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BAB III
KATA AL-NISᾹ’ DAN AL-MAR’AḦ

DALAM AL-QUR’AN DAN TINJAUAN
HISTORIS PEREMPUAN DALAM AL-QUR’AN

A. Pengertian Kata al-Nisā’ dan al-Mar’aḧ

1. Penegertian Kata al-Nisā’

Secara bahasa kata al-Nisā’/ نساء berasal dari kata al-Niswah berarti

seorang wanita1.Kata al-Nisā’ ini juga sudah menjadi pengetahuan umum

dikalangan ilmu keislaman yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah

seorang perempuan, ketika di sebut al-Nisā’ maka sudah dapat diketahui arah

pembicaraannya yakni seorang perempuan.

Mengenai kata al-Nisā’ ini Nasaruddin Umar mendefinisikan lebih

sepesifik lagi sebagaimana yang dikutipnya dalam kitab al-Mawrid bahwa al-

Nisā’ ini ada kalanya berarti sebagai jender perempuan dan juga yang berarti

istri-istri.2

2. Pengertian kata al-Mar’aḧ

Kata al-Mar’aḧ atau امرأة ini sebagaimana yang dijelaskan dalam

Kamus al-Munawir yang juga berarti perempuan, berasal dari kata مرأ yang

berarti baik dan bermanfaat.3 Menurut Ibn al-Anbari kata al-Mar’aḧ/ المرأة

1 Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997),
1416.

2Nasaruddin Umar,Op.Cit,160.
3Ahmad Warson Munawwir, Op.Cit, 1417.
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dan al-Imra’aḧ االمرأة/ keduanya memiliki pengertian yang sama yaitu

perempuan, dan juga berarti untuk menunjukan perempuan dewasa.4

B. Ayat-ayat yang Berkaitan dengan al-Nisā’ dan al-Mar’aḧ dalam al-

Qur’an

1. Ayat-ayat yang berkaitan dengan kata al-Nisā’

Kata al-Nisā’i dalam al-Qur’an dapat ditemukan di berbagai ayat dan

surah dengan semua bentuk perubahannya. Hasil penelusurannya diketahui

bahwa ada delapan bentuk turunannaya. Yaitu:

a. Kata النساء sebanyak 35 kali,

b. Kata كمنساءَ  berjumlah 4 kali,

c. Kata نسائكم berjumlah 4 kali,

d. Kata ھمنساءَ  berjumlah 3 kali,

e. Kata ھمنسائِ  berjumlah 3 kali,

f. Kata نسائھن berjumlah 2 kali,

g. Kata نساءنا satu kali,dan

h. Kata كمنساؤُ  satu kali.

Sedangkan kata al-Nisā’ yang menjadi objek kajian pada penelitian ini

hanya beberapa kata dari bentuk turunannya, hal ini karena dianggap sudah

memiliki topik pembahasan yang sama. Secara keseluruhan kata al-Nisā’

4 Imam ‘Alamah ibn Manzur, Lisān al ‘Arab (Qohiroh: Dār al- Hadīts, 2003),VIII.
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terdapat delapan perubahan kata yang tersebar dalam 15 surah. Berdasarkan

urutan surahnya maka  ayat-ayat tersebut yang menjadi pembahasan adalah

sebagai berikut:

1. Surah al-Baqarah [2] ayat 223, yaitu:













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.
dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang
beriman.

2. Ali Imrān [3] ayat 42 dan 61, yaitu:








Artinya:
Dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) berkata: "Wahai
Maryam! sesungguhnya Allah telah memilihmu,
mensucikanmu dan melebihkanmu di atas segala perempuan
diseluruh alam (pada masa itu).
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Artinya:
Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau
memperoleh ilmu, katakanlah (Muhammad): "Marilah kita
memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri
kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu;
kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah agar
la'nat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.

3. Al-Nisā’ [4] ayat 24 dan 127, yaitu:
























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 bagi kamu selain (perempuan-perempuan)
yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk
menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan
yang telah kamu dapatkan dari mereka berikanlah maharnya
kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak
mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling
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merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha
mengetahui, Maha Bijaksana.





















Artinya:
Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang perempuan.
Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang
mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur’an
(juga memfatwakan) tentang para perempuan yatim yang
tidak kamu berikan sesuatu (mahar) yang ditetapkan untuk
mereka, sedang kamu ingin menenikahi mereka dan tentang
anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah
menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim
secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan,
maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya.

4. Al-A’rāf [7] ayat 141, yaitu:











Artinya:
Dan (ingatlah wahai Bani Israil), ketika Kami
menyelamatkan kamu dari (Fir'aun) dan kaumnya, yang
menyiksa kamu dengan siksaan yang sangat berat, mereka
membunuh anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup anak-
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anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu cobaan
yang besar dari Tuhanmu".

