa kasus, wanita mempunyai beberapa kelebihan atas pria. Sebagai contoh, 

wanita diperbolehkan meninggalkan shalat dan puasa dalam masa menstruasi dan 

empat puluh hari saat nifas. Dia juga boleh meninggalkan puasa selama masa 

kehamilan dan menyusui manakala ada kekhawatiran akan membahayakan kesehatan 

ibu dan bayi. 

                                                             
11 Zailani, Kaizal Bay dan Sri Chalida,  Reinterpretasi Terhadap Pemahaman Hadits-Hadits Tentang 

Gender dalam Perspektif Fiqh al-Hadits, Jurnal Ushuluddin, Vol. 24, No. 1 (Pekanbaru:UIN SUSKA 

Fakultas Ushuluddin, Juni 2016), 48. 

 
12  Syaikh Mutawalli as-Sya‟rawi, Fikih Perempuan (Muslimah), Busana dan Perhiasan, 
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ثَ َنا َعْبُد ْبُن ُُحَْيٍد َأْخبَ َرنَا َعْبُد الرَّزَّاِق َأْخبَ َرنَا َمْعَمرٌ  َعْن َعاِصٍم َعْن ُمَعاَذَة قَاَلْت َسَأْلُت َعاِئَشَة فَ ُقْلُت َما  َوَحدَّ

ْوَم َوََل تَ ْقِضى الصَّاَلَة فَ َقاَلْت َأَحُرورِيٌَّة أَْنِت قُ ْلُت َلْسُت ِِبَُرورِيٍَّة َولَ  ِكِّنى َأْسَأُل. قَاَلْت  بَاُل اْْلَاِئِض تَ ْقِضى الصَّ

14َقَضاِء الصَّْوِم َوََل نُ ْؤَمُر بَِقَضاِء الصَّاَلِة.َكاَن ُيِصيبُ َنا َذِلَك فَ نُ ْؤَمُر بِ 
 

Telah meriwayatkan kepada kami Abd ibn Ḥumaīd telah mengkhabarkan 

kepada kami Abd al-Razzāq telah mengkhabarkan kepada kami Ma‟mar dari 

Āṣim dari Mu‟āzah dia berkata aku bertanya kepada Āisyah Maka Aisyah 

menjawab, „Apakah kamu dari golongan Haruriyah? „ Aku menjawab, „Aku 

bukan Haruriyah, akan tetapi aku hanya bertanya.‟ Dia menjawab, „Kami 

dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha‟ 

puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha‟ shalat‟.” (HR. Muslim) 

 

Jika yang ditinggalkan adalah puasa wajib (selama bulan Ramadhan), dia 

boleh mengganti hari yang tertinggal tersebut kapanpun dia sanggup melakukannya. 

Dia tidak perlu mengganti shalat karena alasan-alasan yang disebutkan di atas. 

Meskipun wanita boleh dan pernah mendatangi masjid pada masa Rasūlullāh 

Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam dan karenanya wanita boleh menghadiri shalat jumat 

sedangkan hal tersebut (shalat jumat) merupakan kewajiban bagi laki-laki.
15

 

Sudah menjadi rahasia umum bahwa wanita selalu dipandang secara rendah 

dalam struktur masyarakat. Dalam kehidupan rumah tangga malah selalu dianggap 

sebagai kelas kedua. Hal ini disebabkan adanya pemaknaan umum di dalam ajaran 

Islam bahwa kemampuan dan penalaran wanita dianggap kurang sempurna 

dibanding laki-laki, pemahaman ini “dilegitimasi” oleh kehadiran hadits Nabi yang 

seolah-olah memojokkan wanita, menyebutkan bahwa wanita kurang akal dan 

agamanya. Sungguh ini merupakan suatu pemahaman yang salah. Sebagaimana 

Rasūlullāh Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam sabdakan : 

