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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur’an menegaskan kepada umat manusia untuk memperhatikan

ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Karena, di samping dapat

mengantarkan pada keyakinan dan kebenaran Ilahi, ia juga dapat memberikan

alternatif baru melalui pengintegrasian dengan perkembangan situasi dan

kondisi masyarakat. Tentunya, dengan tidak mengorbankan prinsip pokok dan

mengabaikan ajaran yang tidak termasuk dalam wilayah ijtihad.1

Selain itu, mempelajari dan mengkaji kitab suci al-Qur’an, akan

mendorong kita untuk terus menyelami kedalaman dan menemukan

keagungan mukjizatnya. Ditambah lagi jika kita mencermati ayat-ayatnya,

maka semakin diketahui bahwa ia merupakan kitab yang terjaga

keontetikannya, redaksi dan susunan bahasa, serta kandungan maknanya, yang

semuanya  senantiasa dalam penjagaan dan lindungan dari Allah SWT. 2

Hal ini juga yang melatar belakangi para cendikiawan untuk terus

mempelajari dan mengkaji isi al-Qur’an,  sebagai suatu usaha untuk

mengungkap dan  menerangkan maksud kandungan ayat-ayatnya. Oleh karena

itu, upaya untuk memahami ayat-ayat al-Qur’an perlu ditingkatkan melalui

penafsiran dengan menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalamnya.

1M.Quraisy Shihab, Membumikan Al-Qur’ān (Bandung: Mizan, 1994), 100.
2Ali Akbar, Membalik Sejarah Pengumpulan dan Penulisan al-Qur’an, Jurnal

Ushuluddin Vol. XII No 1 (Pekanbaru: Pusaka Riau, 2008), 18.
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Dalam al-Qur’an, banyak ditemukan ayat-ayat yang berdekatan

maknanya akan tetapi berbeda dalam redaksinya. Salah satunya adalah  kata

yang mengarah pada makna perempuan dalam al-Qur’an, yang memiliki

beberapa kategori dalam penggunaannya, di antaranya adalah lafaz al-Nisā’

dan al-Mar’aḧ. Lafaz-lafaz tersebut tersebar di berbagai surah dan ayat

dengan bentuk pengulangan yang seakar dengan lafaz النساء dan .المرأة

Keunikan al-Qur’an banyak menggunakan istilah yang berbeda dalam

mengungkapkan makna-maknanya, hal ini tentunya memiliki maksud dan

penerapan yang berbeda pula. Dari hasil penelusuran terhadap ungkapan lafaz

al-Nisā’ dalam al-Qur’an ditemukan sebanyak 57 kali pengulangan,

sedangkan lafaz al-Mar’aḧ sebanyak 25 kali pengulangan.3 Sebagai contoh

penggunaan lafaz al-Nisā terdapat pada surah al-Baqarah [2]: 223, seperti

berikut ini:












Artinya:
Isteri-isterimu adalah ladang bagimu, maka datangilah
ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan
utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada
Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemuiNya.

3Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi, Mu’jam al-Mufaẖras lī al-Fazh al-Qur’ān al-
Karīm (Kairo:  Dār al-Hadīts, 2007),  793-794.
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dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang
beriman.4

Menurut Ibnu Katsīr, kata al-Nisā’ dalam surah al-Baqarah [2] ayat

223 maksudnya adalah seorang istri,  yakni memposisikan istri sebagai tempat

bercocok tanam  atau  untuk mengandung anak.5 Kemudian dalam Tafsīr al-

Azhār, ayat ini menjelaskan bahwa seorang istri adalah tempat untuk

menanam benih, yaitu sebagai penerus keturunan manusia.6 Demikian halnya

dalam penafsiran Wahbah al-Zuhailī, bahwa kata al-Nisā’ ini juga

menjelaskan tentang seorang perempuan sebagai  istri bagi suaminya yaitu

tempat untuk meneruskan keturunannya dan sebagai ibu bagi anak-anaknya.7

Kemudian, untuk pengulangan kata al-Nisā’ dalam al-Qur’an dapat dilihat

dalam surah al-Nisā’[4]: 24, sebagai berikut:






