5. Al-Nūr [24] ayat 60, yaitu:












Artinya:
Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari
haid dan mengandung) yang tiada ingin menikah (lagi),
maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka
dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, tetapi
memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka.
Allah Maha Mendengar Maha Bijaksana.

6. Al-Aẖzāb [33] ayat  52, yaitu:











Artinya:
Tidak halal bagimu (Muhammad) menikahi perempuan-
perempuan lain setelah itu, dan tidak boleh pula mengganti
mereka dengan isteri-isteri (yang lain), meskipun
kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-
perempuan (hamba sahaya) yang kamu miliki. Dan Allah
Maha Mengawasi segala sesuatu.

7. Al-Mujādalah [58] ayat 3, yaitu:
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Artinya:
Dan mereka yang menzhihar isteri mereka, kemudian
menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka
(mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum
kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang
diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Teliti apa yang
kamu kerjakan.

8. Al-Talāq [65] ayat 4, yaitu:
`














Artinya:

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi
(monopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu
(tentang masa iddahnya), maka iddahnya adalah tiga bulan,
dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.
Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah
mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.
Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya
Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

2. Ayat-ayat yang berkaitan dengan kata al-Mar’aḧ

Demikian halnya dengan kata al-Mar’aḧ dalam al-Qur’an, kata ini

juga memiliki perubahan kata dan tersebar diberbagai ayat dan surah,
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sebagaimana yang dikemukakan dalam Mu’jam al-Mufaẖras li al-Fazh al-

Qur’ān al-Karīm, bahwa ada 7 bentuk perubahan kata al-Mar’aḧ dalam al-

Qur’an. Yaitu:

a. Kata امرأة terdapat 3 kali,

b. Kata مرأتا sebanyak 6 kali,

c. Kata أمرأتك terdapat 2 kali,

d. Kata امرأتھ sebanyak 8 kali,

e. Kata امرأتى terdapat 3 kali,

f. Kata امرأتان terdapat 1 kali, dan

g. Kata امرأتین terdapat 1 kali,

Pembahasan mengenai kata al-Mar’aḧ juga pada beberapa ayat saja

dan tidak pada semua bentuk perubahannya, hal ini karena adanya  ayat yang

memiliki konteks yang sama, dan dianggap sudah mewakili dari tiap-tiap

perubahan katanya. Adapun  7 perubahan kata tersebut  juga  tersebar pada 15

surah dalam al-Qur’an. Berdasarkan urutan surahnya maka  ayat-ayat tersebut

yang menjadi pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Surah Yūsuf [12] ayat 51, yaitu:
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Artinya:
Raja berkata (kepada perempuan-perempuan itu):
"Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk
menundukkan dirinya (kepadamu)?" mereka berkata: "Maha
sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan
darinya". Berkata isteri al-Aziz: "Sekarang jelaslah
kebenaran itu, akulah yang menggoda  dan merayunya, dan
sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar."

2. Surah al-Naml [27] ayat 23, yaitu:







Artinya:
Sungguh,ku dapati ada seorang perempuan yang memerintah
mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki
singgasana yang besar.

3. Surah al-Qasas [28]  ayat 23, yaitu:














Artinya:
Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madyan, dia
menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang
meminumkan (ternaknya), dan dia 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
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(ternaknya), sedang ayah kami adalah orang tua yang telah
lanjut usianya".

4. Surah al-Taẖrīm [66] ayat 10, yaitu:














Artinya:
Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, isteri
Nuh dan isteri Luth. Keduanya berada di bawah pengawasan
dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami;
lalu kedua isteri itu berkhianat kepada kedua suaminya,
tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka
sedikitpun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada kedua
istri itu): "Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-
orang yang masuk (neraka)".

5. Surah al-Lahab [111] ayat 4, yaitu:



Artinya:
Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar (penyebar
fitnah).

C. Klasifikasi Terhadap kata al-Nisā’ dan al-Mar’aḧ

Setelah mengetahui beberapa surah dan ayat yang berkaitan dengan

kata al-Nisā’ dan al-Mar’aḧ dalam al-Qur’an, maka pada pembahasan

selanjutnya adalah klasifikasi terhadap kata al-Nisā’ dan al-Mar’aḧ. Adapun

yang menjadi standar pengklasifikasian kata al-Nisā’ dan al-Mar’aḧ ini adalah
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masa turunnya al-Qur’an dan  asbab al-Nuzulnya serta ayat yang mengandung

makna ‘Amm dan khash.

