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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG WANITA MENURUT ḤADĪTS, TAKHRĪJ 

ḤADĪTS DAN MA’ANI AL-ḤADĪTS 

 

2.1 Wanita dalam perspektif Islam. 

Pemakaian istilah wanita diambil dari bahasa sansekerta yang artinya “yang 

diinginkan oleh kaum laki-laki”. Pemaknaan istilah wanita seperti ini jelas sangat 

memposisikan kaum wanita pada peran yang pasif dan tidak berdaya tidak memiliki 

peran apa-apa selain hanya sebagai “pelengkap” kaum laki-laki. Karena menurut 

pemahaman tersebut wanita dikatakan sebagai pemelihara yang sabar, pasif, menjadi 

pesakitan, kurang standar, tidak diharapkan menonjolkan diri, dan boleh memiliki 

profesi tetapi kurang diakui peranannya.
1
 

Ketika Islam datang ke dunia ini, ia telah mengangkat posisi perempuan 

kederajat yang lebih tinggi, memberikan kebebasan, kehormatan dan hak pribadinya 

secara merdeka. Allah berfirman dalam al-Qu‟rān: 

                                  

                   

 
“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 

dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 

yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa 

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Mengenal.”(QS. al-Hujurat: 13). 

 

Allah telah memberikan kepada perempuan hak untuk memilih dalam akidah, 

pernikahan, dan semua sisi kehidupan lainnya. Bahkan mereka diberi kebebasan 

dalam memiliki harta benda, melakukan transaksi jual beli, hibah dan sebagainya. 

                                                             
1
 Mahmud, Heri Gunawan, Yuyun Yulianisngsih, Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga (Jakarta: 
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Pada saat Islam datang, perempuan juga telah diberikan bagian dalam mendapatkan 

harta warisan.
27

 

Sebagaimana laki-laki, perempun juga memiliki beban kewajiban agama 

yang sama. Akan tetapi, Islam membuat beberapa ketentuan hukum bagi perempuan 

yang tentu saja disesuaikan dengan kapasitas fisik dan wujud biologisnya. Hal ini 

tidak lain merupakan suatu penghormatan dan penghargaan besar terhadap diri 

mereka. Kejadian dan penciptaan perempuan memiliki sejumlah kelebihan yang 

tidak bisa dibantah oleh siapa pun, kecuali orang yang memiliki dan pemikiran yang 

menyalahi fitrah manusia. 

Beberapa ketentuan hukum terkait perempuan, yaitu: 

1. Sebagai manusia, perempuan punya hak untuk dijaga, dirawat, dan dipelihara 

sejak masih kecil. Ia juga berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 

Nabi Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam bersabda “Barang siapa yang memberi 

nafkah dua anak perempuannya, atau dua saudara perempuannya, atau dua 

kerabat dekatnya hingga keduanya kaya dan berkecukupan karena pemberian 

Allah, kelak keduanya akan menjadi pelindung dirinya dari api neraka. (HR. 

Ahmad dan Thabrani). Ini Isyarat, perempuan kaya bebas untuk mengatur 

dan membelanjakan hartanya sendiri sesuai keinginannya. Karena itu, ia tidak 

bisa dinikahkan tanpa persetujuan dan kemauannya sendiri. 

2. Sebagai wanita, seorang perempuan dituntut tetap menjaga kewanitaannya. Ia 

dianjurkan berhias diri dan diharamkan bertingkah menyerupai laki-laki. Ia 

juga diperintahkan agar menutup seluruh bagian tubuhnya dan tidak bergaul 

dan bercampur dengan laki-laki asing, dan karenanya perempuan berdiri di 

belakang Ṣaf laki-laki ketika shalat berjamaah. 

3. Sebagai muslimah, perempuan mesti mengerjakan seluruh perintah agama 

yang diwajibkan oleh Allah, tentu saja dengan perbedaan sifat pada beberapa 

jenis ibadah yang diwajibkan bagi laki-laki. 

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam Kuwait (al-Mawsū‟ah al-Fiqhiyyah al-

Kuwaitiyyah) dijelaskan, “Allah telah mengkhususkan beberapa hal yang hanya akan 
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Ibid., 109. 

 



18 
 

dialami kaum perempuan, yaitu haid, hamil, dan melahirakan. Ketiga hal ini 

kemudian berimplikasi pada penerapan sebagian hukum fiqh terhadap diri mereka, 

seperti diberikannya keringanan (rukhshah) untuk tidak mengerjakan ibadah ketika ia 

berada dalam tiga keadaan tersebut.” 

Karena faktor kelemahan fisik, perempuan tidak dibebani satu pekerjaan yang 

menuntut kerja keras, baik secara fisik maupun pikiran. Seperti, menjadi kepala 

pemerintahan atau hakim di peradilan. Ia juga tidak diwajibkan ikut berjihad dan 

kesaksiannya setengah dari kesaksian laki-laki. Karena hati dan perasaan perempuan 

lebih lembut ketimbang laki-laki, perempuan lebih diutamakan dalam mengasuh 

anak.  

Pada dasarnya tugas perempuan adalah mengurus rumah, suami, dan anak-

anaknya. Karena itu, meskipun kaya, nafkah hidupnya menjadi tanggung jawab 

penuh laki-laki. Alasannya, laki-laki dalam pemimpin bagi perempuan.
28

 

Islam benar-benar telah menjaga hak-hak kaum perempuan, Islam 

menempatkan seorang perempuan sebagai ibu, saudara perempuan, istri dan anak, 

dan Islam telah menempatkan mereka dalam posisi yang sangat agung. 
29

 

Islam yang telah mengakhiri perbudakan terhadap kaum perempuan, secara 

tidak langsung telah memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan 

kembali kehormatan, kemudian memiliki suami dan anak dalam sebuah naungan 

keluarga yang utuh. Islam juga telah memberikan hak untuk meminta talak ketika hal 

tersebut memang harus dilakukan. Allah berfirman dalam al-Qu‟rān: 

                  .....    

Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan 

dengan cara yang baik. (QS. al-Baqarah: 229) 

 

                                                             
28

„Abd al-Qādir Manshūr, Fiqh al-Mar‟ah al-Muslimah min al-Kitāb wa al-Sunnah, Terj. Muhammad  

Zaenal Arifin (Jakarta: Zaman, 2012), 34. 
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Syaikh Mutawalli as-Sya‟rawi, Fikih Perempuan (Muslimah), Busana dan Perhiasan, 

Penghormatan atas Perempuan, sampai Wanita Karier, 109. 
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Islam juga menjaga kehidupan kaum perempuan dengan memerangi tradisi 

mengubur anak perempuan hidup-hidup sebagai cermin kebencian masyarakat pra-

Islam terhadap kaum tersebut, tepatnya pada masa Jahiliah.  

Hal tersebut merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi manusia. Karena 

secara tidak langsung Islam telah mengajarkan kepada mereka bahwa tidak ada 

perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Satu-satunya unsur yang membedakan 

mereka adalah ketakwaan dan amal saleh.
30

 

Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah 

persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, 

suku dan keturunan. Perbedaan yang digaris bawahi dan yang kemudian 

meninggikan dan merendahkan hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa.  

Muhammad al-Ghazali, salah seorang ulama besar Islam Kontemporer 

berkebangsaan Mesir, menulis: “Kalau kita mengembalikan pandangan  ke masa 

sebelum seribu tahun, maka kita akan menemukan wanita menikmati keistimewaan 

dalam bidang materi dan sosial yang tidak dikenal oleh wanita-wanita di kelima 

benua. Keadaan mereka ketika itu lebih baik dibandingkan dengan kedaan wanita-

wanita Barat dewasa ini, asal saja kebebasan berpakaian serta pergaulan tidak 

dijadikan bahan perbandingan.” 

Muhammad Syaltut menulis bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan 

wanita hampir dapat (dikatakan) sama. Allah telah menganugrahkan kepada laki-laki 

dan perempuan potensi serta kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung 

jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-

aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu, hukum-hukum Syari‟at 

pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Laki-laki menjual dan membeli, 

mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum serta menuntut dan menyaksikan. 

Banyak faktor yang telah mengaburkan keistimewaan serta memerosotkan 

kedudukan tersebut. Salah satu diantaranya adalah kedangkalan pengetahuan 
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keagamaan, sehingga tidak jarang agama (Islam) diatasnamakan untuk pandangan 

dan tujuan yang tidak dibenarkan itu.
31

 

Akan tetapi dalam hal tertentu, kedudukan wanita tidak harus sama benar 

dengan kaum pria. Bukan karena kurang penghargaan, tetapi karena kodrat wanita 

yang menghendaki demikian. Sebagaimana Firman Allah SWT: (an-Nisā: 34)
32

 

                          

                       

                    

                         

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah 

telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain 

(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari 

harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada 

Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah 

telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan 

nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat 

tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka 

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya 

Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. 

 

Kalau kita ambil contoh dalam suatu rumah tangga, maka kaum pria yang 

lebih pantas menjadi pemimpin dalam rumah tangga itu. Si suami sebagai pelindung, 

pencari nafkah, pembimbing dan pembina bagi istri dan anak-anaknya. Tidak pantas 

kalau dalam suatu organisasi mempunyai dua ketua umum yang sama kedudukannya, 

sebagaimana halnya dua orang Presiden mempunyai kedudukan yang sama dalam 

suatu Negara. Istri adalah wakil suami dalam rumah tangga, sebagaimana halnya ada 

ketua dan ada wakil ketua, ada Presiden dan ada wakil Presiden. 

                                                             
31
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 Ali Hasan, Masail Fiqhiyah al-Haditsah (Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam, Ed. I, 
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Lebih tegas lagi dinyatakan dalam al-Qu‟rān, bahwa pria tidak sama dengan 

wanita, sebagaimana firman-Nya: (Al- Imran: 36), juga firman Allah (al-Baqarah: 

228). Dari ayat di atas dapat dipahami, bahwa yang tidak sama antara pria dan wanita, 

tidak hanya fisik saja, tetapi juga psichise (jiwa) dan fungsinya serta yang berbeda itu 

tidak banyak. 

Lebih tepat barangkali dikatakan bahwa wanita sebagai pendamping bagi pria 

dan begitu juga sebaliknya, sesuai dengan hadits Rasūlullāh:
33

 

ثَ َنا َعْبُد اهلِل اْلُعَمِريُّ ، عَ  -632 اُد ْبُن َخاِلٍد اْلَخيَّاُط ، َحدَّ ثَ َنا َحمَّ ثَ َنا قُ تَ ْيَبُة ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّ ْن ُعبَ ْيِد َحدَّ
َعِن الرَُّجِل َيِجُد اْلبَ َلَل اهلِل ، َعِن اْلَقاِسِم ، َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت : ُسِئَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليو وسلم 

: اَل ُغْسَل  َواَل َيْذُكُر اْحِتاَلًما. َقاَل : يَ ْغَتِسُل ، َوَعِن الرَُّجِل يَ َرى َأنَُّو َقْد اْحتَ َلَم َواَل َيِجُد اْلبَ َلَل . َقالَ 
َها ُغْسٌل ؟ َقا  َل : نَ َعْم . ِإنََّما النَِّساُء َشَقاِئُق الرَِّجاِل.َعَلْيِو فَ َقاَلْت : ُأمُّ ُسَلْيٍم اْلَمْرَأُة تَ َرى َذِلَك َأَعَلي ْ

 
Telah meriwayatkan kepada kami Qutaibah bin Sa‟īd, Telah meriwayatkan 

kepada kami Ḥammād bin Khālid al-Khayyāth,telah meriwayatkan kepada 

kami „Abdullāh al-„Umatiy, dari „Ubaidillāh, dari al-Qāsim, dari „Āisyah 

berkata:........Sesungguhnya para wanita menjadi teman (pendamping) bagi 

para pria. (HR. Ahmad, Tirmidzi dan Abu Daud). 