4Terjemahan al-Qur’an yang digunakan dalam skripsi ini adalah terbitan
Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,
2009)

5‘Abd Allāh ibn Muhammad ibn ‘Abdurrahman ibn Ishaq Alu Syaikh, Lubābut
Tafsīr  min Ibn  Katsīr, ter. Abdul Ghaffur, Tafsīr Ibn Katsīr (Pustaka Imam al-Syafi’ī, 2006),
I, 434.

6 Hamka, Tafsīr al-Azhār (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007), I, 525-526.
7 Wahbah al-Zuhailī, Tafsīr al-Munīr (Damsik: Dār al-Fikr, 2007), 280-281.
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Artinya:
Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang
bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan
perang) yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas
kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-
perempuan) yang demikian  itu jika kamu berusaha dengan
hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka
kenikmatan yang  telah kamu dapatkan dari mereka,
berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu
kewajiban.Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu
telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh,
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam Tafsīr al-Sa’dī, bahwa ayat di atas menjelaskan tentang

bagaimana kewajiban dan larangan dalam masalah pernikahan atau ha-hal

yang berkaitan dengan suami istri, yaitu suami dilarang menikahi wanita-

wanita yang memiliki suami. Kemudian dihalalkan menikahi wanita untuk

menghindari dan menjaga dari perzinaan, dan adapun kewajiban bagi suami

adalah memberikan mahar kepada istri yang telah dicampurinya kecuali

adanya saling  kerelaan.8

Hal ini juga selaras dalam penafsiran Wahbah al-Zuhailī, bahwa ayat

di atas mengarah pada hal-hal yang berkaitan dengan urusan pernikahan, baik

itu  larangan ataupun perintah dalam perkawianan, seperti larangan menikahi

wanita –wanita yang sudah bersuami, dan kewajiban bagi suami memberikan

8‘Abd al-Raẖman ibn Nasīr al-Sa’dī, Tafsīr al-Sa’di, terj. Muhammad Iqbal  (Jakarta:
Dār al-Haq, 2007), II,61-62.
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maharnya kepada istri yang telah dicampuri, kemudian perintah untuk

menikahi perempuan-perempuan guna menghindari perzinaan.9

Dari keterangan penafsiran di atas menunjukkan bahwa penggunaan

kata al-Nisā’dalam surah al-Baqarah [2]: 223 dan al-Nisā’ [4]: 24 mengarah

pada urusan perkawinan atau pernikahan baik itu penjelasan status sebagai

seorang istri maupun hal-hal yang berkaitan dalam urusan pernikahan, seperti

larangan dan kewajiban bagi suami istri atau aturan-aturan lainnya.

Sedangkan,  untuk pengunaan lafaz al-Mar’aḧ salah satunya dapat dilihat

pada surah al-Qasas [28]: 23.Berikut ini:














Artinya:
Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madyan, dia
menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang
meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang
orang banyak itu, dua orang perempuan yang sedang
menghambat (ternaknya). Dia (Musa) berkata: "Apakah
maksudmu (dengan berbuat begitu)?" kedua (perempuan) itu
menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami),
sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan
(ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah
lanjut usianya.

Penjelasan dalam Tafsīr Jalālain, kata amra ataini berarti dua orang

wanita yang sedang menahan ternaknya, dengan maksud mencegah ternaknya

9Wahbah al-Zuhailī, Op.Cit, 8-9.
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supaya jangan  merebut bagian air minum ternak orang lain. Karena, dua

wanita tersebut takut  ternaknya akan berdesak-desakkan,  sedangkan ayah

mereka telah lanjut usianya.10Penjelasan ini juga ditemukan dalam kitab Tafsīr

al-Munīr, bahwa kedua perempuan tersebut menunggu kambing-kambingnya

untuk mendapatkan air minum, meskipun harus didahului oleh pengembala

yang lain yang pemiliknya lebih kuat  jika di bandingkan dengan kedua

pengembala perempuan tadi, karena yang tidak mampu atau lemah maka

mereka harus menunggu, sebagaimana yang dialami kedua perempuan

tersebut, hal ini mesti mereka lakukan karena menggantikan ayahnya yang

sudah lanjut usia.11 Narasi ini menunjukkan bahwa sebagai perempuan mereka

beraktivitas diluar  rumah dan harus berinteraksi dengan yang lainnya.

