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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut UU No.1/1974 hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin

antara seorang priadan seorang wanita sebagai suami istri. Dari rumusan diatas

jelaslah bahwa ikatan lahir dan batinharus ada dalam setiap perkawinan.

Terjalinnya ikatan lahir dan batin merupakan fondasi dalammembentuk dan

membina keluarga yang bahagia dan kekal.Dengan demikian, bahwa hakikat

perkawinan itu bukan sekedar ikatan formal belaka,tetapi juga ikatan batin.

Hendaknya pasangan yang sudah resmi sebagai suami istri jugamerasakan

adanya ikatan batin, ini harus ada sebab tanpa itu perkawinan tak akan punya

arti, bahkan akan menjadi rapuh.

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya

sampai matinya salah seorang suami istri.inilah sebenarnya yang dikehendaki

agama islam.namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang

menghendaki putusnya perkawianan itu dalam arti bila hubungan perkawinan

tetap dilanjutkan,maka kemudarantan akan terjadi,dalam hal ini islam

membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha

melanjutkan rumah tangga.putusnya perkawinan dengan adanya nusyuz dari

seorang istri mau pun suami,meski usaha dan langkah-langkah untuk

mengatasinya sudah dijalani tapi tidak merubah semuanya,maka jalan terkhir

adalah perceraian yang akan terjadi.1

1Prof. Dr Amir Syariffudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta, Pustaka
Tarbiyah, 2009, hal 190
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Ada 3 Hal yang mengakibatkan putusnya perkawinan :

1. Nusyuz dari pihak istri

2. Nusyuz dari pihak suami

3. Adanya pertengkaran atau syiqaq2

Dalam pembahasan tentang nusyuz istri terhadap suami itu semua

sangat erat kaitannya dengan kewajiban istri terhadap suami telah dijelaskan

beberapa hal yang harus dilakukan istri terhadap suaminya,seperti berkata

lemah lembut dan tidak mengeras dihadapan suami, melaksanakan apa yang

disuruh suami dan meninggalkan apa yang dicegah suaminya,selama yang

demikian tidak menyalahi norma agama,meminta izin kepada suami dan harta

suami dan harta kekayaannya,dan lain-lain yang kewajiban yang ditetapkan

agama.

Nusyuz itu hukumnya haram karena menyalahi sesuatu yang telah

ditetapkan agama melalui al-quran dan hadist Nabi.dalam hubunganya kepada

allah pelakunya berhak atas dosa dari allah dan dalam hubunganya dengan

suami dan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap kehidupan

suami istri.atas perbuatan itu si pelaku mendapat kehidupan suami istri,atas

perbuatan itu si pelaku mendapat ancaman diantaranya gugur haknya sebagai

istri dalam masa nusyuz itu.

Tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia,

kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terwujudnya tujuan

perkawinan tersebut sudah barang tentu sangat tergantung pada maksimalisasi

peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, istri dan suami. Oleh sebab

2 Ibid, hal 191
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itu perkawinan tidak saja dipandang sebagai media merealisasikan syari’at

Allah agar memperoleh kabaikan di dunia dan di akhirat, tetapi juga

merupakan sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan

kewajiban antara keduanya.

Menurut Syekh Nawawi Al-Banteni Al-Jawi setiap suami haruslah

mengasihi dan memperlakukan istrinya dengan baik, karena mereka adalah

orang-orang yang lemah dan membutuhkan orang lain untuk menyediakan

hal-hal yang menjadi keperluan mereka. Nabi mengumpakan mereka sebagai

tawanan, karena pada dasarnya mereka adalah tahanan suami atau pinjaman

yang diamanatkan oleh Allah.3

Mencermati hadis yang lain, kewajiban suami terhadap istri adalah,

member sandang dan pangan, tidak memukul wajah jika terjadi nusyuz

(ketidakpatuhan), tidak mengolok-olok dengan mengucapkan hal-hal yang

dibencinya. Lebih sistematis, Syekh Nawawi Al-Banteni Al-Jawi menjelaskan

hal-hal yang harus dilakukan suami:

1. Memberi nasehat, menyuruh dan mengingatkan untuk berbuat baik serta

menyenangkan hati istri.

2. Memberi nafkah istri sesuai dengan usaha dan kemampuan.

3. Selalu bersabar dan tidak mudah marah apabila istri berkata dan berbuat

sesuatu yang menyakitkan.

4. Bersikap lemah lembut dan berbuat baik terhadap istri karena pada

umumnya mereka kurang sempurna akal dan agamanya.