ثَ َنا َعْبُد الَعزِيِز ْبُن مَُ  - 8162 ، قَاَل: َحدَّ ْرِمِذيُّ ثَ َنا أَبُو َعْبِد اهلِل ُهَرْْيُ ْبُن ِمْسَعٍر اأَلْزِديُّ الت ى ٍد، َعْن َحدَّ مَّ
َسلََّم َخَطَب النَّاَس فَ َوَعَظُهْم ُُثَّ ُسَهْيِل ْبِن َأِب َصاِلٍح، َعْن أَبِيِه، َعْن َأِب ُهَريْ َرَة، َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه وَ 

: وَِِلَ َذاَك  ْقَن فَِإنَُّكنَّ َأْكثَ ُر أَْهِل النَّاِر فَ َقاَلْت اْمَرأٌَة ِمنْ ُهنَّ يَا َرُسوَل اهلِل؟ قَاَل: ِلَكثْ رَِة قَاَل: يَا َمْعَشَر النىَساِء َتَصدَّ
، يَ ْعِِن وَُكْفرُِكنَّ الَعِشرَي. قَالَ  : َوَما َرأَْيُت ِمْن نَاِقَصاِت َعْقٍل َوِديٍن َأْغَلَب لَِذِوي اأَلْلَباِب، َوَذِوي الرَّْأِي َلْعِنُكنَّ
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: َوَما نُ ْقَصاُن ِديِنَها َوَعْقِلَها، قَاَل: َشَهاَدُة اْمَرأَتَ ْْيِ ِمْنُكنَّ ِبَشهَ  ُهنَّ ، قَاَلْت اْمَرأٌَة ِمن ْ اَدِة َرُجٍل، َونُ ْقَصاُن ِمْنُكنَّ
 16، اْلَْيَضُة، ََتُْكُث ِإْحَداُكنَّ الثَّاَلَث َواأَلْربََع ََل ُتَصلىي.ِديِنُكنَّ 

Telah meriwayatkan kepada kami Abū „Abdillāh Huraim bin Mis‟ar al-Azdiy 

at-Timidzi berkata: telah meriwayatkan kepada kami  „Abd al-„Azī bin 

Muḥammad dari Suhail bin Abī Ṣaliḥ dari Ayahnya, dari Abī 

Hurairah,sesungguhnya Rasūlullāh Ṣallāllahu „Alaihi wa Sallam pernah 

berkhutbah di hadapan orang –orang, beliau mensehati mereka, beliau 

bersabda: “Wahai sekalian kaum wanita, bersedekahlah, sesungguhnya 

kalian adalah penghuni neraka terbanyak” salah seorang wanita di antara 

mereka berkata, “ Mengapa bisa seperti itu wahai Rasūlullāh?” Beliau 

menjawab, “Karena kalian sering mengutuk dan kalian mengingkari nikmat 

yang diberikan suami,” Beliau melanjutkan, “Aku tidak melihat wanita yang 

kurang akal dan agamanya dapat mengalahkan wanita yang berilmu dan 

wanita yang cerdas dari kalian.” Salah seorang wanita di antara mereka 

bertanya, “Lalu apa kekurangan agama dan akal wanita?” Beliau menjawab 

“Kesaksian dua orang perempuan dari kalian sama dengan kesaksian 

seorang pria. Sedangkan kekurangan agama kalian adalah karena kalian 

mendapatkan haid, setiap kalian harus berdiam diri selama tiga atau empat 

hari tanpa melakukan shalat. (HR at-Tirmidzi). 