 

Jadi, agama Islam memandang wanita sebagai teman (pendamping) bagi pria, 

bukan budak yang dapat diperlakukan sama dengan harta benda dan sebagai pemuas 

hawa nafsu.
34

 

Agama Islam menempatkan wanita pada tempat yang pantas bagi mereka 

dalam tiga bidang pokok, yaitu: 

a. Bidang Kemanusiaan: Islam mengakui kemanusiaan wanita sama persis 

seperti laki-laki, ketika kenyataan ini selalu ditolak masyarakat-masyarakat 

lain di seluruh dunia. 

b. Bidang Sosial Kemasyarakatan: Islam membuka kesempatan wanita untuk 

mengenyam pendidikan dan menempatkannya pada posisi mulia dalam 

masyarakat sejak kecil sampai sepeninggal mereka. Kemuliaan ini tumbuh 
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bersama bertambahnya umur. Sejak kecil, sampai ia menjadi seorang istri, 

dan setelah akhirnya ia seorang ibu ketika menjadi nenek-nenek yang butuh 

kasih sayang, dimuliakan dan dihormati. 

c. Bidang Hak: Islam memberikan kewenangan sempurna pada wanita dalam 

berbagai transaksi ekonomi ketika mereka sudah mencapai baligh. Tak ada 

orang lain yag menguasai mereka baik itu suami atau kepala keluarga.
35

 

 

2.2 Status dan Kedudukan Wanita Dalam al-Qur’ān dan Sunnah 

Dari Ummu Salamah r.a.: Aku bertanya kepada Rasūlullāh Ṣallallāhu ‘Alaihi wa 

Sallam, “Mengapa kami -kaum perempuan- tidak disebutkan (keutamaannya) dalam 

al-Qur’ān sebagaimana kaum laki-laki?” Rasūlullāh Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam. 

tidak segera menjawab. Namun, pada waktu yang lain, kulihat beliau berdiri di atas 

mimbar. Ketika itu, aku sedang menyisir rambut. Setelah selesai menggulung rambut, 

aku masuk ke salah satu kamar di rumahku. Kupasang pendengaranku di dekat atap 

masjid yang ketika itu masih terbuat dari pelepah kurma, dan posisinya dekat dengan 

mimbar masjid. Aku mendengar Nabi Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, “Wahai 

manusia, sesungguhnya Allah SWT. berfirman dalam Kitab-Nya, sesungguhnya laki-

laki dan perempuan yang memeluk Islam, laki-laki dan perempuan yang beriman, 

laki-laki dan perempuan yang taat (kepada Allah), laki-laki dan perempuan yang 

(berbuat) benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang 

khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang 

berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatan, laki-laki dan 

perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, bagi mereka, Allah menyediakan 

ampunan dan pahala yang besar (QS Al-Aḥzāb [33]:35).” (HR Aḥmad,  al-Nasā‟ī, 

dan al-Ḥākim menilainya sahih berdasarkan kriteria al-Bukhāri dan Muslim). 

 

 

                                                             
35
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Hadits ini menunjukkan beberapa hal sebagai berikut. 

1. Kegelisahan dan kekhawatiran kaum perempuan zaman Nabi Ṣallallāhu 

‘Alaihi wa Sallam karena al-Qur’ān tidak menyebutkan mereka sebagaimana 

kaum laki-laki. Kekhawatiran itu muncul akibat penilaian buruk mereka. 

Dengan tidak disebutkan dalam al-Qu‟rān, mereka menganggap hal itu 

seakan-akan menunjukkan bahwa kedudukan mereka tidak seperti kedudukan 

laki-laki, meskipun mereka telah menunaikan semua kewajiban yang 

diembankan kepada mereka. Mereka juga merasa bahwa kebajikan mereka 

tidak akan pernah setara denga kebajikan yang dilakukan oleh laki-laki. 

Berkenaan dengan makna ayat yang dikutip dalam hadits di atas (Al-

Aḥzāb :35), Muqatil berkata, “Ummu Salamah dan Anisah binti Ka‟ab dari 

kalangan anṣar berkata kepada Rasūlullāh Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam, 

mengapa Allah menyebutkan laki-laki, tetapi tidak menyebutkan perempuan 

sedikit pun dalam kitab suci-Nya? Kami merasa khawatir bila kami tidak bisa 

berbuat kebajikan.” Kemudian, turunlah ayat tersebut. Demikian disebutkan 

dalam Tafsir al-Baghawī. 

Diriwayatkan bahwa sepulang dari Habasyah beserta suaminya, Ja‟far 

bin Abī Thālib, Asma‟ binti „Umais menemui istri-istri Nabi Ṣallallāhu 

‘Alaihi wa Sallam seraya berkata, “Adakah ayat al-Qur’ān yang diturunkan 

berkenaan dengan kita?” Mereka menjawab, “Tidak ada.” Lalu Asma‟ 

menemui Rasūlullāh Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam. Ia berkata, “Ya Rasūlullāh, 

sesungguhnya kaum perempuan berputus asa dan merugi!” Rasūlullāh 

Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam bertanya, “Apa sebabnya?” Asma‟ menjawab, 

“karena kebaikan mereka tidak disebutkan -dalam al-Qu‟rān- sebagaimana 

kaum laki-laki” Kemudian, turunlah ayat tersebut. 