3 Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No I/ 1974 sampai KHI.
Jakarta: Prenada Media, 2004.
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5. Menuntun istri dalam jalan kebaikan

6. Mengajari dalam urusan agama seperti berkenaan dengan taharah.

Dalam kitab uqudullijain boleh bagi seseorang suami bahwa memukul

istrinya, kalau dia tidak mau berhias,sedangkan suaminya ingin dia berhias

dan dia meninggalkanya, dan boleh memukul istri kalau keluar tanpa izin

suami.dan memukul anak yang tidak berakal apabila dia tidak mau shalat, dan

boleh memukul istri apabila meninggalkan shalat,sebagaimana perkataan

sahabat,boleh memukul istri apabila ia tidak melaksanakan perintah.4

Muhammad Baqir al-Habsyi member ulasan yang sistematis tentang

hak dan kewajiban suami istri. Pertama, kewajiban  bersama antara suami dan

istri. Kedua, kewajiban suami terhadap istri. Ketiga, kewajiban istri terhadap

suami adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban timbal balik antara suami dan istri

a. Dihalalkannya bagi suami untuk menikmati hubungan fisik dengan

istri demikian pula sebaliknya, termasuk hubungan seksual di antara

mereka berdua.

b. Timbulnya hubungan mahram di antara mereka berdua.

c. Berlakunya hukum pewarisan di antara keduanya, segera setelah akad

nikah.

d. Dihubungkannya nasab mereka dengan nasab suami

e. Berlangsungnya hubungan baik antara kedua suami istri

f. Menjaga penampilan lahiria antara keduanya.

4 Syekh Nawawi Al-Banteni Al-Jawi, ‘Uqudullijain fi Bayan Huquq Al-Zaujain, hlm,5
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2. Kewajiban suami terhadap istrinya

a. Yang berupa uang (materi), yaitu mahar dan nafkah sehari-hari seperti

mahar dan nafkah.

b. Yang bersifat non-materi yaitu mempergauli istri dengan sebaik-

baiknya dan melaksanakan keadilan di antara istri-istri apabila

menikah lebih dari satu.

3. Kewajiban istri terhadap suami

a. Bersikap taat dan patuh terhadap suami dalam segala sesuatunya

selama tidak merupakan hal yang dilarang oleh Allah.

b. Memelihara kepentingan suami berkaitan dengan kehormatan dirinya.

c. Menghindari dari segala sesuatu yang akan menyakiti hati suami

seperti bersikap angkuh, atau menampakkan wajah yang cemberut atau

penampilan buruk lainnya.5

Suami dan istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-

masing maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga

sempurnalah kebahagiaan rumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup

berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah,

mawaddah wa rahmah.

Keseimbangan suami istri dalam konteks rumah tangga mempunyai

pandangan bahwa suami merupakan pemimpin bagi rumah tangga. Sedangkan

istri diposisikan secara subordinatif di bawah suami. Hal itu, disebabkan

karena pemahaman ayat secara normatif, dan kurang melalui verifikasi ayat-

5Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga (Dar At-Tauji wa An-Nashr Al-Islamiyah, Jakarta:
2001. hal, 86
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ayat secara jeli dan rinci. Sementara dalam Kitab ‘Uqud al-Lujjain, juga

merupakan produk yang dijiwai oleh zaman yang boleh dikatakan konservatif-

normatif tersebut, dan tidak dipungkiri juga bahwa istri tidak diberi tempat

dalam hal kepemimpinan dalam rumah tangga. Namun demikian, ternyata

secara eksplisit Imam al-Nawawi juga memberikan penekanan terhadap

perlunya keseimbangan walaupun tidak dijelaskan secara rinci bentuk

perimbangan itu sendiri.

Syekh Nawawi Al-Banteni Al-Jawi cenderung memberikan indikasi

dan perlunya pemahaman lebih lanjut dalam mencari titik temu adanya

keseimbangan antara suami istri. Selain itu, adanya beberapa hadits yang

dipakai oleh Imam al-Nawawi dalam kitab ‘Uqud al-Lujjain banyak yang

secara kualitatif mempunyai kelemahan tersendiri, baik perawi maupun

kesahihannya.Hadits tersebut sekiranya mampu dipakai sebagai legitimasi

kepemimpinan suami atas istri pada konteks saat ini kurang mampu

mengakomodasi seluruh kepentingan pengembangan potensi keluarga.6

Di sisi lain Syekh Nawawi Al-Banteni Al-Jawi juga memberikan

keterangan dan indikasi untuk mengakui perlu adanya keseimbangan, yaitu

dalam Firman Allah SWT surat AN-Nisa’ yang berbunyi:











6 Syekh Nawawi Al-Banteni Al-Jawi, ‘Uqudu Al-Lujain fi Bayan Huquq Al-Zaujain,
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Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu
mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu
menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian
dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila
mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah
dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai
mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai
sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang
banyak”. (QS. An-Nisa’: 19)7

Selanjutnya Surat Al-Baqarah ayat 228 diterangkan:















Artinya; Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu)

tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang
diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada
Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya
dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki
ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan
kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami,
mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(QS. Al-Baqarah: 228)8

Tolak ukur keseimbangan antara suami istri, apabila pasangan suami

istri tergolong baik dalam pandangan masyarakat, serta baik dalam pandangan

syara’. Yakni antara suami istri membina pergulan dengan baik dan tidak

7 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan, Jakarta: CV. Pundi Aksara, 2004 hal.
124

8 Departemen Agama RI, hal,122
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saling merugikan. Keseimbangan menurut Syekh Nawawi Al-Banteni Al-Jawi

adalah hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, tidak harus sama

persis.

Melainkan yang dimaksud dengan keseimbangan di sini bukanlah

kesamaan wujud sesuatu karakternya, tetapi yang dimaksud adalah bahwa

hak-hak antara mereka itu saling mengganti dan melengkapi. Sesuai dengan

kedudukan masing-masing sebagai anggota keluarga, maka tidak ada suatu

pekerjaan yang dilakukan oleh istri untuk suaminya melainkan si suami juga

harus melakukan sesuatu perbuatan yang seimbang untuk istrinya.

Kewajiban suami terhadap istri mencakup perlakuan baik, memberikan

nafkah, maskawin dan pemberian lainnya, serta pengajaran agama seperti

ibadah, haid, taat kepada suami, dan tidak melakukan hal-hal yang maksiat.

Semua harus dipenuhi oleh laki-laki, apabila tidak dipenuhi keajibannya

sampai meninggal, maka ia akan menghadap Allah dalam keadaan

menanggung perzinahan.9

Suami berkewajiban untuk mempergauli istri dengan ma’ruf, yang

dimaksud dengan ma’ruf adalah kebalikan dari munkar, yakni perbuatan yang

baik menurut pandangan akal atau dalam bahasa Syekh Nawawi Al-Banteni

Al-Jawi baik menurut syara’, yaitu perbuatan sikap dan tutur kata. Suami

diperintahkan Nabi untuk berhati lembut dan menunjukkan perilaku yang baik

terhadap istrinya, tidak mudah marah bila disakiti hatinya, menyenangkan hati

istri dnegan menuruti kehendaknya dalam hal kebaikan.

9Studi Kasus Perkembangan Hokum Islam Dari Kitab Fiqih,UU no I/1973 sampai
akhir.Bogor 2013.
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Sedangkan mengenai hak suami dalam hal biologis yang menyatakan,

istri jangan menolak permintaan suami untuk melakukan hubungan biologis,

sekalipun di atas punggung unta. Syekh Nawawi Al-Banteni Al-Jawi

menjelaskan bahwa permintaan tersebut wajib dilakukan istri bila istri dalam

keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani serta tidak dalam masa haid atau

nifas, dan tidak melanggar syara’. Namun bila dalam keadaan sakit, dalam

keadaan terlarang, karena istri sedang haid atau nifas, maka istri tidak wajiba

melayani suami.10

Disamping berkewajiban mempergauli istri dengan baik, suami

mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Nafkah mencakup

pangan, sandang dan papan. Hak seorang istri untuk mendapatkan nafkah dari

suaminya dapat dimengerti, betapa besar tuntutan dan masalah yang harus

dipikul oleh istri ketika mengandung dan melahirkan. Dalam situasi demikian

istri dituntut untuk mengurus kekuatan fisik, stamina, kecerdasan, dan

komitmen diri. Suami dibebani tanggung jawab mmeberi nafkah dalam rangka

menciptakan kesimbangan dalam, keadilan dan menghindari penindasan.

B. Batasan Masalah

Mengingat begitu banyaknya hasil identifikasi masalah yang muncul

dari judul tersebut di atas dan untuk memfokuskan kajian penelitian maka

penulis membatasi penulisan ini pada permasalahan bagaimana analisa

kebolehan suami memukul istri untuk berhias menurut Syekh Nawawi Al-

Banteni Al-Jawi (kajian terhadap kitab Uqudullijain).

10Menurut Imam Nawawi,syarat berikutnya adalah sehat Jasmani dan rohani dan tidak
dalam  Haid  atau  Nifas.
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C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang

masalah di atas, sehingga dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam

penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana konsep kebolehan suami memukul istri untuk berhias menurut

Syekh Nawawi Al-Banteni Al-Jawi?