 

Hadits ini memerlukan kajian dan penelitian baik dari segi momentum 

(Asbab al-Wurud) dikeluarkannya hadits tersebut atau dari segi kepada siapa hadits 

tersebut ditujukan, serta dari segi analisa terhadap bentuk dan susunan katanya. Hal 

ini perlu sekali dilakukan untuk mengetahui relevansinya dengan karakteristik 

wanita.
17

 

Adapun yang menjadi permasalahan adalah maksud dari wanita kurang akal 

dan kurang agama. Selama ini kita ketahui bahwa banyak wanita yang menjadi 

pemimpin, pengusaha yang sukses dan banyak juga wanita yang lebih taat agamanya 

daripada laki-laki. Tetapi, kenapa hadits di atas mengatakan wanita kurang akal dan 

kurang agama. Untuk bisa lebih memahami hadits tersebut, tentu akan dilakukan 

penelitian seputar permasalahan yang akan dibahas, dengan menggunakan ilmu-ilmu 

atau metode-metode yang terdapat dalam ilmu hadits, terutama ilmu Fiqh al-Hadits 

sehingga jelas titik permasalahannya. 

 

                                                             
16

 Abu Isa at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, Juz 4 (Beirut: Dar al-Ifkar, 2003), 278. 
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 Abdul Halim Abu Syuqqah, Tahrir al-Mar‟ah Fii „Ashrir Risalah, (Kebebasan Wanita), Terj. 

Chairul Halim, Cet. ke-2 (Jakarta: Gema Insani Perss, 1999), 269. 

 



8 
 

1.2. Alasan Pemilihan Judul 

Sebelum memilih untuk membahas judul ini, penulis mempunyai beberapa alasan 

yang dapat penulis jadikan argumen, mengapa penulis mengangkat judul ini, yaitu: 

1. Hadits merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur‟an yang 

juga berperan penting sebagai penjelas dari al-Qur‟ān itu sendiri. Oleh karena 

itu, penelitian ini mengarah kepada matan dan ma‟ani al-hadits.  

2. Penulis ingin mengetahui kedudukan hadits dan mengetahui pemahaman dari 

segi tekstual dan kontekstual. Oleh karena itu penulis termotivasi untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh jawaban dari maksud 

hadits tersebut. 

3. Dikarenakan pada masa sekarang bahkan sejak pada masa Rasūlullāh tidak 

hanya laki-laki yang dijadikan rujukan dalam ilmu pengetahuan, perempuan 

yang sangat menonjol pengetahuannya dalam berbagai ilmu juga menjadi 

rujukan banyak tokoh pria. Mengapa Rasūlullāh Ṣallallāhu „Alaihi wa Sallam 

tetap mengatakan wanita kurang akal, tentu ada maksud dan tujuannya. Inilah 

yang penulis coba temukan melalui penelitian untuk menjelaskan hakikat dari 

perkataan Rasūlullāh Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam. 

1.3. Batasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1. Batasan Masalah 

Berdasarkan “Latar Belakang Masalah” di atas, peneliti memfokuskan bahasan 

hanya pada makna wanita “kurang akal” perspektif hadits. 

Mengingat hadits-hadits yang memiliki makna wanita kurang akal, baik 

hadits yang selafazh maupun semakna berjumlah banyak, maka di sini penulis 

akan memfokuskan beberapa hadits yang akan penulis teliti nantinya. Selain dari 

Ṣahih al-Bukhari dan Muslim, karena di dalam kitab tersebut sudah terjamin 

keṣahihannya. Sedangkan dalam kitab selainnya, banyak penilaian para ulama 

yang belum mencapai derajat keṣahihan sanad dan matan. Oleh karena itu, 

penulis hanya memasukkan hadits di dalam Kutub at-Tis‟ah, yaitu dari Sunan 

Abū Dāwud, Sunan al-Nasā‟ī, Sunan at-Tirmidzi, Sunan Ibnu Mājah, Sunan ad-
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Darimy, Musnad Ahmad bin Hanbal, al-Muwattha‟ Imam Malik dalam rangka 

meneliti sanad dan matan.   

1.3.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis dapat merumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kualitas hadits yang mengatakan bahwa wanita kurang 

akal perspektif hadits. 

2. Bagaimana pemahaman hadits Nabi Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam 

tentang wanita kurang akal dari segi tekstual dan kontekstual. 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan “Rumusan Masalah” di atas, terdapat beberapa tujuan yang 

hendak dicapai melalui penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui bagaimana kualitas hadits tentang wanita kurang 

akal  perspektif hadits. 