2. Hadits di atas menggambarkan cara al-Qur’ān memberikan ketenangan 

kepada kaum perempuan dan menghilangkan kegelisahan dan keraguan 

mereka. Dalam hal ini, al-Qur’ān mengungkapkan derajat dan kedudukan 
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perempuan dalam Islam. Al-Qur’ān juga menegaskan, tidak ada perbedaan 

antara laki-laki dan perempuan dalam usaha menggapai derajat tertinggi 

dalam agama serta dalam memperoleh pahala dan ampunan dari Allah SWT. 

3. Hadits di atas menggambarkan perhatian kaum perempuan pada masa awal 

Islam 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. 

4. Hadits di atas menjelaskan perbedaan kedudukan dan peranan perempuan 

dalam masyarakat Islam, serta kadar kepercayaan diri dan keyakinan yang 

dijamin dalam Islam.
36

 

Dua faktor utama yang menentukan kedudukan seorang wanita pada masa 

lalu. Pertama, ia adalah seorang wanita yang hidup di alam serba keras untuk 

menunaikan tugas khusus. Kedua, Tuntutan hidup dengan kondisi alam serba primitif 

(badui), peperangan yang sering berkecamuk, merampas harta musuh, membagikan 

ghanimah dan yang lainnya, sedangkan wanita tidak dapat ikut serta.
37

 

Dua kondisi di atas memberikan pengaruh tersendiri terhadap kedudukan 

seorang wanita pada masa awal peradaban manusia. Ketika masa itu berlalu dan 

berganti dengan masa yang baru, sisa peninggalan masa lampau tetap membekas dan 

menjadi unsur tersendiri dalam kehidupan mereka dan terus mengakar dan menyatu 

dengan peradaban baru.
38

 

Sebelum kedatangan Islam, seorang laki-laki memiliki kedudukan istimewa 

dalam keluarga dan masyarakat. Ia adalah kepala keluarga, pendidik, penanggung 

jawab dalam urusan peperangan, melakukan pembalasan, dan masih banyak lagi 

tuntutan sosial lainnya yang dibebankan di pundaknya. Adapun seorang wanita 
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adalah subordinat
39

 yang hanya mengikuti kaum laki-laki, dipenuhi segala urusannya, 

dan hanya mengurusi urusan-urusan pribadinya.
40

 

Dalam surah Āli-„Īmran terdapat satu ayat yang menyebutkan istilah laki-laki 

dengan an-nās (manusia) dan di dalam ayat tersebut kata anak, wanita, harta, dan 

semua kenikmatan lain sebagai suatu yang dicari oleh kaum laki-laki, yaitu firman 

Allah SWT: 

                  

                            

                 

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang 

diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, 

perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan Ṣallallāhu ‘Alaihi wa 

Sallamah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah 

tempat kembali yang baik (surga). (QS. Āli-Īmran: 14). 

 

Ada enam jenis harta yang diterangkan ayat ini: Pertama, wanita dan 

kecintaan terhadap wanita tidak ada yang bisa menandinginya dari semua jenis 

kenikmatan dunia yang lain, ia adalah tautan mata dan cinta, tempat berteduhnya 

jiwa dan kesenangan hati. Kedua, cinta anak, mereka disebutkan setelah wanita 

karena memang istri lebih dahulu ada daripada anak, dan dalam ayat ini Allah 

mengkhususkan banin (anak laki-laki) karena tingginya kedudukan mereka dalam 

masyarakat Arab kala itu.
41

 

Muhammad Abduh dalam tafsirnya menjelaskan beberapa faktor penyebab 

pengkhususan ini: “Kecintaan terhadap anak laki-laki lebih kuat disebabkan beberapa 

faktor; Pertama, harapan akan bantuan dan jaminan keselamatan dari anak laki-laki 

ketika sedang lemah dan diperlukan. Kedua,dalam tradisi masyarakat, mereka adalah 
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tulang punggung nasab yang menyambungkan semua silsilah keturunan ketika 

disebutkan. Ketiga, harapan akan mendapatkan kemuliaan dari garis laki-laki yang 

tidak mungkin didapat dari garis perempuan seperti pemimpin pasukan dan 

masyarakat, berprestasi gemilang dalam bidang ilmu dan pekerjaan. Keempat, tradisi 

lama yang sudah mendarah daging, di mana jika perempuan tidak mampu menjaga 

kehormatannya maka keluarga akan mendapat aib dan dengan anggapan seperti itu, 

lalu berkuranglah rasa cinta mereka kepada anak perempuan. Kelima, walaupun 

perempuan sudah dididik dan dibesarkan, namun ia akan keluar dari rumahnya dan 

ikut suaminya, seolah-olah apa yang selama ini diberikan kepadanya berupa nafkah 

sama halnya memberi orang asing. Jika kita perhatikan perbedaan-perbedaan di atas 

maka akan tampak alasan susungguhnya yang melatarbelakangi pengistimewaan dan 

kecenderungan terhadap anak laki-laki. Karena merekalah terkadang orang tua salah 

melangkah, seakan merasa cukup dengan keberadaan mereka.
17

 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya ini adalah 

gambaran dari sebuah realitas yang sudah mendarah daging dalam masyarakat Arab 

yang menyaksikan turunya al-Qur’ān kala itu. Jadi setiap ketentuan syariat yang 

terkandung dalam al-Qur’ān dan sunnah terkait masalah wanita dan keluarga menurut 

perspektif Islam merupakan bentuk reformasi terhadap segala penyelewengan, 

kezaliman, dan kemungkaran yang terjadi, dan pada waktu yang sama menjelaskan 

kedudukan wanita Arab sebelum datangnya Islam.
18

   

