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MOTTO 

َعَنَكَمَفََلَتبَََفَاَنَاطََجَضَرَبَوَهنَََضاَجَعَوااَلمَََفىَتَيَتَخاَفَوَنَنَشَوَزَهَنَفَعَظَوَهَنَواَهَجَرَوَهنَََوالََ

ََهَكاَنَعَلَياَكَبَيَراَاَناللََقلىَغَواَعَلَيَهَنَسَبَيََلَ

Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nushūz-nya, maka nasehatilah 

mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. 

Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk 

menyusahkannya.  Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” 

 (Qs.An-Nisa':34).1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 1Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemah, (Bandung: Media CV Penerbit Diponegoro, 
2005) 66. 
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ABSTRAK 
 

Muchsin, Riadina Khoironi. 2022.Nafkah Istri Nushūz (Study Perbandingan 

Pendapat Imam Syafi’i Dan Ibn Hazm).Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga 

IslamFakultas Syariah Institut AgamaIslam Negeri(IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing, Drs. H. M. Muhsin, M.H. 

Kata Kunci: Nafkah Istri Nushūz, Imam Syafi’i, Ibn Hazm 

 

 Nafkah merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan rumah tangga. 

Oleh karenanya, aturan yang berhubungan dengan masalah nafkah perlu dikaji. 

Namun dalam permasalahan nafkah ini terdapat perbedaan pendapat antara Imam 

Syafi’i dan Ibn Hazm mengenai masalah nafkah bagi istri yang nushūz. Maksud dari 

nusyuz tersebut ialah sikap pembangkangan atau kedurhakaan istri terhadap suami. 

Ayat Al-Qur’an yang menerangkan secara tegas dan jelas tentang gugur atau tidaknya 

nafkah bagi istri yang nushūz memang tidak ada. Akan tetapi, kedua Imam di atas 

memiliki dalil masing-masing dalam menghukumi masalah tersebut. Berdasarkan hal 

tersebut penulis tertarik untuk mengemukakan perbedaan pendapat antara kedua 

Imam di atas. 
Masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana nafkah istri 

yang nushūz menurut Imam Syafi’i dan Ibn Hazm?. (2). Bagaimana istinbat hukum Imam 

Syafi’i dan Ibn Hazm tentang nafkah istri yang nushūz?. 
 Metode yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan desain penelitian 

kualitatif pustaka (library research). Pengumpulan data kepustakaan baik yang 

berumber dari bahan hukum primer maupun sekunder dilakukan dengan 

menggunakan teknik dokumentasi. Analisis menggunakan content analysis untuk 

menemukan, mengidentifikasi, dan menganalisis data literatur dari bahan hukum 

primer dan sekunder. 

Dari hasil pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa (1). Imam Syafi’i 

berpendapat bahwa istri yang berbuat nushūz terhadap suaminya maka haknya untuk 

mendapatkan nafkah dari suami akan gugur sampai ia berhenti dari nushūznya. 

Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa istri berbuat nushūz ataupun tidak, seorang 

suami tetap berkewajiban memberi nafkah, (2). Metode istinbat hukum yang 

digunakan Imam Syafi’i dalam menentukan hukum mengenai nafkah bagi istri yang 

nushūz adalah qiyās sebagai dasar penetapan hukumnya, karena menurut Imam 

Syafi’i istri yang menolak suami tidak memperoleh nafkah sebagaimana penjual tidak 

memperoleh uang pembayaran jika tidak bersedia menyerahkan barang dagangan. 

Argumentasi ini menunjukkan penggunaan qiyās yang di dalamnya terdapat aspek 

maslahat, yaitu menjaga terpenuhinya hak dan kewajiban suami kepada istri. 

Sedangkan Ibnu Hazm menggunakan metode istinbat hukum dengan mengambil 

makna dzahir dari Al-Qur’an surat an-Nisa ayat 34 dan Hadis Nabi yang 

diriwayatkan oleh Muslim yang menerangkan secara umum bahwa kewajiban suami 

untuk memberi nafkah kepada istri dimulai sejak adanya akad nikah. 

 



 

 

TRANSLITERASI 

1. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman 

transliterasi berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Jurusan Syariah IAIN 

Ponorogo 2022 sebagai berikut: 

Arab Indonesia Arab Indonesia 

َء َض ‘ ḍ 

 ṭ ط b ب

 ẓ ظ t ت

 ‘ ع th ث

 gh غ j ج

 f ف ḥ ح

 q ق kh خ

 k ك d د

 l ل dh ذ

 m م r ر

 n ن z ز

 w و s س

 h ه sh ش

َص ṣ ي y 

 

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (mad) caranya dengan menuliskan 

coretan horizontal di atas huruf ā, ī, dan ū. 