2. Untuk mengetahui pemahaman hadits Nabi Ṣallallāhu ‘Alaihi wa 

Sallam tentang wanita kurang akal dari segi tekstual dan kontekstual. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Secara keilmuan, kajian skripsi ini dapat memperjelas wawasan tentang 

wanita yang derajatnya sama dengan laki-laki. Hanya saja berbeda dalam 

masalah ibadah dan ketentuan dalam hal persaksian. Analisis terhadap hadits 

ini diharapkan dapat menyuguhkan pemahaman yang objektif tentang wanita. 

  Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan 

dalam bidang hadits. 

  Secara akademis, penelitian ini melengkapi syarat-syarat guna 

memperoleh gelar sarjana Agama pada Fakultas Usuluddin UIN SUSKA 

Riau. 

  Secara praktis, hasil penelitian ini berguna untuk memberikan 

pemahaman kepada penulis khususnya dan kepada seluruh masyarakat pada 

umumnya.   
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1.5. Tinjauan Kepustakaan 

Adapun literatur-literatur yang penulis gunakan dalam penelitian ini, merujuk kepada 

buku-buku, jurnal-jurnal, serta penelitian-penelitian yang membahas tentang makna 

dari wanita kurang akal dan kurang agama dalam hadits, diantaranya; 

1. Reinterpretasi Terhadap Pemahaman Hadits-Hadits Tentang Gender 

dalam Perspektif Fiqh Al-Hadits, oleh Zailani, Kaizal Bay, dan Sri 

Chalida dalam Jurnal Ushuluddin, vol. 24, no. 1, (2016). Jurnal yang di 

dalamnya membahas mengenai hadits perempuan kurang akal dan kurang 

agama, dan hadits tentang perempuan mejadi pemimpin. Pembahasannya 

difokuskan pada penjelasan kualitas hadits dan mencari konteks sosial, 

politik, ideologi, dan budaya secara timbal balik yang mempengaruhi 

dalam pemaknaan hadits-hadits tersebut.  

2. Kritik Nalar Hadits Misoginis, oleh Muhammad Rikza Muqtada, Jurnal  

Musawa, UIN Sunan Kalijaga, Vol. 13, No. 2 (2014). Jurnal yang di 

dalamnya membahas keterjajahan nalar oleh teks agama, pembacaan 

terhadap hadits-hadits misoginis dalam Shaḥīh al-Bukhārī, kritik 

intertekstualitas hadits dengan al-Qur‟an, potret kehidupan perempuan 

dalam tradisi Jawa. 

3. Tahrir al-Mar‟ah Fii „Ashrir Risalah (Kebebasan Wanita),  (jilid 1), Cet. 

2, (1999), oleh Abdul Halim Abu Syuqqah yang diterjemahkan oleh 

Chairul Halim. Sebuah buku yang berisikan karakteristik wanita dalam al-

Qu‟rān, karakteristik wanita dalam kitab Ṣaḥīh al-Bukhārī dan Muslim, 

salah paham atas hadits-hadits Ṣahih tentang karakter wanita, dan 

beberapa komentar tentang kepribadian wanita muslimah.  

4. Kedudukan Wanita Dalam Perspektif Sunnah Rasūlullāh, oleh Ilyas Husti, 

vol. 1, No. 1, (2002). Jurnal yang di dalamnya membahas metode 

pemahaman hadits, kumpulan hadits tentang wanita yaitu; hadits tentang 

wanita kurang akal dan agama, hadits tentang kajian wanita, hadits 

tentang kepemimpinan wanita. Pembahasan ini berbeda dengan yang 

penulis teliti, di dalamnya tidak menjelaskan kualitas dan kuantitas hadits.  
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1.6. Penjelasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman pihak pembaca terhadap beberapa istilah yang 

penulis gunakan dalam tulisan ini, maka pada bagian ini penulis akan menjelaskan 

beberapa makna yang kiranya perlu unuk dijelaskan: 