2. Bagaimana Metode Istimbat hukum Syekh Nawawi Al-Banteni Al-Jawi

dalam kebolehan suami memukul istri untuk berhias ?

3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kebolehan suami memukul

istri untuk berhias menurut Syekh Nawawi al-Banteni Al-Jawi?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui konsep kebolehan suami memukul istri untuk

berhias

b. Untuk mengetahui konsep Syekh Nawawi Al-Banteni Al-Jawi dalam

kebolehan suami memukul istri untuk berhias

c. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap konsep

kebolehan suami memukul istri untuk berhias

2. Manfaat penelitian

a. Mengembangkan dan mengaplikasikan disiplin ilmu penulis dalam

bentuk penelitian.

b. Sebagai sumbangan khazanah perpustakan ilmu pengetahuan Islam.
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c. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syari’ah pada

Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau.

E. Metode  Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian (library research) dengan mengkaji

literatur-literatur dan buku yang membahas masalah hak-hak perempuan

baik menurut Imam Nawawi maupun Imam lain (Hukum Islam).

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemikiran Syekh Nawawi Al-

Banteni Al-Jawi, sementara objeknya kajian terhadap kebolehan suami

memukul istri untuk berhias

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data sebagai berikut:

a. Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari riset

perpustakaan atau (library research) yaitu buku pokok berhubungan

langsung dengan permasalahan penelitian yaitu kitab Uqudullijain Fii

Bayaani Huquq Az Zaujain, Syekh Nawawi Al-Banteni Al-Jawi.

b. Data sekunder
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Data sekunder yaitu data pendukung yang penulis peroleh dari

berbagai pihak seperti artikel, tulisan, website, dan buku-buku

perpustakaan dan sumber penting yang berhubungan dengan

pembahasan dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data penelitian ini, maka diperlukan

metode pengumpulan data, baik dalam bentuk primer maupun sekunder,

adapun metode-metode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan buku baik primer maupun sekunder yang ada

hubungannya dengan masalah penelitian.

2. Setelah buku-buku terkumpul kemudian ditelaah serta mencatat

materi-materi yang umum yang ada hubungannya dengan penelitian

3. Catatan terhadap materi-materi tersebut selanjutnya diklasifikasikan ke

dalam bagian-bagian atau konsep-konsep yang sesuai dengan masalah

penelitian.

5. Metode Penulisan Data

Dalam penulisan ini menggunakan tiga metode penulisan:

1. Metode deduktif, yaitu mengumpulkan kaedah-kaedah yang bersifat

umum yang untuk diuraikan dan diambil kesimpulan secara khusus.

2. Metode induktif, yaitu dengan mengumpulkan dari pertanyaan

berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil suatu

kesimpulan yang bersifat umum.
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3. Metode diskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dan

mengemukakan permasalahan secara objektif lalu secara kritis,

sehingga dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian

6. Metode Analisa Data

Adapun data yang telah terkumpul dianalisa data kuantitatif, yaitu

analisa dengan jalan mengklafikasikan data-data berdasarkan kategori-

kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut, kemudian

diuaraikan, dibandingkan, dan dihubungkan satu dengan yang lainnya

dengan demikian diperoleh gambaran yang utuh masalah yang akan

diteliti.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima

bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Bab pendahuluan, dalam bab ini memaparkan tentang latar

belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan

dan kegunaan penelitian, metode penelitian, penelitian dan

sistematika pembahasan.

BAB II : Biografi Syekh Nawawi Al-Banteni Al-Jawi, riwayat hidup

Syekh Nawawi Al-Banteni Al-Jawi, pendidikan Syekh Nawawi

Al-Banteni Al-Jawi, dan karya-karya Syekh Nawawi Al-Banteni

Al-Jawi, sistem dan sistematika dan istimbat hukum Syekh

Nawawi Al-Banteni Al-Jawi serta pengaruh pemikiran hukum

terhadap kebolehan suami memukul istri  untuk berhias
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BAB III : Pengertian Nusyuz dan Hak Kewajiban suami istri dalam

perkawinan

1. Pengertian Nusyuz

2. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami istri

3. Hak dan Kewajiban suami terhadap istri

4. Hak dan Kewajiban istri terhadap suami

5. Hak dan Kewajiban bersama

BAB IV : Merupakan pembahasan tentang analisa kebolehan suami

memukul istri untuk berhias Menurut  Syekh Nawawi Al-

Banteni Al-Jawi Dan tinjauan hukum islam terhadap kebolehan

suami memukul istri untuk berhias menurut Syekh Nawawi Al-

Banteni Al-Jawi.

BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.