 

 

3. Kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah dan berkedudukan sebagai sifat (na’at) 

dan idāfahditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan mudāf ditransliterasikan 

dengan “at”. 

Contoh: 

a. Na’atdanmudāf ilayh: sunnah sayyi’ah, al-maktabah al-misriyah 

b. Mudāf: matba’at al-‘āmmah 

2. Bunyi diftong dan konsonan rangkap ditransliterasikan dengan menggabung dua 

huruf “ay“ dan “aw” 

Contoh: bayna, ‘layhim, qawl, maudū’ah 

3. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum terserap 

menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring. 

4. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. 

Transliterasi hanya berlaku pada konsonan akhir. 

Contoh: 

Ibn Taimīyah bukanIbnu Taymīyah, Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Islāmbukan Inna 

al-dīna ‘inda Allāhi al-Islāmu, Nihāyat al-Hikmahbukan Nihāyatu al-Hikmati. 

5. Kata yang berakhir dengan yā’ mushaddadah (yā’ bertashdid) ditransliterasikan 

dengan ī. Jika ī diikuti dengan tā’ marbūtahmaka transliterasinya adalah īyah. Jika 

yā’ bertashdid berada di tengah kata, ditransliterasikan dengan yy. 

Contoh: 

a. al-Ghazālī, al-Nawāwi. 

b. Ibn Taymīyah, al-Jawzīyah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah. 

Pernikahan merupakan dasar pembentuk suatu keluarga dan institusi 

yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini melegalkan 

hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan. Ia merupakan suatu perikatan 

untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki- laki dan perempuan dalam 

rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa 

ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT. 

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ibadah dan merupakan cara 

yang paling sesuai dengan martabat manusia dalam memenuhi kebutuhan 

biologisnya. “Pernikahan menjadi sebab penghalang keburukan syahwat dan 

merupakan suatu yang penting dalam agama bagi setiap orang yang tidak berada 

dalam kelemahan untuk menikah”.2 

Makna ibadah dalam pernikahan mengandung arti bahwa dalam 

menjalani rumah tangga, suami isteri terikat dengan ketentuan-ketentuan yang 

ditetapkan Allah SWT dalam pernikahan. Oleh karena itu pernikahan 

menimbulkan akibat hukum, baik berupa hak maupun kewajiban suami istri. 

Ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri diatur dalam hukum Islam 

dalam rangka mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakīnah, mawaddah, 

wa rahmah yang menjadi pilar utama terbentuknya masyarakat yang beradab. 

                                                           
2 Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga, alih bahasa Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010), 23. 



 

 

Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya. Dengan 

adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat hanya kepada 

suaminya dan menjadi hak miliknya karena suami berhak menikmatinya selama-

lamanya. Istri wajib taat kepada suami, menetap di rumahnya, mengatur rumah 

tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami 

berkewajibanmemenuhi kebutuhannya dan memberi nafkah kepadanya 

selamaikatan suami istri masih berlangsung dan istri tidak durhaka atau karena 

ada hal-hal lain sehingga istri tidak berhak diberi nafkah. Hal ini berdasarkan 

kepada kaidah umum, setiap orang yang menahan hak orang lain atau 

kemanfaatannya, ia bertanggung jawab memberi nafkah.3 

Sebuah perkara yang jelas, tidak diragukan lagi oleh siapa pun, bahwa 

dalam pernikahan seorang wanita akan dipenuhi kebutuhan nafkahnya. Segala  

kebutuhan lahiriyah wanita akan dipenuhi, seperti makan-minum, pakaian, 

tempat  tinggal, kesehatan, perlindungan dan lain-lain akan dipenuhi. Jika semula 

nafkah seorang wanita bersumber dari kedua orang tuanya, maka sejak menikah 

tugas menyediakan nafkah itu berpindah ke pundak suaminya. Al-Qur'an 

memberikan petunjuk yang jelas dalam hal ini.4 (Qs.Al-Baqarah 233) 

 َوَعَلىاَلَمَوَلَوَدَلهَرَزَقَهَنَوَكَسَوَتَهَنَباَلَمَعَرَوفََ

                                                           
3 Sayyid Sabiq, FiqhusSunnah, Terj. Nor Hasanudin, FiqihSunnahJilid3, (Jakarta: Darul Fath, 

2004),  57. 
4 Abu Muhammad Waskito, Muslimah Wedding, Bila Hati Rindu Menikah, (Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar,2007),  22. 