 

2.3 Takhrīj Hadits 

2.3.1 Pengertian Takhrīj Ḥadīts 

Secara bahasa takhrīj berarti: اجتماع أمرين متضا دين في شيئ واحد “berkumpulnya dua 

hal yang bertentangan dalam satu masalah”. Selain itu, takhrīj secara bahasa 

juga mengandung pengertian yang bermacam-macam, dan yang populer di 
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antaranya adalah: al-istinbath (mengeluarkan), al-tadrib (melatih atau 

membiasakan), at-Taujih (menghadapkan).
44

 

  Menurut Ahli Hadits, kata takhrīj digunakan untuk menunjukkan 

beberapa makna: 

1. Kata takhrīj sebagai sinonim terhadap kata Ikhraj, artinya
45

 periwayatan 

hadits dengan menyebutkan sanadnya mulai dari mukharrij-nya dan 

perawinya sampai kepada Rasūlullāh Ṣallāllahu ‘Alaihi wa Sallam jika 

hadits tersebut marfu‟, atau sampai kepada sahabat jika hadits tersebut 

mauquf, atau sampai kepada tabi‟in jika hadits tersebut maqthu‟.
46

 

Misalnya Imam al-Bukhari Meriwayatkan hadits lengkap dengan 

sanadnya. Maka akan kita temukan kalimat: رجو البخاريىذا حديت خ  atau  ىذا

 Maknanya, Imam al-Bukhari meriwayatkan hadits حديت أخرجو البخاري

tersebut dengan sanadnya secara tersendiri. 

2. Kata takhrīj digunakan untuk memberikan pengertian; seorang ahli hadits 

meriwayatkan hadits-hadits dari suatu kitab induk, akan tetapi ia 

meriwayatkannya dengan sanadnya sendiri. Sanad mereka bertemu pada 

guru mereka atau orang yang berada di atasnya. Misalnya Abū „Awānah 

meriwayatkan hadits-hadits yang terdapat dalam kitab Ṣahih Muslim,akan 

tetapi ia meriwayatkannya dengan sanadnya sendiri. Sanad Abū „Awānah 

bertemu langsung dengan sanad Imam Muslim pada guru Imam Muslim 

atau pada periwayat di atasnya, hingga sampai kepada Sahabat Nabi. 

Kitab yang kedua disebut dengan Mustakhraj, maka kumpulan hadits 

yang diriwayatkan oleh Abū „Awānah disebut dengan Mustakhraj 

„Awānah „Ala Ṣhaḥih Muslim. Maka kita temukan kalimat:  ىذا الكتاب خرجو

 .Maknanya, Kitab (Mustakhraj) ini di-takhrīj oleh fulan فالن و إستخرجو

3. Kata takhrīj digunakan untuk memberikan pengertian menunjukkan letak 

asal hadits dalam sumber-sumber aslinya dan menjelaskan kualitasnya. 

                                                             
44

 Nawir Yuslem, Ulumul Hadits (t.tp: PT Mutiara Sumber Widya, 2001), 392-393. 

 
45

 Abdul Somad dan Johar Arifin, Metode Takhrij Hadits (Pekanbaru: Suska Press, 2013), 1. 

 
46

 Nawir Yuslem, Ulumul Hadits, 390. 

 



28 
 

Misalnya al-Ḥāfīzh al-„Irāqi menyebutkan letak asal hadits-hadits yang 

terdapat dalam kitab Iḥya‟ „Ulum ad-Dīn karya Imam al-Ghazāli. Maka 

kita temukan kalimat: اخرج أحاديث كتاب كذ  Maknanya, al- Ḥāfīzh al-„Irāqi 

menyebutkan letak asal hadits-hadits yang terdapat dalam kitab Iḥya‟ 

„Ulum ad-Dīn, sekaligus menjelaskan kualitas hadits-hadits tersebut, 

apakah shaḥiḥ, ḥasan, dha‟if atau maudhu‟.
47

 

Mahmud ath-Thaḥḥan memberikan definisi takhrīj adalah 

“menunjukkan letak asal hadits dalam sumber-sumber aslinya yang 

menyebutkan hadits tersebut secara lengkap dengan sanadnya, kemudian 

menjelaskan kualitas hadits tersebut ketika diperlukan.” 

Yang dimaksud dengan menunjukkan letak hadits dalam definisi di 

atas, adalah menyebutkan berbagai kitab yang di dalamnya terdapat hadits 

tersebut. Seperti, hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhāri di dalam kitab 

Ṣahih-nya, atau oleh at-Thabrani di dalam Mu‟jam-nya, atau oleh at-Thabrani 

di dalam tafsir-nya, atau kitab-kitab sejenis yang memuat hadits tersebut. 

Sedangkan yang dimaksud “sumber-sumber hadits yang asli”, adalah 

kitab-kitab hadits yang menghimpun hadits-hadits Nabi Ṣallallāhu ‘Alaihi wa 

Sallam yang diperoleh oleh penulis kitab tersebut dari para gurunya, lengkap 

dengan sanad-nya, sampai kepada Nabi Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam, Kitab-

kitab tersebut dan seperti al-Kutub al-Sittah, Muwaththa‟ Malik, Musnad 

Ahmad, Mustadrak al-Hakim. 

Makna kalimat, “Menjelaskan kualitas hadits tersebut ketika 

diperlukan”. Maksudnya, menjelaskan kualitas hadits tersebut, apakah hadits 

shaḥiḥ atau dha‟if atau lainnya, jika memang dibutuhkan. Oleh sebab itu 

penyebutan status dan kualitas hadits bukanlah sesuatu yang mendasar dalam 

takhrīj hadits. Hanya sekedar pelengkap.
48
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2.3.2 Metode Takhrīj Ḥadīts 

Sebelum men-takhrīj hadits, maka ada beberapa hal yang perlu diketahui 

seputar hadits yang akan di-takhrīj tersebut: 

Pertama, mengetahui perawi awalnya. 