1. Periode turunnya ayat

Untuk mengkaji ayat-ayat al-Qur’an maka suatu keharusan terlebih

dahulu menelusuri priodesasi turunnya ayat. Karena, dengan mengetahui masa

turunnya, akan mempermudah dalam mengkaji dan memahami setiap makna

ayat al-Qur’an khususnya pada kata al-Nisā’ dan al-Mar’aḧ. Selain itu,

pengetahuan mengenai tempat turunya ayat dapat menjadi pegangan ketika

menemukan ayat yang secara zahir kontradiktif, dengan melalui ayat yang

dinasikh atau dimansukh.5

Adapun mengenai priode turunnya kata al-Nisā’ dan al-Mar’aḧ, dapat

dilihat informasi berikut ini:

No Makkiyah Madaniyah

1. al-Baqarah [2]: 223 Ali Imrān [3]: 42 dan 61

2. al-A’rāf [7]: 141 al-Nisā’[4]: 24, dan 127

3. Yūsuf [12]: 51 al-Nūr [24]: 60

4. al-Naml [27]: 23 al-Aẖzāb [33]: 52

5. al-Qasas [28]: 23 al-Mujādalah [58]: 3

5 Ma’nnā Khalīl al-Qaṯān. Mabāẖīs fi Ulūm al-Qur’ān, (Riyad:, t.t), 59.
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6. al-Lahab [111]: 4 al-Talāq [65]: 4

7. al-Taẖrīm [66]: 10

Jumlah 6 surah 6 ayat 7 surah 9 ayat

2. Asbab al-Nuzul ayat

Sebab turunnya ayat atau asbab al-Nuzul ayat merupakan adanya suatu

peristiwa atau kasus tertentu yang menyebabkan turunnya suatu ayat atau

beberapa ayat, dan ayat-ayat tersebut dimaksudkan untuk memberikan

penjelasan terhadap kasus atau peristiwa yang terjadi.6

Namun, perlu diketahui bahwa tidak semuanya ayat al-Qur’an

diturunkan karena adanya kasus atau peristiwa tertentu. Sebab, pertanyaan

para sahabat atau umat Nabi Muhammad SAW pada waktu itu juga termasuk

melatar belakangi turunnya suatu ayat yang merupakan jawaban Rasullalah

SAW terhadap permasalahan yang diajukan kepada beliau. Adapun mengenai

ayat yang turun tanpa sebab adalah ayat-ayat yang berbicara tentang akidah

atau ayat-ayat yang berbicara tentang kehidupan sosial dan juga ayat yang

diturunkan sebagai permulaan surah. 7

6 Mohammad Nor Ichwan, Studi Ilmu-imu a-Qur’an (Semarang: Rasail Media
Group, 2008), 75.

7Ma’nnā Khalīl al-Qaṯān. Mabāẖīs fi Ulūm al-Qur’ān, terj. Mudzakir AS, Studi Ilmu-
Ilmu al-Qur’an (Bogor: Pustaka Lintera Antar Nusa, 2009), 109.
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Al-Ja’bari menyimpulkan, jika ditelusuri dari sebab turunnya ayat al-

Qur’an, maka ada dua kategori, yaitu karena adanya peristiwa atau pertanyaan

terhadap suatu permasalahan, dan tidak adanya peristiwa atau sebab tertentu.8

Demikian halnya dengan ayat yang mengandung kata al-Nisā’ dan al-

Mar’aḧ dalam objek pembahasan ini tidak semuanya mengandung asbab al-

Nuzul ayat. Adpun kata al-Nisā’ yang memiliki asbab al-Nuzul adalah pada

surah al-Baqarah [2]: 223, Ali Imrān [3]: 61, al-Nisā’ [4]: 24 dan 127, al-

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

kata al-Mar’aḧ surah dan ayat yang memiliki asbab an-Nuzul adalah hanya

pada surah al-Lahab [111]: 4.

3. Ayat yang mengandung makna ‘Amm dan khash.

Keindahan retorika bahasa Arab dan perubahan yang variasi dalam

menjelaskan sasaran dan tujuannya, merupakan bentuk dari sistem penetapan

hukum atau undang-undang yang mempunyai sasaran tertentu kepada siapa

hukum itu ditujukan dan kapan diberlakukan yang kadang sifanya umum atau

hanya meliputi objek tertentu dan atau justru untuk semua situasi dan kondisi.9

Sehingga, dalam al-Qur’an ditemukan ayat-ayat yang mengandung

makna umum/‘amm dan ada juga ayat yang mengandung makna khusus/khas.