Adapun contoh pengulangannya terdapat dalam surah al-Naml [27]: 23.

Sebagai berikut:







Artinya:
Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang
memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu
serta memiliki singgasana yang besar.

Disebutkan dalam Tafsīr al-Marāghī, ayat di atas menjelaskan tentang

kerajaan disuatu negeri yang rajanya adalah seorang perempuan, dengan

memiliki kekayaan dan singgasana yang megah yang dilengkapi dengan

10 Jalal al-Dīn al-Mahallī dan Jalal al-Dīn al- Suyūtī, Tafsīr Jalālain (Bandung: Sinar
Baru Algensindo, 2010), II

11Wahbah al-Zuhailī, Op.Cit, X, 445-446.
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persenjataan yang lengkap. Hal ini sudah jelas menunjukkan  bahwa sang raja

memiliki kepiawan dan derajat yang tinggi serta wilayah kekuasaan yang

luas.12 Merujuk pada kitab tafsir lainya seperti Tafsīr al-Munīr, menjelaskan

bahwa seorang perempuan yakni Balqis telah mewarisi kerajaan dari ayahnya,

berupa singgasana yang megah, yang dihiasi dengan berbagai emas dan

mutiara-mutiara serta persenjataan yang lengkap.13

Dari penafsiran di atas pengunaan lafaz al-Mar’aḧ lebih mengarah

pada urusan sosial, pekerjaan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan

dalam mengatur urusan  pemerintahan. Dapat diketahui, bahwa penggunaan

lafaz al-Nisā’ dan al-Mar’aḧ memiliki peranan dan konteks yang berbeda,

meskipun secara umum bermakna sebagai perempuan, akan tetapi secara

khusus memiliki maksud dan penerapan yang berbeda. Penggunaan lafaz al-

Nisā’mengarah pada urusan kekeluargaan termasuklah masalah pernikahan,

perkawinan atau perceraian, seperti khitbah, mahar, junub, iddah, zihar,

hingga pada urusan harta warisan. Sedangkan, penggunaan kata al-Mar’aḧ

cenderung pada urusan sosial, pemerintahan, atau sesuatu yang berindikasikan

pada nilai pelajaran dan pendidikan seperti kisah para istri-istri Nabi yang

membangkang terhadap risalah yang dibawa para Nabi.

Untuk itu, kajian ini akan lebih menarik lagi jika pembahasan tentang

makna al-Nisā’ dan al-Mar’aḧ dalam al-Qur’an tinjauan terhadap Tafsīr al-

Munīr yang ditulis oleh  Wahbah al-Zuhailī. Seorang mufassir kontemporer

yang memiliki corak penafsiran Adabi al-Ijtima’ī dan Fiqhi, selain memiliki

12Aẖmad Musṯafā al-Marāghī, Tafsīr al-Marāghī. terj. Anshori Umat Sitanggal (dkk)
(Semarang: Toha Putra,1993), 245.

13Wahbah al-Zuhailī,Op.Cit, 312-313.
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keilmuan di bidang fiqh dalam penafsiranya beliau juga menyesuaikan

dengan situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat. Sehingga,

pembahasan ini akan lebih konkrit karena disesuaikan pada kondisi kekinian.