1. Wanita 

Wanita adalah mahluk yang dirindukan oleh laki-laki. Pada dirinya 

terdapat hiburan dan beberapa pesona yang menarik yang dapat 

meringankan beban hidup, membantu tugas laki-laki dalam berbagai 

persoalan.
18

 

2. Akal 

Akal: alat berpikir, daya pikir (untuk memahami sesuatu), tipu daya, 

muslihat, kecerdikan kelicikan, jalan atau cara melakukan sesuatu, daya 

upaya, ikhtiyar.
19

 

3. Ma‟āni al- Ḥadīts 

Ma‟āni al- Ḥadīts adalah sebuah ilmu yang mengkaji tentang memaknai 

dan memahami hadits Nabi Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam. Dengan 

mempertimbangkan struktur linguistik teks hadits, konteks munculnya 

hadits (asbab al-wurud), kedudukan Nabi Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam 

ketika menyampaikan hadits, dan bagaimana menghubungkan teks hadits 

masa lalu dengan konteks kekinian, sehingga memperoleh pemahaman 

yang relatif tepat, tanpa kehilangan relevansinya dengan konteks 

kekinian.
20

 

4. Wanita Kurang Akal 

Maksud dari wanita kurang akal adalah kesaksian dua orang wanita sama 

dengan kesaksian satu orang laki-laki, karena berdasarkan petunjuk al-

Qu‟rān yang mengatakan bahwa kekurangan akalnya dari sisi kelemahan 

                                                             
18

Ilyas Husti, “Kedudukan Wanita Dalam Perspektif Sunnah Rasulullah”, Jurnal Perempuan Agama 

dan Jender (Marwah) Vol. I (Pekanbaru: PSW  IAIN SUSQA, Juni 2002), 34.  

 
19

Suharso, dkk, Kamus Besar Bahas Indonesia (Semarang: Widya Kaya, 2011), 22. 

 
20

Abdul Mustaqim, Ilmu Ma‟ani al-Hadits Paradigma  Interkoneksi (Berbagai Teori dan Metode 

Memahami Hadits, (Yogyakarta: IDEA Press, 2008), 5. 
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hafalannya, dan bahwa persaksiannya harus diperkuat dengan persaksian 

wanita lain yang mendukungnya, karena kadang ia lupa sehingga bisa jadi 

ia menambah atau mengurangi dalam persaksian. 

 

1.7. Metodologi Penelitian 

1.7.1. Pendekatan Ilmiah 

Pendekatan ilmiah yang digunakan  dalam penelitian ini ialah pendekatan 

deskriptif
21

 dan analitis.
22

 Yaitu sebuah pendekatan yang bertujuan untuk 

memecahkan permasalahan yang ada pada saat sekarang ini, dengan teknik-

teknik deskripsi yaitu penelitian, analisa dan klasifikasi.
23

  

Adapun operasional dalam penelitian ini, penulis akan mencoba 

menggunakan dua pendekatan dalam memahami hadits Nabi, yaitu pendekatan 

tekstual dan kontekstual. 

a. Pendekatan tekstual adalah pendekatan yang hanya berakar dari teks-teks 

materi sunnah atau kajian yang berotasi pada teks, pengambilan informasi 

atau pesan sesuai dengan intensitas informasi yang tersurat pada teks 

hadits. Pendekatan ini dilakukan apabila tidak menghendaki adanya 

alternatif lain selain yang dikehendaki teks itu sendiri setelah ditinjau dari 

Ilmu Ma‟ani al-Hadits. 