 

 

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada para ibu  

dengan  cara ma'ruf.5 

Dalam hadis-hadis Rasulullah kita temukan petunjuk yang paling terang. 

Dari Abu Mas’ud Al-Badry dari Nabi saw, beliau bersabda: 

:  عنأبيمسعودالبدريعنالنبيصلىأللهعليهوسلمقال

متفقعليه. َإَذاَأَنَفَقالَرَجَلَعلَىَأَهَلَهَنَفَقَةَيَحَتَسَبَهاَفَهَيَلَهَصَدَقةََ  
Artinya: “Ketika seorang laki-laki menafkahi keluarganya dengan 

mengharapkan pahala, maka Ia (nafkah itu) menjadi shadaqah 

baginya.”(HR.Muttafaqun ‘alaihi).6 

Tanggung jawab suami dan hak utama istri adalah nafkah. Nafkah 

apabila diberikan tanpa sedikit pun sikap bakhil merupakan kontribusi utama 

yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga. Melihat 

demikian besar urgensinya, maka Allah SWT dan Rasul-Nya 

memerintahkannya.7 Dalam pada itu ulama fikih telah sepakat mengatakan suami 

wajib memberi nafkah kepada istrinya. Ibnu Qudamah berkata: “..para ahli ilmu 

berpendapat tentang kewajiban suami membelanjai istri-istrinya bila sudah balig 

kecuali bila istri itu berbuat durhaka atau nushūz...” 

Ibn Munzir dan lainnya berkata: “Istri yang durhaka boleh dipukul 

sebagai pelajaran, perempuan adalah orang yang tertahan ditangan suaminya ia 

                                                           
5 Ibid,  22. 
6  Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja’fi al-Bukhari, al-

Jami’as-Shahihal-Bukhari, Dar Ibni Katsir al-Yamamah, Beirut, Cetakan Ketiga 1407/ 1987, Bab Ma 

Ja`a Anna al-A’mala bi an-Niyyah, Juz I,  30. 
7 Muhammad Abdul Halim Hamid, Bagaimana Membahagiakan Istri, (Solo: Citra Islami Press 

1996), 65. 



 

 

telah menahannya untuk bepergian dan bekerja, oleh karena itu ia berkewajiban 

untuk memberikan belanja kepadanya.”8 

Ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah nafkah istri yang nushūz 

seperti berikut ini: 

Jumhur Ulama mengatakan bahwa istri yang nushūz tidak berhak 

menerima nafkah. 9 Adapun dalil jumhur ulama yang mengatakan gugurnya 

nafkah istri yang nushūz adalah dengan al-Qur'an dan sunnah. Adapun dalil dari 

al-Qur'an yaitu Firman Allah yang berbunyi: (Qs. An-Nisa 34) 

َجاَلَقَواَمَوَنَعَلىالنَََسا ىَبَعَضَوَبَماَاَنَفَقَواَمَناََمَواَلهََۤ  َهَبَعَضَهَمَعلۤ  َءَبَماَفَضََلللََۤ  اَلرََ

ۤ  َتَيَتَخاَفَوَنَنَشَوَزَهنََ ۤ  هََقلىَوالََ ۤ  َلحۤ  َتقۤ  َنتۤ  َتحۤ  َفظۤ  تَلَََلَغَيَبَبَماَحَفَظاللََ مََقلىَفالصََ

َفَعَظَوَهَنَواَهَجَرَوَهَنَفىاَلَمَضاَجَعَواَضَرَبَوَهنََجَفَاَنَاَطَعَنَكَمَفََلَتَبَغَواَعَلَيَهَنَسَبَيََلَقلىاََ

َهَكاَنَعَلَياَكَبَيَراۤ  َناللََ  
Artinya: “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 nushūznya. 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 AllahMaha Tinggi lagi 

Maha besar.” (Qs. An-Nisa’ 34).10 

Pada ayat ini, tersimpulkan dalam beberapa sisi: 

                                                           
8 Djaman Nur, Fiqih Munakahat, (Semarang: CV Toha Putra, 1993),  104. 
9 Muhammad Ya’qub Thalib ‘Ubaidi, Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyah, Terj, M. Ashim, Nafkah 

Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), 167. 
10Ibid, 167. 



 

 

Pertama: Apabila Allah telah mengizinkan suami untuk memboikot 

istrinya di tempat tidur karena khawatir terhadap nushūznya, tentunya ia 

dibolehkan untuk tidak diberi nafkah kepadanya. 