Adapun yang dimaksud dengan ‘amm atau keumuman lafaz  adalah lafaz-lafaz

atau ayat yang mencakup segala sesuatu tanpa adanya pembatasan, dan

adakalanya terdapat sighat-sighat yang secara hakiki menunjukkan lafaz

8Ibid, 109.
9 Ma’nnā Khalīl al-Qaṯān,Op.Cit,312.
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‘amm. Mengenai ayat-ayat tentang al-Nisā’yang mengandung keumuman ayat

dalam penulisan ini adalah seperti berikut ini:

a. Surah al-Nisā’ [4] ayat 24 di dalamnya terdapat kata sasarannya ,النساء

adalah umum. Adapun yang menunjukkan ‘amm adalah adanya isim

nakiraḧ dalam konteks nafī.

b. Surah al-Nisā’ [4] ayat 127 di dalamnya terdapat kata ,النساء sasaran

dalam ayat ini bersifat umum yakni para wanita yatim, ditunjukkan

dengan adanya kata .التى

c. Surah al-Nūr [24] ayat 60 di dalamnya terdapat kata sasaran ,النساء

ayat ini juga bersifat umum yakni perempuan tua, ditunjukkan dengan

adanya kata .التى

d. Surah al-Aẖzāb [33] ayat 52 di dalamnya terdapat kata ,النساء

sasarannya adalah umum. Adapun yang menunjukkan ‘amm adalah

adanya isim nakiraḧ dalam konteks nahī.

e. surah al-Mujādalah [58] ayat 3 dalam ayat ini terdapat  kata ,نسائھم

sasarannya juga  umum karena dengan adanya lafaz الذین

Sedangkan pada lafaz al-Mar’aḧ yang mengandung makna ‘amm

adalah pada surah dan ayat berikut ini:

a. Surah Yūsuf [12] ayat 51 yang di dalamnya terdapat kata ,امرأت

sasarannya adalah umum yaitu kepada istri-istri para pejabat yang

ditunjukkan dengan adanya istifham (kata tanya).
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b. Surah al-Naml [27] ayat 23, di dalam ayat ini juga terdapat kata ,امرأت

yang juga memiliki sasaran umum dengan ditunjukkan adanya lafaz

.كل

c. Surah al-Taẖrīm [66] ayat 10 dalam ayat ini terdapat lafaz ,امرأت

sasarannya adalah umum dengan adanya lafaz .الذین

Selain dari ayat –ayat yang mengandung makna ‘amm maka

sebaliknya terdapat ayat-ayat yang dikategorikan mengandung makna khas.

Khas adalah lawan kata dari ‘amm yaitu kata yang memiliki makna

pembatasan atau pada tujuan tertentu. Dalam penulisan ini ayat yang

mengandung makna khas hanya terdapat pada ayat yang berlafaz al-Nisā’saja,

seperti berikut ini:

a. Surah Ali Imrān [3] ayat 42 di dalamnya terdapat lafaz yang di ,النساء

tujukan kepada Maryam, akan tetapi memiliki nilai ibrah untuk semua

perempuan pada masa itu dan sekarang.

b. Surah al-A’rāf [7] ayat 141 di dalamnya terdapat lafaz sasaran ,نساءكم

dalam ayat ini adalah kepada Bani Israil, ketika Allah menyelamatkan

dari Fir’aun, akan tetapi peringatan ini berlaku untuk semua umat

manusia.

D. Perempuan Dalam al-Qur’an
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Pengilustrasian dan informasi mengenai perempuan yang disampaikan

dalam al-Qur’an memiliki nilai pencitraan yang mulia dan mengandung nilai

keteladanan, begitu halnya dalam sejarah dunia Islam telah membuktikan dan

menorehkan inspirasi serta peranan besar kaum perempuan dalam keluarga

dan kehidupan sosial. Jika merujuk pada al-Qur’an dan menilik pada sejarah

maka sangat jauh jika dibandingkan dengan kondisi perempuan pada masa

sekarang. Perbedaan budaya dan kerasnya kehidupan menjadikan perempuan

tidak lagi menyeimbangkan antara hak dan kewajiban serta memainkan

peranannya sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Qur’an.

Sebenarnya, dari dahulu perempuan telah memiliki kontribusi yang

besar dalam meluruskan kehidupan yang benar, baik itu dalam kehidupannya

maupun dalam dunia keislaman. Banyak kisah-kisah yang menceritakan

perjuangan dan pengorbanan mereka hingga mampu menginspirasi kehidupan,

tercatatlah empat perempuan yang sangat mulia disebutkan dalam al-Qur’an

dan Sunnah yakni, Asiyah istri Fir’aun, Maryam binti Imran, Khadijah binti

Khuwalid istri Rasulullah saw, dan Fatimah al-Zahra putri Rasulullah saw. Di

samping itu, tentunya banyak lagi kisah-kisah perempuan yang juga di

sebutkan dalam al-Qur’an. Seperti, kisahnya ibu Nabi Musa a.s yang

merelakan menghanyutkan Musa kedalam sungai Nil, kemudian al-Qur’an

juga mengungkapkan istri tua dari Nabi Ibrahim a.s yaitu Sarah, yang

memiliki kesabaran tinggi terhadap ketentuan Allah kepadanya dengan

lamanya dikaruniakan seorang keturunan, sehingga datanglah Malaikat
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dengan membawa kabar gembira bahwa Allah akan menganugrahkan seorang