Kedua, mengetahui kalimat awal atau pangkal hadits tersebut. 

Ketiga, mengetahui tema yang terkandung di dalamnya.  

Keempat, mengetahui salah satu lafazh atau kata yang terdapat dalam hadits 

tersebut.  

Kelima, mengetahui sifat pada sanad dan matan hadits yang akan di-takhrīj.

 Kelima hal ini dapat membantu dan mempermudah ketika melakukan 

takhrīj hadits. Jika telah menemukan karakter yang tepat maka hadits 

tersebutdapat di-takhrīj dengan menggunakan lima cara berikut: 

 

1. Takhrīj melalui lafazh pertama matan hadits 

Metode ini sangat tergantung kepada lafazh pertama matan hadits. Hadits-

hadits dengan metode ini dikodifikasi berdasarkan lafazh pertamanya 

menurut urutan huruf-huruf hijaiyah, seperti hadits-hadits yang huruf 

pertama dari lafazh pertamanya alif, ba, ta, dan seterusnya. Seorang 

mukharrij menggunakan metode ini haruslah terlebih dahulu mengetahui 

secara pasti lafazh pertama dari hadits yang akan ditakhrīj-nya, setelah itu 

barulah dia melihat huruf pertamnaya pada kitab-kitab takhrīj yang 

disusun berdasarkan metode ini, dan huruf kedua, ketiga dan seterusnya. 

Umpamanya, akan men-takhrīj hadits yang berbunyi. من غشنا فليس منا 

Maka, langkah yang akan ditempuh dalam penerapan metode ini adalah 

menentukan urutan-urutan huruf yang terdapat pada lafazh pertamanya, 

dan begitu juga lafazh-lafazh selanjutnya: 

1) Lafazh pertama dari hadits di atas dimulai dengan huruf mim, maka 

dibuka kitab-kitab hadits yang disusun berdasarkan metode ini pada 

bab mim. 

2) Kemudian mencari huruf kedua setelah mim, yaitu nun. 

3) Berikutnya mencari huruf-huruf selanjutnya, yaitu ghain, syin dan 

nun. Demikianlah seterusnya, mencari huruf-huruf hijaiyah pada 

lafazh-lafazh matan hadits tersebut. 



30 
 

Metode ini mempunyai kelebihan dalam hal memberikan 

kemungkinan yang besar bagi seorang mukharrij untuk menemukan hadits-

hadits yang sedang dicari dengan cepat. 

Akan tetapi, sebagai kelemahan dari metode ini adalah, apabila 

terdapat kelainan atau perbedaan lafazh pertamanya sedikit saja, maka akan 

sangat sulit untuk menemukan hadits yang dimaksud. Sebagai contoh, hadits 

yang berbunyi:
49

 

تاكم من ترضون دينو وخلقو فزوجوهأإذا  

Berdasarkan teks di atas, maka teks pertama dari hadits tersebut 

adalah idza atakum (إذا إتاكم). Namun, apabila yang diingat oleh mukharrij 

sebagai lafazh pertamanya adalah lau atākum (لو أتاكم) atau idza ja‟akum 

( جاءكمإذا ), maka hal tersebut tentu akan menyebabkan sulitnya menemukan 

hadits yang sedang dicari, karena adanya perbedaan lafazh pertamanya, 

meskipun ketiga lafazh tersebut mengandung arti yang sama.  

Di antara kitab yang menggunakan metode ini adalah: 

a. Al-Jami‟ al-Ṣaghir min Ḥadīts al-Basyīr al-Nadzīr, karangan al-

Suyuthi (W. 911 H) 

b. Al-Fath al-Kabīr fi Dhamm al-Ziyadat ila al-Jami‟ al-Ṣaghir, juga 

karangan al-Suyuthi. 

c. Jam al-Jawami‟ aw al-Jami‟ al-Kabīr, juga dikarang oleh al-Suyuthi. 

d. Al-Jami‟ al-Azhar min Ḥadīts al-Nabi al-Anwar, oleh al-Manawi (W. 

1031 H) 

e. Hidayat al-Bari ila Tartib Aḥadīts al-Bukhāri,oleh „Abd al-Rahim ibn 

„Anbar at-Thahawi (w. 1365) 

f. Mu‟jam Jami‟ al-Ushul fi Aḥadīts al-Rasūlullāh Ṣallāllahu ‘Alaihi wa 

Sallam,oleh Imam al-Mubarak ibn Muḥammad ibn al-Atsir al-Jazari.
50
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2. Takhrīj melalui kata-kata dalam matan hadits yang jarang 

digunakan (Lafazh Gharibah) 

Cara ini berpedoman kepada salah satu lafazh yang terdapat dalam matan 

hadits, yang lafazh tersebut jarang digunakan, dalam bintk isim atau fi‟il, 

bukan huruf. Misalnya hadits:  

نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل -ملسو هيلع هللا ىلص-إن النبي  

“Nabi Muhammad Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam melarang  

(memakan) orang-orang yang menyombongkan diri, untuk 

dimakan.” 

Dalam hadits ini terdapat kata (النبي), (نهى), (طعام), (المتباريين) dan kata 

 Jika .(المتباريين) :Akan tetapi kata yang jarang digunakan adalah kata .(يؤكل)

men-takhrīj hadits ini menggunakan metode ini, maka kata yang dipilih 

untuk mencari hadits ini adalah kata: (المتباريين).51 

Kelebihan dan kekurangan menggunakan metode ini: 

Kelebihan: 

a. Men-takhrīj menggunakan metode ini tidak membutuhkan waktu 

yang lama. 

b. Para penyusun kitab yang menggunakan metode ini menyebutkan 

letak hadits dalam kitab-kitab induk secara lengkap; nama kitab, 

nomor bab, juz dan halaman. 

c. Bisa menemukan hadits dengan mengetahui salah satu bagian dari 

matan hadits. 