Kedua: Allah telah memerintahkan dalam menghadapi istri yang nshūz 

agar tidak diberikan haknya yang berupa pergaulan dengan Firman-Nya: 

“Dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka.” 

Menurut Imam Syafi`i Nushūz yang dilakukan oleh istri berakibat pada 

hilangnya hak nafkah istri yang wajib diberikan suami. Menurut Imam Syafi`i 

adanya akad nikah semata belum menjadi syarat wajibnya suami memberi nafkah 

istri, sampai istri menyerahkan dirinya secara total kepada suaminya.11 Selain itu 

Imam Syafi’i memandang bahwa adanya akad nikah semata belum menjadi 

syarat wajibnya suami memberi nafkah kepada istri, sampai istri menyerahkan 

dirinya secara total (tamkin) kepada suaminya.12 

Pandangan Imam Syafi’i dalam masalah hilangnya hak nafkah istri 

akibat nushūz, walaupun sebenarnya permasalahan hilangnya hak nafkah istri 

akibat nushūz tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran, maupun hadis. Oleh 

karena itu ulama’ mencari acuan lain yang dapat dijadikan dasar dalam 

menetapkan gugur atau tidaknya hak nafkah istri akibat nushūz. Imam Syafi`i 

dalam hal ini lebih memilih qiyās sebagai cara menetapkan hukum bagi istri yang 

nushūz, yaitu diqiyaskan dengan langkah-langkah yang dianjurkan syara` dalam 

                                                           
11  Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i (al-fiqhuasy-Syafi’i al-Muyassar), juz 3, alih bahasa 

Muhammad Afifidan Abdul Aziz, (Jakarta: Almahira, 2010), 49. 
12 Ibid, 49. 



 

 

mengahadapi istri yang nushūz yang meliputi: menasihati istri, pisah ranjang 

dengan istri, dan memukulnya dengan pukulan ringan yang tidak melukai.13 

Bertolak belakang dengan pendapat Imam Syafi’i diatas, Ibn Hazm, 

salah satu ulama mazhab Zhahiri, berpendapat bahwa istri yang nusyuz tetap 

wajib diberi nafkah oleh suaminya.14 Lebih lanjut Ibn Hazm mengatakan dalam 

kitabnya, Al-Muhalla jilid 10 yaitu: 

وينعقالرجلعلىامرأتهمنحينيعقدنكاحهادعىإلىالبناءأولميدعولوأنهافيالمهدناشزاك

 انتأوغيرناشزغنيةكانتأوفقيرةذاتأبكانتأويتيمةبكراثيباحرةكانتأوأمةعلىقدرماله
 “Suami  berhak  menafkahi  istrinya  sejak  terjalinnya  akad  nikah,  

baik  suami mengajaknya hidup serumah maupun tidak, baik istri masih dibuaian 

maupun tidak, baik  istri  berbuat  nushūz  maupun  tidak.  Baik  kaya  atau  

fakir,  masih  mempunyai orang tua atau yatim, gadis atau janda, merdeka atau 

budak, semuanya itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami 

dalam hal kewajiban memberi nafkah kepada istri”.15 

Menurut Ibn Hazm hukumnya wajib bagi suami memberi nafkah kepada 

istrinya selama suami istri terikat dalam perkawinan, walaupun suami belum 

mengambil manfaat apapun dari istrinya, atau istri tidak memenuhi 

kewajibannya. 16  Perbedaan pendapat antara Imam Syafi`i dengan Ibn Hazm 

dikarenakan ketentuan tentang hilangnya hak nafkah istri akibat nushūz tidak 

dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Ketentuan tentang nafkah dan nushūz 

dalam Al-Quran dan Hadis hanya bersifat umum, sehingga memerlukan ijtihād 

ulama’ untuk mengetahui perinciannya agar dapat diterapkan. 

                                                           
13Muhammmad bin Idris As-Syafi’i, Al-Umm, jilid 6 493. 
14 Muhammad Ya’qub Thalib Ubaidi, Ahkam An-Nafaqah Az- Zaujiyah, Terj, M. Ashim, Nafkah 

Istri : Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam, (Jakarta: 2007),  165. 
15 Ibn Hazm, Al-Muhalla. (Mesir, Daar ath-Thirasi al-Qahirah), tt, 88. 
16Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 3, alih bahasa Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 

2006), 59.  