anak meskipun telah memasuki usia tua.10

Tidak hanya itu, al-Qur’an juga menyebutkan beberapa perempuan

yang memiliki peran dalam kehidupan sosial maupun politik. Seperti, yang

disebutkan dalam surah al-Naml mengenai seorang Ratu negeri Sabaq, yang

dalam pemerintahannya menjadi percaturan politik dengan Nabi

Sulaiman.11Beberapa penjelasan kitab Tafsīr, seperti Tafsīr al-Munīr dan

Tafsir al-Marāghī, bahwa  Ratu negeri Sabaq yang disebutkan dalam al-

Qur’an adalah bernama Balqis binti Syurahail, yang  sebelumnya kerajaan itu

dikuasai oleh ayahnya. 12

Kemudian, beberapa kisah dalam al-Qur’an menyebutkan kehidupan

para istri pembesar kerajaan, seperti pada masa pemerintahan al-Azīz. Dengan

belas kasihan dan kejujuran mereka sehingga membebaskan Nabi Yusuf a.s

yang di penjara akibat dari fitnah yang menimpanya. Selain itu, dalam qisah

lainnya juga mengungkapkan tentang kehidupan dua perempuan Madyan.

Keduanya adalah putri dari Nabi Syui’ab a.s yang mengembalakan kambing-

kambingnya, menggantikan ayahnya karena usia yang sudah tua.13

Secara konkritnya, kontribusi dan peranan perempuan dalam

kehidupan baik itu dalam urusan rumah tangga maupun sosial kemasyarakatan

juga disebutkan dalam al-Qur’an. Seperti berikut ini:

10 Hamka,Kedudukan Perempuan dalam Islam(Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984), 4-
5.

11Ibid
12 Ahmad Mustafā al-Marāghī, Op.Cit, Hlm 245, dan Wahbah al-Zuhailī, Op.Cit,312.13Hamka, Op.Cit, 5.
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1. Adab dan sikap perempuan dalam berumah tangga, surah al-Taẖrīm [ 66]:

ayat 3-5, yaitu:



































Artinya:
Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan
suatu peristiwa kepada salah seorang isterinya (Hafsah).
Lalu dia menceritakan (peristiwa itu kepada Aisyah) dan
Allah memberitahukan peristiwa itu kepadanya (Nabi), lalu
Nabi memberitahukan (kepada Hafsah) sebagian dan
menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika dia (Nabi)
memberitahukan pembicaraan itu kepadanya (Hafsah), dia
bertanya: “Siapa yang memberitahukan hal ini kepadamu?"
Nabi menjawab: "Yang memberitahukan kepadaku adalah
Allah yang Maha Mengetahui, MahaTeliti. Jika kamu berdua
bertaubat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua
telah condong (untuk menerima kebenaran); dan jika kamu
berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh
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Allah Maha menjadi pelindungnya dan (juga) Jibril dan
orang-orang mukmin yang baik; dan selain dari itu
Malaikat-Malaikat adalah penolongnya. Jika dia (Nabi)
menceraikan kamu, boleh Jadi Tuhan akan memberi ganti
kepadanya dengan isteri-isteri yang lebih baik dari kamu,
perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat,
yang bertaubat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda
dan yang perawan.

Menurut Imtihan al-Syafi’i, bahwa ayat di atas berkaitan dengan

menjaga kerahasian dalam berumah tangga, yang berkaitan dengan tindakan

Hafsah yang telah membeberkan kepada Aisyah tentang keputusan Rasulullah

SAW untuk tidak  menemui istrinya Mariyah al-Qibtiah. Sehingga Allah

mewahyukan kepada  RasulNya bahwa ketika Rasulullah SAW menceraikan

karena sikap mereka maka Allah akan menggantikan  istri-istri yang lebih

patuh, taat, beriman, dan rajin dalam beribadah. 14

2. Kemampuan dalam berpolitik/al-Siyāsaḧ, hal ini dijelaskan dalam surah

al-Naml [27]: 32-33  dan al-Mumtahānah   [60]: 12, yaitu:













Artinya:
Dia (Balqis) berkata: “Hai para pembesar, berilah aku
pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah
memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada di

14 Imtihan al-Syafi’ī, Tafsir Ayat-Ayat; Penjelasan Hukum-Hukum  Kewanitaan
dalam al-Qur’an (Solo: Aqwam, 2009), 149-150.
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majlis (ku). Mereka menjawab, kita adalah orang-orang yang
memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat
(dalam peperangan), dan keputusan berada ditanganmu.
Maka pertimbangkanlah apa yang kamu perintahkan.