Oleh karena itu, penting untuk ditelusuri dan dikaji tentang apa Makna al-

Nisā’ dan al-Mar’aḧ dalam al-Qur’an dengan tinjauan terhadap Tafsīr al-

Munīr.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji

lebih jauh pembahasan ini sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar

sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kajian ini diberi judul

“Makna al-Nisā’ dan al-Mar’aḧ dalam al-Qur’an (Tinjauan Terhadap Tafsīr

al-Munīr).

B. Alasan Pemilihan Judul

Di antara alasan yang mendorong penulis untuk melakukan kajian ini,

adalah:

1. Sebagai pengembangan khazanah keilmuan di bidang tafsir, yaitu  dengan

mengkaji dan mengungkap Makna al-Nisā’ dan al-Mar’aḧ dalam al-

Qur’ān (Tinjauan Terhadap Tafsiīr al-Munīr).

2. Sepengetahuan penulis, tema Makna al-Nisā’ danal-Mar’aḧ dalam al-

Qur’an (Tinjauan Terhadap Tafsīr al-Munīr)” belum ada yang
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membahasnya, sehingga penulis menganggap pembahasan ini perlu  untuk

dikaji.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelusuran terhadap kitab Mu’jam al-Mufaẖras lī al-Fadz al-Qur’ān

al-Karīm, ungkapan kata al-Nisā’ dan al-Mar’aḧ dalam al-Qur’an tersebar di

berbagai surah dan ayat dengan bentuk yang berbeda-beda. Adapun kata al-

Nisā’ dalam al-Qur’an dan pengulangannya terdapat pada  Q.S: al-Baqarah

[2]: 9 kali pengulangan, Ali ‘Imrān [3]: 4 kali pengulangan, al-Nisā’ [4]:

sebanyak 20 kali pengulangan, al-Māi’dah [5]: 1 kali, al-A’rāf [7]: 3 kali

pengulangan, Ibrahīm [14]: 1 kali, al-Nūr [24]: 3 kali pengulangan, al-Naml

[27]: 1 kali, al-Qasas [28]: 1 kali, al-Aẖzāb [33]: 6 kali pengulangan, al-Fath

[48]: 1 kali, al-Ghāfīr [40]: 1 kali, al-Hujarāt [49]: 2 kali pengulangan, al-

Mujādalah [58]: dan   al-Talāq [65]: masing-masing 2 kali pengulangan.14

Sedangkan kata al-Mar’aḧ dan pengulangannya terdapat pada Q.S: al-

Baqarah [2]: 1 kali, Ali Imrān [3]: 2 kali pengulangan, al-Nisā’[4]: 1 kali

pengulangan, al-A’rāf [7]: 1 kali, Hūd [11]: 2 kali pengulangan, Yūsuf [12]: 3

kali pengulangan, al-Hijr [15]: 1 kali, Maryam [19]: 2 kali pengulangan, al-

Naml [27]: 2 kali pengulangan, al-Qasas[28]: 2 kali pengulangan, al-‘Ankabūt

[29]: 2 kali pengulangan, al-Aẖzāb [33]: 1 kali, al-Dzāriyāt [51]: 1 kali, al-

Taẖrīm [66]: 3 kali pengulangan, dan al-Lahab [111]: 1 kali.15

14 Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi, Op.Cit,793-794.
15Ibid, 176.
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Dalam penelitian  ini, untuk mendapatkan pembahasan yang terarah

dan sesuai dengan tujuan penulisan , maka dalam kajian ini penulis membatasi

pada 15 ayat saja, 10 ayat kata al-Nisā’dan 5 ayat untuk kata al-Mar’aḧ.

Adapun pembahasan tentang kata al-Nisā’ pada Q. S: al-Baqarah [2] 223, Ali

‘Imrān [3]: 42dan 61,al-Nisā’[4]: 24 dan 127, al-A’rāf [7]: 141, al-Nūr [24]:

60, al-Aẖzāb [33]: 52, dan al-Mujādalah [58]: 3, serta al-Talāq [65]: 4.