b. Pendekatan kontekstual adalah pendekatan yang berusaha mencari makna 

dibalik sebuah teks atau berusaha menyingkap rahasia-rahasia dibalik teks 

dengan melalui beberapa pendekatan, baik pendekatan sosiologi, 

                                                             
21

Pendakatan diskriptif ialah menjelaskan karakter, sebab, hasil, dari sesuatu secara tepat dengan 

memahami dan menyatakan detail-detailnya yang relevan dengan jelas sesuai dengan data dan 

informasi yang tersedia. Lihat di: TIM Penyusun Pedoman Penulisan karya Ilmiah Fakultas 

Ushuluddin UIN Suska Riau, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah [Makalah, Sinopsis, Proposal dan 

Skripsi] (Riau: Fak. Ushuluddin UIN Suska Riau bekerjasama dengan CV. ASA RIAU, 2015), 71.  

 
22

Pendekatan analisis ialah memilah suatu pembahasan berdasarkan pokok-pokok pikirannya dan 

kemudian melakukan evaluasi terhadapnya secara menyeluruh. Lihat di: TIM Penyusun Pedoman 

Penulisan karya Ilmiah Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 

[Makalah, Sinopsis, Proposal dan Skripsi], 71. 

 
23

 Winarno Surakhman, Pengantar Penelitian Ilmiah dan Metode (Bandung: Tarsito, 1982), 138. 
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psikologi, sejarah dan lain-lain dari cabang ilmu pengetahuan yang ada, 

maka ini disebut sebagai pemahaman kontekstual.
24

 

1.7.2. Jenis Penelitian 

Penelitian yang peneliti lakukan ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library 

research)
25

. Penelitian ini seputar makna hadits tentang wanita kurang akal, 

yang mana untuk mengetahui makna tersebut, peneliti merujuk pada kitab-kitab 

hadits beserta syarahnya yang telah ditulis oleh ulama hadits dan buku-buku 

pendukung lainnya, tidak meneliti melalui informasi lapangan. 

1.7.3. Sumber Data 

Data-data yang peneliti gunakan untuk menyelesaikan penelitian ini, bersumber 

dari data primer dan data skunder di antaranya: 

a. Data primer: data pokok yang penulis gunakan, ialah kitab-kitab 

hadits yang menginformasikan tentang wanita yaitu dari al-Kutub at-

Tis‟ah (Ṣaḥīh al-Bukhārī, Ṣaḥīh Muslim, Sunan Abū Dāwud, Sunan 

al-Nasā‟ī, Sunan at-Tirmidzi, Sunan Ibnu Mājah, Sunan ad-Darimy, 

Musnad Aḥmad bin Ḥanbal, al-Muwattha‟ Imam Malik) 

b. Data skunder: sedangkan data-data sekunder, diambil dari sumber 

bacaan yang relevan dengan penelitian ini, baik itu dari kitab syarah 

serta buku-buku, penelitian (seperti jurnal dan skripsi), ensiklopedi, 

dsb. 

1.7.4. Teknik Pengumpulan data 

Untuk menyelesaikan penelitian ini, maka peneliti mengumpulkan data-data 

yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik yang peneliti gunakan ialah 

sebagai berikut: 

                                                             
24

 Misbahuddin, “Sunnah Dalam Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual Pakar Hadits Dan Pakar 

Fiqih (Studi Kritis Atas Pemikiran Muhammad Al-Gazaly)”, Jurnal Farabi, Vol 11. No 1. (IAIN 

Gorontalo, 2014), 7. 

 
25

Penelitian kepustakaan, ialah penelitian yang sumberdatanya, baik sumber primer maupun sumber 

sekunder, diambil dari sumber-sumber berbentuk tulisan (buku, jurnal, tesis, disertasi, skripsi, 

ensiklopedi, dsb). Lihat di: Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Ofset, 1990), 9. 
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1. Melacak hadits-hadits tentang wanita kurang akal dengan 

mentakhrījnya menggunakan tiga metode (dengan lafazh dalam matan, 

lafazh pertama matan, berdasarkan tema). 

2. Mengumpulkan hadits-hadits tersebut dari kitab induk hadits (al-kutub 

al-tis‟ah), sesuai dengan informasi yang didapat ketika mentakhrīj 

hadits tersebut. 