Menurut Muhammad Syaltut dalam karyanya al-Qur’ān wa al-Mar’ah

bahwa ayat di atas berkaitan dengan kemampuan perempuan dalam urusan

politik, yakni adanya kemampuan dalam mengemukakan pendapat yang

benar, berpartisipasi dalam urusan politik, dan memiliki tanggung jawab.15






















Artinya:
Wahai Nabi!Apabila perempuan-perempuan mukmin datang
kepadamu  untuk mengadakan bai’at (janji setia), bahwa
mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan
Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan
membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang
mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak
akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka
terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan

15 Muhammad Anis Qasim Ja’far, al-Huqūq al-Siyāsiyyh:  al-Mar’ah fī al-Islām wa
al-Fikr wa al-Tasyri’ al-Mu’ashir, terj. Ikhwan Fauzi, Perempuan dan Kekuasan: Menelusuri
Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam (Jakarta: Amzah, 2008), 73.
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kepada Allah untuk mereka. Sungguh, Allah Maha
Pengampun  Maha Penyayang.

Ayat ini berkaitan dengan permintaan bai’at kaum perempuan kepada

Nabi untuk membela dan melindungi Islam. Hal ini menunjukkan kebolehan

kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Karena, bai’at

dianggap sebagai kegiatan berpolitik yang mengandung penyebaran dakwah

Islam dan pembelaan terhadap para penganutnya.16

3. Perempuan yang bekerja di luar rumah, hal ini dijelaskan dalam surah al-

Qasas [28] ayat 23, yaitu:














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

Ayat ini menjadi pelajaran penting bagi perempuan yang bekerja di

luar rumah. Jika kita melihat beberapa kisah dalam al-Qur’an, seperti ayat di

16 Ibid, 74.
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atas  dan sejarah pada masa awal Islam maka kita akan menemukan beberapa

sahabiyah dan tabi’iyah yang terlibat atau andil dalam urusan  pekerjaan di

luar  rumah. Baik itu secara individu maupun kolektif. Pekerjaan dan aktivitas

mereka cukup beraneka ragam ada yang menjadi perias pengantin seperti

Ummu Salim binti Malhan, menjadi perawat ketika terjadi peperangan,

kemudian Zainab binti Jashy yang aktif bekerja menyimak kulit binatang,

Raithah istri ‘Abdullah Ibn Mas’ud yang aktif bekerja untuk menggantikan

suaminya yang tidak mampu lagi mencukupi kebutuhan keluarganya. Bahkan

tidak terlepas juga anak kesayangan Rasulullah SAW Fatimah membuat roti

untuk kebutuhan sehari-harinya.17 Sedangkan pada masa Kahlifah Umar bin

Khattab  seorang perempaun menjadikan al-Syifa’ sebagai juru tulis untuk

menangani pasar kota Madinah.

Kemudian pada masa sekarang, dengan berbagai ilmu pengetahuan

dan keterampilan yang dimiliki, berbagai tuntutan dan beban yang diberikan

baik itu pekerjaan yang membutuhkan peran perempuan atau pun perempuan

yang membutuhkan pekerjaan, hal ini kadang menjadi alasan dan tidak

terkontrolnya lagi perempuan dengan tanggung jawab utamanya sebagai

seorang perempuan yang memiliki kewajiban di rumah. Hal ini selaras dengan

Firman Allah SWT dalam surah al-Ahzab [33] ayat 33, yaitu:


Artinya:
Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu

17Lihat: Maulana Saeed Ansari Nada, Para Sahabat Wanita: Yang Akrab dalam
Kehidupan Rasul (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
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Ayat ini memberitahukan bahwa keniscayaan perempuan adalah di

rumah, tidak keluar rumah untuk bekerja kecuali dalam keadaan darurat

karena kondisi tertentu. Apabila keadaan menuntut perempuan untuk bekerja

maka hendaklah berkomitmen kepada adab yang telah diperintahakan Allah

SWT yakni tetap menjaga kehormatan dirinya dan agama seperti memiliki

sikap malu, dan tidak berdesak-desakan dengan kaum laki-laki.18

Jadi, dalam kondisi darurat tidak mengapa seorang perempuan bekerja

di luar rumah dengan menjaga kehormatannya dan senantiasa memakai pakian

malu, tidak berdesak-desakan dengan laki-laki sehingga tidak terjadi ikhtilat.

Syarat darurat ini sebagai mana di sebutkan dalam suarh al-Qasas ayat 23

yang berbunyi “ Sedang ayah kami adalah orang yang telah lanjut usia.” 19

4. Kemampuan dalam menyuarakan kebenaran terhadap berbagai

kebobrokan, dalam surah al-Taubah [9]: 71, yaitu:















Artinya:
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan,
sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.
Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, dan mencegah
dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan

18Imtihan al-Syafi’ī, Op.Cit, 114.19Ibid
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taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka akan diberi rahmat
oleh Allah; sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.

Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran antara laki-laki

dan perempuan mengenai kewajiban untuk bekerja sama dalam berbagai

bidang kehidupan, yakni adanya perintah untuk beramar ma’ruf  dan

mencegah yang dari yang mungkar. Perintah  mengerjakan yang ma’ruf

tentunya mencakup segala kebaikan atau di semua sisi perbaikan kehidupan,

sehingga dari kalangan perempuan juga di tuntut untuk  ikut serta dan adil

dalam memperhatikan dan  mengikuti perkembangan yang terjadi pada

masyarakat, serta mampu melihat dan memberi kritik dan saran terhadap

problem dan dinamika yang terjadi di masyarakat maupun pemerintah.20

Di samping itu juga, pencitraan dan peranan perempuan dalam sejarah

Islam terbukti pada masa awal kebangkitan Islam, para ummahat al-mu’minin

dan para sahabiyah memiliki peranan dan kontribusi dalam penyebaran

dakwah dan risalah Rasulullah SAW. Seperti istri-istri beliau yakni Khadijah

seorang pedagang sukses yang dengan kekayaannya berjuang bersama

Rasulullah SAW, dan andilnya Aisyah dalam peperangan bersama Rasulullah

SAW. Kemudian Ummu Sulaim, sahabiyah yang gigih dalam berkontribusi

ketika perang untuk perjuangan Islam. Mereka berjuang demi kebangkitan

Islam hingga titik akhir kehidupan mereka sebagiamana Ummu Yasir sebagai

Syahidah pertama.

20 M.Quraish Shihab, Op.Cit, 273.
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Meskipun al-Qur’an dan sejarah telah mengungkapkan pencitraan dan

peranan kaum perempuan, akan tetapi perlu diketahui beberapa hal yang

melatarbelakangi seperti adanya unsur biologi,  unsur budaya, dan unsur

kebutuhan atau bisa jadi belum adanya penetapan syari’ah, seperti belum

adanya pensyari’atan hijab kepada perempuan sebagimana jihadnya Aisyah

dan sahabiyah dalam suatu peperangan.21

E. Syubhat Terhadap Perempuan dalam Islam

Terdapat empat citra negatif terhadap ajaran Islam tentang wanita yang

disebarluaskan oleh orang-orang yang tidak mengenal syari’at Islam,22 yakni:

1. Perkawinan wanita yang di atur oleh orang tua atau wali

Islam mengajarkan, bahwa seorang gadis yang akan menikah

hendaknya mendapat izin terlebih dahulu dari orang tuanya, kecuali jika

sudah janda. Apabila hanya hukum pernikahan saja yang dipahami tentunya

akan menjadi cacat hukum dalam Islam. Akan tetapi, jika dipahami secara

keseluruhan maka sama sekali tidak ada mencitrakan hukum yang negatif

sebagaimana orang - orang yang meragukan aturan hukum Islam. Islam

menginginkan terwujudnya suatu keluarga yang mendapat dukungan dari

21Aisyah ikut bejihad di medan Perang dalam beberapa peperangan bersama
Rasulullah sebelum ayat hijab diturunkan. Anas meriwayatakan,” Aku melihat Aisyah binti
Abu Bakar dan Ummu Sulaim berjuang keras pada perang Uhud. Gelang-gelang dikaki
mereka berdua bergerak seiring gerakan keduanya yang memikul geriba-geriba yang berisi air
minum, keduanya menyerahkan geriba-geriba itu kepada para mujahid, mereka melakukannya
berulang-ulang kali. (H.R. Bukhari dan Muslim), Sulaiman al-Nadawi, Sirah al-Sayyidah
Aisyah Ummīl Mu’minīn r.a, Terj. Ghozi M (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 184.

22Juhaya S Praja, Tafsir Hikmah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 331
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semua masyarakat. Oleh karena itu, sebagai wanita muslimah hendaknya lebih

memperhatikan dalam urusan pernikahan dengan beberapa fase yang harus

dipenuhi, dimulai dari khitbah (lamaran), adanya mahar (maskawin), adanya

nafaqah (baik material ataupunn spiritual), dan adanya maskan (temapt tinggal

yang harus disediakan oleh laki-laki).23Firman Allah dalam surah al-Baqarah

[2] ayat 235, yaitu:
























Artinya:
Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan
sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka)
dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut
mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin
dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada
mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam
(bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan
ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam
hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