Sedangkan pembahasan tentang al-Mar’aḧ pada Q.S : Yūsuf [12]: 51, al-Naml

[27]: 23, al-Qasas [28]: 23,al-Taẖrīm [66]: 10, dan al-Lahab [111]: 4. Hal ini

karena ayat yang menjadi batasan dianggap sudah mewakili dari ayat yang

memiliki konteks pembahasan yang sama. Kemudian, ayat-ayat yang tidak

dimasukkan dalam pembahasan merupakan pendukung terhadap kajian ini.

Untuk menindaklanjuti batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Wahbah al-Zuhailī

dalam menafsirkan makna al-Nisā dan al-Mar’ah dalam al-Qur’an.

D. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dalam penelitian ini secara umum adalah mengkaji dan

mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, baik itu ilmu al-Qur’an dan tafsir.

Sedangkan, secara khusus kajian ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran

Wahbah al-Zuhailī dalam menafsirkan kata al-Nisā’ dan al-Mar’aḧ dalam al-

Qur’an, selain itu juga untuk  mengetahui maksud dan penerapan makna al-

Nisā’ dan al-Mar’aḧ dalam al-Qur’an. Sehingga, keberadaan al-Qur’an
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sebagai petunjuk dan sumber ilmu pengetahuan benar-benar dapat kita rasakan

dan diimplementasikan. Dengan demikian, terkait dengan harapan tersebut

maka salah satu cara yang ditempuh adalah melakukan penelitian dengan

mengkaji makna al-Nisā’ dan al-Mar’aḧ dalam al-Qur’an tinjauan terhadap

Tafsīr al-Munīr.

Sedangkan jika ditinjau dari kegunaannya, maka kajian ini berguna

secara akademik dan secara praktis. Seperti berikut ini:

1. Kegunaan secara akademik:

a. Memberikan kontribusi kepada para pembaca dan pencinta ilmu

pengetahuan, terutama di bidang al-Qur’an dan tafsir.

b. Mengembangkan dan memperkaya khazanah  intelektual di dunia

tafsir, khususnya dalam tafsir yang bercorak  tematik.

c. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ushuluddin

(S.Ud) pada Fakultas Ushuluddin  Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau.

2. Kegunaan secara praktis

a. Kajian ini diharapkan dapat memberikan input pemahaman dan

pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya,

tentang makna al-Nisā’ dan al-Mar’aḧ dalam al-Qur’an menurut

penafsiran Wahbah al-Zuhailī dalam kitab Tafsīr al-Munīr. Sehingga,

dengan pemahaman yang diperoleh mampu meng-output dan

memberikan inspirasi kepada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu juga, diharapkan sebagai solusi terhadap permasalahan-
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permasalahan  yang terjadi pada masyarakat dengan menyesuaikan

pada kebutuhan serta situasi dan kondisi.

b. Penelitian ini juga diharapkan menjadi solusi dan jawaban bagi siapa

saja yang membutuhkan informasi atau bertanya tentang makna al-

Nisā’ dan al-Mar’aḧ dalam al-Qur’an.

E. Tinjauan Pustaka

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pokok permasalahan di

atas, bahwa kajian ini membahas mengenai makna al-Nisā’ dan al-Mar’aḧ

dalam al-Qur’an menurut Wahbah al-Zuhailī dalam kitabnya Tafsīr al-Munīr.

Sepengetahuan penulis secara akademik belum ada yang membahas topik ini

dari sisi penafsiran Wahbah al-Zuhailī. Meskipun, penulis menemukan

beberapa tulisan dan karya yang membahas tentang topik ini, akan tetapi

terdapat sisi yang belum dikaji oleh para penulis. Seperti:

1. Abbas Mahmud al-‘Akkad dalam kitabnya al-Mar’atu fī al-Qur’ān,

pembahasan dalam buku ini secara umum menjelaskan tentang kehidupan

perempuan, meliputi  posisi dan kedudukan perempuan dihadapan laki-

laki, serta menyangkut kepribadian perempuan. Meskipun buku ini juga

menyinggung tentang kedudukan dan hak-hak  perempuan dalam al-

Qur’an, akan tetapi dalam pembahasannya tidak secara spesifik membahas

tentang hak dan kedudukan perempuan dalam kehiduapn keluarga dan

sosial kemasyarakatan. Menurutnya, mengenai keberadaan perempuan

sebagai manusia mesti diakui karena merupakan bagian dari cucu Adam
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dan Hawa, yaitu sama antara satu dengan lainnya. Maka sudah selayaknya