3. Mengumpulkan data biografi rawi serta penilaian jarh wa ta‟dil. 

4. Mengumpulkan kitab-kitab serta buku-buku, baik dari literatur Arab 

maupun literatur Indonesia, yang membahas mengenai wanita kurang 

akal perspektif hadits. 

1.7.5. Teknik Analisis Data 

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka peneliti akan menganalisa 

data-data tersebut, dengan beberapa metode berikut: 

1. Membuat skema dan i‟tibar sanad hadits, skema sanad untuk 

mengetahui keadan sanad hadits yang diteliti, sedangkan i‟tibar sanad 

untuk mengetahui hadits tersebut memiliki mutabi‟ dan syahid tau 

tidak. 

2. Menganalisa kebersambungan sanad (ittaṣalu as-sanad) yang satu 

dengan yang lainnya, mulai dengan mukharrij sampai kepada 

Rasūlullāh Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam dengan mengacu kepada: 

a. Liqa‟ (bertemu) antara satu sanad dengan sanad yang lainnya, 

yang dapat dilihat dari hubungan murid dengan gurunya atau 

sebaliknya atau sighat tahammul wa al-ada‟ yang dapat 

digunakan atau pendapat yang lain yang menjelaskan bahwa 

sanad tersebut saling bertemu. 

b. Mu‟asyarah (sezaman) antara satu sanad dengan sanad yang 

lainnya, hal ini dapat dilihat dari tahun lahir dan tahun wafat 

masing-masing sanad. 

3. Meneliti kualitas sanad dengan menggunakan kitab Rijal al-Hadits. 

Menentukan kualitas sanad hadits, yang mengacu kepada syarat-

syarat keshahihan suatu sanad hadits yaitu: sanadnya bersambung, 

sanadnya „adil dan dhabit, serta terhindar dari syadz dan „illat. 
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4. Meneliti matannya dengan mangacu kepada kaidah keshahihan matan, 

yakni tidak mengandung syadz dan „illat, serta dengan tolak ukur yag 

dianut oleh jumhur ulama, yakni tidak bertentangan dengan petunjuk 

al-Qu‟rān, tidak bertentangan dengan hadits hadits yang lebih kuat 

dan lebih tinggi kedudukannya, tidak bertentangan dengan akal sehat, 

indera dan sejarah, serta susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri 

sabda Nabi Muhammad Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam.  

5. Menganalisa pemahaman tentang wanita kurang akal dari segi 

kontekstual 

 

1.8. Sistimatika Penulisan 

Sistimatika yang penulis gunakan untuk menyelesaikan penelitian ini, dimulai dari 

bab pertama yang memuat informasi tentang seluk beluk penelitian ini, meliputi latar 

belakang penelitian; batasan dan rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat 

penelitian; tinjauan kepustakaan; penjelasan istilah; serta metodologi penelitian. 

Pada bab kedua, peneliti akan membahas mengenai tinjauan umum tentang 

wanita, sekilas tentang takhrīj ḥadīts dan ma‟ani al- ḥadīts. 

Pada bab ketiga, pembahasan difokuskan pada takhrīj hadits yaitu menelusuri 

dan menilai hadits-hadits mengenai wanita kurang akal perspektif hadits, baik matan 

maupun sanadnya, untuk mengetahui kedudukan hadits tersebut. 

Pada bab keempat, pembahasan yang akan peneliti bahas ialah analisa ma‟ani 

al-ḥadīts tentang wanita kurang akal perspektif hadits. Di sinilah penulis akan 

menjelaskan secara terperinci mengenai permasalahan yang akan penulis bahas baik 

dari segi tekstual maupun kontekstual. 

Pada bab terakhir (bab kelima) penulis akan memaparkan kesimpulan dari 

pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dengan memberikan 

jawaban ringkas tapi menyeluruh terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan 

dalam rumusan masalah. 

 