Kekurangan: 

a. Orang yang menggunakan metode ini mesti memiliki pengetahuan 

bahasa Arab, agar dapat mengetahui akar suatu kata yang akan dicari. 

Karena metode ini berdasarkan kepada huruf asli suatu kata. Oleh 
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sebab itu mesti memahami cara mengetahui huruf asli dalam kata 

tersebut.  

b. Kitab yang diggunakan metode ini tidak menyebutkan nama sahabat 

perawi hadits. Hanya menyebutkan hadits-haditsnya saja. Oleh sebab 

itu untuk mengetahui nama sahabat perawi hadits yang di-takhrīj 

mesti merujuk kepada kitab-kitab induk. 

c. Men-takhrīj menggunakan metode ini tidak bias hanya berpedoman 

kepada satu kata saja, karena mungkin saja satu kata tersebut 

terlewatkan. Oleh sebab itu mesti dicari menggunakan kata lain yang 

terdapat dalam matan hadits tersebut. 

Kitab yang digunakan dalam metode ini adalah: 

a. Fihris Ṣahih Muslim, fihris (indeks) keenam dari beberapa fihris yang 

disusun oleh Syekh Muhammad Fu‟ad Abd al-Baqi‟ untuk kitab Ṣahih 

Muslim. 

b. Fihris, Sunan Abī Dawūd, Fihris keempat dari beberapa fihris yang 

disusun oleh Ibnu Bayyumi untuk beberapa bagian hadits yang di-

syarh oleh Syekh Muhammad al-Khaththab as-Subki. 

c. Kitab al-Mu‟jam al-Mufahras li al-fazh al-Ḥadits an-Nabawi.
52

 

 

3. Takhrīj dengan cara mengetahui perawi hadits dari sahabat (Rawi 

A’la) 

Metode ini digunakan apabila kita mengetahui nama sahabat yang 

meriwayatkan hadits yang akan ditakhrīj. Apabila tidak diketahui nama 

sahabat yang meriwayatkannya tentu metode takhrīj dengan metode ini 

tidak bias dilakukan. Untuk menerapkan metode ini digunakan tiga 

macam kitab di bawah ini. Kitab-kitab yang disusun berdasarkan nama 

sahabat yang meriwayatkan hadits. 

a. Al-Masanid (Musnad-musnad), dalam kitab ini disebutkan hadits-

hadits yang diriwayatkan oleh setiap sahabat secara tersendiri. Selama 

kita telah mengetahui nama sahabat yang meriwayatkan hadits, maka 
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kita mencari hadits tersebut dalam kitab al-Masanid hingga 

mendapatkan petunjuk dalam satu musnad dari kumpulan musnad 

tersebut. 

b. Al-Ma‟ājim (mu‟jam-mu‟jam), susunan hadits di dalamnya 

berdasarkan urutan musnad para sahabat atau syuyukh (guru-guru) 

atau bangsa (tempat asal) sesuai huruf kamus (hijaiyyah). Dengan 

mengetahui nama sahabat dapat memudahkan untuk merujuk 

haditsnya. 

c. Kitab-kitab al-Athraf, kebanyakan kitab-kitab al-Athraf disusun 

berdasarkan musnad-musnad para sahabat dengan urutan nama 

mereka sesuai huruf kamus. Jika seorang peneliti mengetahui bagian 

dari hadits itu, maka dapat merujuk pada sumber-sumber yang 

ditunjukkan oleh kitab-kitab al-Athraf tadi untuk kemudian 

mengambil hadits secara lengkap.
53

  

 

4. Takhrīj dengan cara mengetahui tema pembahasan hadits 

Cara ini digunakan ketika tema hadits yang akan di-takhrīj telah diketahui. 

Oleh sebab itu langkah pertama sebelum melakukan takhrīj menggunakan 

cara ini adalah menentukan tema hadits yang akan di-takhrīj terebut. 

Mungkin saja dalam satu hadits terkandung beberapa tema, maka hadits 

tersebut mesti dicari sesuai dengan tema-tema yang terkandung di 

dalamnya, misalnya hadits: 

بني اإلسالم علي خمس: شهادة أن ال إلو إال اهلل وأن محمدا ورسول اهلل وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم 

 .رمضان وحج البيت لمن استطاع إليو سبيال

“Islam itu dibangun atas dasar lima (perkara): kesaksian bahwa 

tiada tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu 

adalah Rasūlullāh Ṣallāllahu ‘Alaihi wa Sallam (utusan) Allah, 

mendirikan shalat, membayar zakat, melaksanakan puasa 

Ramadhan dan menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu 

melaksanakannya.” 
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Dilihat dari bunyi teksnya, maka tema-tema yang terkandung 

dalam hadits ini adalah tentang iman, tauhid, shalat, zakat, puasa, haji. 

Oleh sebab itu hadits ini dapat dicari lewat tema-tema tersebut. 

Dengan demikian jelaslah bahwa takhrīj menggunakan cara ini 

berpedoman kepada pengetahuan tentang tena yang terkandung dalam 

hadits yang akan di-takhrīj. Jika tema hadits tidak diketahui, maka akan 

sulit men-takhrīj hadits menggunakan cara ini.
54

 

Kitab-kitab yang digunakan: 

a. Kitab-kitab al-Jami‟ (al-Jawami‟) 

b. Kitab-kitab al-Mustakhraj (al-Mustakhrajat) „ala la-Jawami‟ 

c. Kitab-kitab al-Mustadrak (al-Mustadrakat) „ala al-Jawami‟ 

d. Kitab-kitab al-Majami‟ 

e. Kitab-kitab az-Zawa‟id 

f. Kitab Miftah Kunuz as-Sunnah
55

 

 

5. Takhrīj hadits berdasarkan hadits 

Men-takhrīj hadits menggunakan cara ini adalah dengan cara 

memperhatikan sifat yang terdapat pada matan dan sanad status hadits. 