23Ibid
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Hal ini menunjukan bahwa pernikahan dalam Islam bukanlah

peristiwa yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan saja melainkan

peristiwa perikatan persaudaraan dari kedua keluarga yang bersangkutan dan

merupakan salah satu upaya yang benar untuk memelihara tabiat manusia

yang cenderung kepada lawan jenis maka tak ada jalan lain yang di akui untuk

memelihara kecenderungan manusia ini selain dari pada jalan pernikahan yang

sah.24

2. Poligami di anggap bentuk dari crazy religion (agama orang gila)

Masalah poligami merupakan bagian dari sasaran bagi musuh Islam

untuk menodai  syari’at Islam. Padahal,  Islam memperbolehkan  poligami

karena merupakan salah satu bentuk dari pembinaan masyarakat ketika banyak

anak-anak yatim yang terlantar dan juga betujuan untuk menghindari fitnah

kaum laki-laki yang memilki kemampuan yang memadai maka di anjurkan

menikahi wanita-wanita baik yang mempunyai anak-anak yatim untuk

sekaligus menyantuni mereka. Poligami bukanlah bentuk penyaluran nafsu

semata akan tetapi sebagai salah satu solusi juga terhadap laki-laki yang

memiliki gejolak yang berlebihan, karena jika tidak maka akan terjadi pada

suatu dosa dan perzinaan. Oleh karena itu, poligami memiliki nilai spiritual

dan ibadah yang tinggi baik dunia maupun akhirat. Akan tetapi,  yang masih

meragukan syari’at Islam seperti kaum orientalis mereka tidak menerima

kebenaran ini dan justru memperbolehkan kebebasan seks sebagai alternatif

24 Amir Abdul Aziz, Iftirā’at ‘alā al-Islām wa al-Muslimīn, terj. Ahsan Askan dan
Khairul Anam  (Jakarta: Cedikia Sentra Muslim, 2006), 118.
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dalam menaggulangi problem sosial. Dalam hal ini Allah berfirman dalam

surah al-Nisā’ [4] ayat 3, yaitu:















Artinya:
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau
empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil , maka
(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

3. Hak perceraian ada di tangan laki-laki

Pada dasarnya, hak perceraian berada di tangan laki-laki, kaum laki-

lakilah yang berhak untuk menentukan perceraian jika memang memiliki

alasan yang jelas. Namun, para musuh Islam bahwa  syari’at Islam tidak fair

dan cenderung menganiaya hak kaum wanita, menurut asumsi mereka hak

perceraian diberikan kepada kedua belah pihak secar adil dan seimbang.25

Pandangan seperti ini sangatlah jauh dari kebenaran dan sangat

membahayakan, dampaknya akan menumbuh suburkan tradisi perceraian yang

mengakibatkan kehancuran rumah tangga dan masyarakat. Pada dasarnya,

perceraian dalam Islam sangatlah adil dan seimbang karena jauh dari sikap

berlebihan dan mengutamakan pemeliharaan kondisi keluarga. Hal ini

25Ibid, 145.
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diperbolehkan hanya bagi suami istri  yang dalam kondisi mendesak dan

terhimpit yang menyebabakan tidak bisa  lagi dipertahankan ikatan

pernikahan. Oleh karena itu, perkara ini termasuk urusan yang halal tapi

dibenci oleh Allah SWT, hal ini semata-mata dilakukan karena satu-satunya

jalan untuk menyudahi persengketaan dalam berumah tangga.

Maka bukanlah  seperti perceraian yang terjadi pada masa sekarang ini,

yakni  cenderung sangat mudah dan terjadi hanya disebabkan pada hal yang

sangat sepele. Mereka dengan ringan memutuskan pernikahan hingga

mudahnya tersingkap rahasia rumah tangga,  yang mengakibatkan hancurnya

kekeluargaan. Hal ini tentunya banyak terjadi karena tidak lagi memandang

aturan Islam yang pada awalnya tentunya memiliki asumsi yang salah bahwa

hak perceraian mesti seimbang yakni sama antara laki-laki dan perempuan.

4. Adanya aturan tentang  pakian wanita

Suatu anggapan yang sangat materialistis, menganggap hijab bagi

perempuan menunjukkan bagian dari kejelekan syari’at Islam, karena

membatasi ruang gerak bagi perempuanhanya akan membatasi perempuan

dalam semau aktivitasnya untuk berinteraksi di laur rumah seperti menjadi

wanita karir atau memiliki kehidupan yang bebas, dan tidak mesti harus

memperhatikan berbagai aturan. Padahal, pakian muslimah berfungsi untuk

menutup aurat, yakni untuk menjaga diri seorang perempuan agar lebih aman

dan dihormati. Fiman Allah daalm surah al-Ahzāb [33] ayat 33 yaitu:
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Artinya:
Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu
berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang
dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah
dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak
menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan
kamu sebersih-bersihnya.

Dari penjelasan-penjelasan mengenai kata al-Nisa’ dan al-Mar’aḧ

dalam al-Qur’an kemudian pengungkapan kisah dan sejarah mengenai

perempuan dalam al-Qur’an dan dunia Islam serta beberapa pandangan yang

memiliki keraguan tehadap perempuan, maka hal ini tentunya akan

mempermudah dalam mengkaji Makna al-Nisa’ dan al-Mar’aḧ dalam al-

Qur’an Tinjauan Terhadap Penafsiran Wahbah al-Zuhailī yang akan tuangkan

dalam pembahasan selanjutnya.
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