Islam datang untuk mengangkat derajat dan kedudukan perempuan, serta

membebaskan dari segala penindasan dan hinaan. Kemudian, berkaitan

dengan hak-hak perempuan, bahwa al-Qur’an memberikan persamaan

antara hak dan kewajiban yang ditegakkan berlandaskan kesesuaian antara

tugas dengan kemampuan. Sebagai contoh dalam al-Qur’an mengajarkan

bahwa hak wanita sama dengan hak laki-laki dan tugas wanita juga sama

dengan tugas laki-laki.16 Yaitu dalam surah al-Baqarah [2]: 228. Berikut

ini:




Artinya:
Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang
dengan kewajibannya menurut cara yang patut.

2. M. Quraish Shihab, bukunya yang berjudul Membumikan al-Qur’an,

dalam sub bab Islam dan Kemasyarakatan membahas tentang kedudukan

perempuan dalam Islam, beliau juga  membahas mengenai kedudukan dan

hak-hak perempuan. Dalam pembahasannya, buku ini memberikan

penegasan mengenai kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sama di

sisi Allah SWT, dan kedudukan perempuan dalam ajaran Islam tidaklah

seperti yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kemudian, terkait

dengan hak-hak perempuan dalam Islam, buku ini hanya memberikan

perhatiannya pada pembahasan hak-hak perempuan dalam kehidupan

16Lihat Abbas Mahmud al-‘Akkad, al-Mar’atu fī al-Qur’ān, terj. Khadijah Nasution
(Jakarta: Bulan Bintang, 1976)
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sosial saja yang  meliputi perpolitikan, pekerjaan, hak dan kewajiban

dalam pendidikan. Penulis tidak menemukan adanya pembahasan yang

menjelaskan hak dan peranan  perempuan  dalam kehidupan individu

maupun keluarga.

3. Nasaruddin Umar, dalam bukunya yang berjudul Argumen Kesetaraan

Jender: Perspektif al-Qur’an, dalam pembahasannya menjelaskan dan

merincikan makna-makna al-Nisā’ dan al-Mar’aḧ yang terkandung dalam

al-Qur’an. Akan tetapi, tidak dibahas secara detail, di samping itu pada

pembahasannya lebih memfokuskan pada identitas kesetaraan jender

antara perempuan dengan laki-laki. Menurutnya, sebagian kata al-Nisā’

menunjukkan arti jender perempuan dan berarti juga sebagai istri.

Kemudian pengunaan al-Mar’aḧ merupakan bentuk mufrad dari kata al-

Nisā’ yang pada umumnya juga berarti istri.17

4. Fachruddin Hs, dalam bukunya yang berjudul Ensiklopedia al-Qur’an

Buku ini menyusun dan mengelompokkan ayat-ayat berdasarkan huruf

abjad. Namun, penulis tidak menemukan pengkalasifikasian makna al-

Nisā’ dan al-Mar’aḧ dalam al-Qur’an, dan penjelasan mengenai kata

perempuan dalam al-Qur’an  hanya  mengedepankan ayat –ayat yang

berkaitan dengan hak dan kedudukan  serta kewajiban perempuan.