Setelah sifatnya diketahui, kemudian hadits tersebut dicari dalam kitab-

kitab khusus yang memuat hadits-hadits dengan sifat-sifat tersebut. 

Misalnya dalam hadits tersebut terdapat sifat-sifat atau ciri-ciri hadits 

palsu, umpamanya ada kerancuan pada lafazhnya, atau maknanya tidak 

benar, atau bertentangan dengan al-Qur‟an. Maka hadits seperti itu dapat 

dicari dalam kitab-kitab al-Maudhu‟at (kumpulan hadits-hadits palsu). 

Kelebihan metode ini dapat memudahkan proses takhrīj, karena 

hadits-hadits yang diperlihatkan berdasarkan statusnya jumlahnya sedikit 

dan tidak rumit. Meskipun demikian, kekurangannya tetap ada yaitu 

terbatasnya kitab-kitab yang memuat hadits menurut statusnya. Di antara 

kitab yang disusun menurut metode ini adalah: 
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a. al-Azhar al-Mutanatsirah fi al-Akhbar al-Mutawatirah kaya 

Suyuthi, yang memuat hadits-hadits mutawatir, 

b. al-Ittihāfath al-Saniah fi al-Aḥadīts al-Qudsiyah karya Madani 

yang memuat hadi-hadits qudsi. 

c. al-Maqashid al-Ḥasanah karya Sakhawi yang memuat hadits-

hadits popular. 

d. al-Marasil karya Abu Dawud yang memuat hadits-hadits mursal. 

e. Tanzih al-Syari‟ah al-Marfu‟ah „an al-Akhbar al-Syani‟ah al-

Maudhu‟ah karya Ibnu Iraq yang memuat hadits-hadits maudhu‟ 

dan sebagainya.
56

 

 

2.4 Ma’ani al-Ḥadīts 

Ma‟ani al-Ḥadīts terdiri dari dua kata yaitu ma‟ani dan hadits. Ma‟ani berasal dari 

bahasa Arab yakni معاني jamaknya معان yang berarti: arti atau makna. Dalam kamus 

bahasa Indonesia “arti” adalah maksud yang terkandung. Sedangkan “makna” ialah 

arti. 

Al-Ma‟ani adalah bentuk jamak dari kata makna. Secara etimologi ialah hal 

dituju atau yang dimaksud, menurut pengertian terminologi ulama Ilmu Bayan adalah 

menyatakan apa yang digambar dalam fikiran deangan suatu lafal atau ucapan, atau 

tujuan yang maksudkan oleh lafal yang tergambar di dalam hati. 

Ilmu Ma‟ani adalah pokok-pokok dan dasar-dasar untuk mengetahui tata cara 

menyesuaikan kalimat kepada kontekstualnya (Muqtadhal hal-nya)
57

 sehingga cocok 

dengan tujuan yang dikehendaki.
58
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 Sebagian ulama menjelaskan: Berbagai makna yang tergambar dibenak manusia yang bertemu 

denga hati mereka adalah sangat rahasia dan jauh. Seorang manusia tidak akan mengerti nurani 

temannya. Ia tidak akan mengerti kehendak temannya, dan tidak mengetahui siapa orang yang akan 

membantunya, kecuali dengan beberapa pernyataan yang ditetapkan dari pemahaman dan pernyataan 

itu menjadikan makna yang samar dan jelas, yang jauh menjadi dekat. Jadi, perntaan itulah yang bisa 

menyelamatkan segala keserupaan, melepaskan yang terikat, yang tidak berguna menjadi berfaedah, 

yang muqayyad menjadi mutlaq, yang tidak diketahui menjadi dikenali, yang asing menjadi terbiasa 

dipakai. 



Objek pembahasannya adalah lafal bahasa Arab dari segi penunjukannya 

pada makna-makna yang kedua yang merupakan tujuan-tujuan yang dimaksudkan 

oleh mutakallim, yaitu menunjukkan kalimat yang berisi kehalusan dan 

keistimewaan-keistimewaan yang dengannya kalimat tersebut dapat sesuai dengan 

kontekstualnya. 

Ilmu Ma‟ani juga mempunyai beberapa faedah yaitu: Pertama, mengetahui 

kemukjizatan al-Qur‟an melalui aspek kebaikan susunan dan sifatnya, keindahan 

kalimat, kehalusan bentuk I‟jaz yang telah diistemewakan oleh Allah dalam segala 

hal yang telah terkandung oleh al-Qur‟an itu sendiri, yang berupa kemudahan 

susunan, keagungan kalimat-kalimatnya, kemanisan lafal-lafalnya dan 

keselamatannya serta kebaikan-kebaikan lain yang melumpuhkan bangsa Arab untuk 

melawannya dan mencengangkan akal mereka karena kefaṣihan dan nilai sastranya. 

Kedua, mengetahui “balaghagh dan fashahah” dalam bahasa Arab yang berupa 

prosa dan puisi agar dapat mengikutinya dan menyusun sesuai dengan aturannya 

serta membedakan antara kalimat yang bagus dengan yang bernilai rendah.
34

 

Manurut Abdul Mustaqim, 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.
35

 

Jadi, Ilmu ma‟ani al-ḥadīts adalah Ilmu yang berusaha memahami matan 

hadits secara tepat dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan 

dengannya atau indikasi yang melengkapinya.
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