5. Adhi Riawan, skripsinya pada tahun 2002 di Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul Perempuan Menurut Amina

Wadud Dalam Bukunya al-Qur’an menurut Perempuan. Secara khusus

17Lihat Nasiruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif al-Qur’an
(Jakarta: Paramadina, 2001)
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skripsi ini mengkaji tentang penafsiran perempuan dalam al-Qur’an yang

ditulis oleh Amina Wadud,  yang penjelasannya berbicara tentang prinsip-

prinsip perempuan dalam al-Qur’an, perkawinan, dan kekeluargaan baik

itu menyangkut dalam masalah poligami, penceraian, saksi, warisan dan

hal-hal yang berkaitan dengan hak dan peran perempuan. Akan tetapi,

pembahasannya lebih berfokus pada permasalahan jender, dan tidak

menemukan pembahasan khusus yang  menginformasikan  tentang peran-

peran perempuan kemudian kaitannya dengan pengunaan kata yang

menunjukkan makna perempuan dalam al-Qur’an, seperti pengunaan kata

al-Nisā’ dan al-Mar’aḧ. Karena, buku yang berjudul al-Qur’an Menurut

Perempuan yang ditulis oleh Amina Wadud, dalam Tafsir pertamanya itu

sebagai upaya untuk mengumandangkan suara perempuan menurut al-

Qur’an, hal ini karena dilatar belakangi adanya tradisi masyarakat yang

pada umumya tidak sesuai dengan fitrah manusia, yang menjadikan

perempuan tertindas dan rendah derajatnya. Menurutnya, al-Qur’anlah

yang berpeluang membimbing masyarakat untuk menuju persamaan antara

laki-laki dan perempuan yang lebih efektif dan produktif. Meskipun

pembahasan tentang perempuan lebih berpusat pada masalah kelompok

atau sosial, akan tetapi perlu dipahami bahwa al-Qur’an juga

memposisikan sama dalam masalah individu, yaitu baik laki-laki dan

perempuan adalah sama. Apapun yang al-Qur’an katakan tentang

hubungan antara Allah dan individu tidak dalam bahasa gender, akan
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tetapi berkenaan dengan spiritualitas antara perempuan dan laki-laki juga

dianggap sama. 18

Ringkasnya, hasil dari tinjauan terhadap karya-karya di atas, penulis

menilai kajiannya cenderung membahas tentang perempuan dalam al-Qur’an

dengan peranannya dalam kehidupan sosial, dan tidak membahas maknanya

secara utuh dengan pendekatan tafsir. Sedangkan peneliti akan mengkaji

pembahasan ini dengan menitikberatkan pada makna al-Nisā’ dan al-Mar’aḧ

menurut Wahbah al-Zuhailī sekaligus pada peranannya dengan menggunakan

pada corak dan metode  penafsiran.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan  (library

reseach), dengan metode tematik atau maudhu’ī adalah menafsirkan ayat-ayat

al-Qur’an dengan cara menghimpun atau mengumpulkan ayat-ayat yang

memiliki makna dan tujuan yang sama, yang susunannya dibeberapa tempat

dalam al-Qur’an19

Dalam metode ini menurut M. Quraisy Syihab dalam karyanya yang

berjudul Tafsir al-Qur’an Masa Kini mengemukakan,  bahwa langkah yang

pertama adalah menghimpun ayat-ayat yang menjadi topik pembahasan,

sekaligus dengan berdasarkan pada priode turunnya yaitu Mekkah dan

18Adhi Irawan, “Perempuan Menurut Amina Wadud”dalam Bukunya “Qur’an
Menurut Perempuan” (Skripsi S1, Fakutas Ushuluddin Univesitas UIN SUSKSA Riau,
Pekanbaru, 2002)

19 ‘Abd al-Satar Fathullah Sa’id, Madkhul ilā  Tafsīr al-Maudhu’ī (al-Qāhirah: Dār
al-Tauzi’ wa  al-Nasyr al-Islāmiyah, 1991), II, 20.
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Madinah serta asbab al-Nuzulnya. Kemudian  topik akan dibahas secara detail

dengan mencantumkan korelasi antar ayat-ayat yang  bersangkutan dan

dilengkapi dengan hadits-hadits yang mendukung pembahasan. Selain itu,

metode ini juga dihimpun dengan mengompromikan ayat–ayat yang ‘amm dan

khas, mutlaq dan muqayyad, kemudian hasil pembahasan akan digambarkan

pada kesimpulan.20

Berkaitan dengan penjelasan di atas, maka untuk melaksanakan

penelitian ini penulis menggunakan dan menerapkan beberapa hal sebagai

berikut:

1. Sumber  Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan meliputi dua

kategori, yaitu data primer dan sekunder. Penggunaan data primer merujuk

pada al-Qur’an dan kitab Tafsīr al-Munīr. Sedangkan pengguaan data

sekunder peneliti merujuk pada buku-buku dan literatur lain yang berkaitan

dengan isu-isu yang dibicarakan pada pembahasan ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Setelah menelusuri dan meneliti dari beberapa kitab dan literatur  lain

maka seluruh data diperoleh dengan cara kutipan langsung dan tidak langsung,

kemudain disusun secara sistematis dan diskriptif. Sehingga, menjadi suatu

kesatuan yang utuh, dan dipaparkan dengan lengkap terkait dengan

pembahasan ini, serta disertai dengan keterangan –keterangan yang dikutip

dari buku-buku  yang relevan.

20Rachmat Syafe’i, Pengantar Ilmu Tafsir (Bandung:Pustaka Setia , 2006),295-296.
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3. Teknik Analisa Data

Untuk lebih lengkap dan akurat dalam penelitain ini, maka data yang

telah diklasifikasikan dianalisa dengan pola penafsiran maudhu’ī. Untuk

menghasilkan pembahasan yang sinkron dan relevan maka disusun  langkah –

langkah sebagaimana berikut : memilih dan menetapkan tema yang akan

dikaji, yaitu makna al-Nisā dan al-Mar’aḧ dalam al-Qur’an Tinjauan

Terhadap Kitab Tafsīr al-Munīr, mencari dan menghimpun ayat-ayat yang

berkenaan dengan tema yang bersangkutan,  menyusun tema bahasan dalam

kerangka yang sesuai, serta melengkapi pembahasan dengan hadits dan ijtihad

jika diperlukan, sehingga pembahasan dapat dipahami dengan mudah dan

jelas.

G. Sistematika Penulisan

Tulisan ini terdiri atas lima bab. Dan masing-masing bab terdiri dari

beberapa sub-bab, yaitu:

Bab I merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang

Penelitian, Alasan Pemilihan Judul, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan

dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian dan

Sistematika Penulisan.

Kemudian pada bab II, perhatian akan difokuskan pada biografi tokoh

meliputi Kelahiran, Riwayat Pendidikan dan Guru-guru dan muridnya, serta

Karya-karyanya. Dan demi memperoleh gambaran yang  jelas tentang
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Penafsiran makna al-Nisā’ dan al-Mar’aḧ dalam al-Qur’an menurut Wahbah

al-Zuhailī dan kitab tafsirnya, maka dalam bab ini penulis juga mencantumkan

penjelasan mengenai kitab Tafsīr al-Munīr, seperti Tujuan Penulisan Tafsīr al-

Munīr, Metode (manhaj), Corak (laun), Karakterestik, Keistimewaan Tafsīr

al-Munīr dan Sumber-sumber (masadir) penulisan Tafsīr al-Munīr.

Adapun pembahasan pada bab ke III memuat Pengertian dari Kata al-

Nisā’dan al-Mar’aḧ, Identifikasi tentang Ayat-ayat yang berkaitan dengan al-

Nisā’dan al-Mar’aḧ dalam al-Qur’an, Klasifikasi terhadap kata al-Nisā,’dan

al-Mar’aḧ, tinjauan Perempuan dalam al-Qur’an, serta Syubhat (isu) Terhadap

Perempuan dalam Islam.

Dan pembahasan pada bab IV merupakan Analisa penulis terkait

dengan Penafsiran Wahbah al-Zuhailī terhadap Makna kata al-Nisā’dan al-

Mar’aḧ dalam al-Qur’an.

Terakhir, pada bab ke V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan

saran.