 

 

Pendapat Imam Syafi’i dan Ibn Hazm tentang hak nafkah bagi istri yang 

nushūz menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena berkaitan dengan pemenuhan 

kebutuhan hidup yang dianggap hak yang seharusnya diterima oleh istri. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis berkeinginan mengadakan penelitian 

yang berjudul “NAFKAH ISTRI NUSHŪZ (STUDY PERBANDINGAN 

PENDAPAT IMAM SYAFI’I DAN IBN HAZM)”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka dapat penulis 

kemukakan rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana nafkah istri yang nushūz menurut Imam Syafi’i dan Ibn Hazm? 

2. Bagaimana istinbāt hukum Imam Syafi’i dan Ibn Hazm tentang nafkah istri 

yang nushūz? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, maka ada dua tujuan penting dalam 

penulisan ini, yaitu: 

1. Menjelaskan pendapat Imam Syafi’i dan Ibn Hazm tentang nafkah istri yang 

nushūz. 

2. Menjelaskan istinbāt hukum Imam Syafi’i dan Ibn Hazm tentang nafkah istri 

yang nushūz. 

 

D. Manfaat Penelitian 



 

 

Dengan melakukan penelitian ini akan menambah wawasan pembaca 

terhadap ilmu pengetahuan dibidang hukum serta mendorong bagi penelitian 

selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus 

berlangsung. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

beberapa manfaat diantaranya: 

1. Manfaat Teori, yaitu akan menambah wawasan pembaca terhadap ilmu 

pengetahuan di bidang hukum pernikahan serta mendorong bagi penelitian 

selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus 

berlangsung. 

2. Manfaat Praktisi, yaitu diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pemikiran yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan untuk mengetahui 

ketentuan nafkah istri yang nushūz menurut Imam Syafi’i dan Ibn Hazm 

serta memberikan bahan rujukan, pembanding, maupun pertimbangan bagi 

peneliti yang berkaitan dengan perkawinan dan nafkah istri yang nushūz 

E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka pada penelitiaan ini pada dasarnya untuk mendapatkan 

gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang 

pernah dilakukan oleh penelitian lain sebelumnya, sehingga tidak ada pengulang 

materi penelitian secara mutlak. Dari beberapa skripsi penulis menemukan data 

yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain: 



 

 

Imam Bagus Susanto, dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan 

Imam Syafi’i Tentang Nushūz Dalam Perspektif Gender”17 . Dengan rumusan 

masalah yang pertama, bagaimana pandangan Imam Syafi’i tentang nushūz, dan 

yang kedua, bagaimana analisa gender terhadap pendapat Imam Syafi’i tentang 

nushūz. Skripsi ini mengggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis 

penelitian library reseach. Kesimpulan skipsi ini adalah pendapat Imam Syafi’i 

tentang nushūz adalah nushūz dapat muncul dari pihak suami maupun istri. 

Perbedaan nushūz suami dan nushūz istri adalah bahwa nushūz suami cenderung 

diartikan sebagai sikap ketidak senangan terhadap istri. Sedangkan nushūz istri 

diartikan sebagai suatu perilaku pembangkangan terhadap suami. Penekanan 

skripsi tersebut terletak pada pendapat Imam Syafi’i tentang nushūz secara umum 

dan analisa gender terhadap pendapat Imam Syafi’i tersebut, sedangkan yang 

peneliti lakukan menitik beratkan pada kajian nafkah istri yang nushūz menurut 

pendapat Imam Syafi’i dan Ibn Hazm. 

Anisa Pratiwi, dalam skripsinya yang berjudul “Pendapat Ulama’ 

Ponorogo Tentang Nushūz Suami”.18 Dengan rumusan masalah yang pertama, 

bagaimana pendapat ulama’ ponorogo tentang nushūz suami, yang kedua, 

bagaimana dasar istinbāt hukum para ulama’ ponorogo tentang nushūz suami, 

dan yang ketiga, bagaimana pendapat ulama’ ponorogo terhadap dampak adanya 

                                                           
17 Imam Bagus Sutanto, “Pandangan Imam Syafi’i Tentang Nushūs Dalam Perspektif Gender”, 

skripsi (Malang:Universitas Islam Negeri (UIN), 2009). 
18  Ania Pratiwi, “Pendapat Ulama’ Ponorogo Tentang Nushūz Suami”, Skripsi 

(Ponorogo:STAIN. 2015). 



 

 

nushūz suami. Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (field 

reseach). Kesimpulan skripsi ini adalah bahwa ulama’ Ponorogo menyepakati 

tentang adanya istilah nushūz suami dengan beberapa landasan istinbāt dari dalil 

Al-qur’an dan hadis. Serta memaparkan bentuk sikap nushūz suami dan dampak 

hukum atas tindakan nushūz suami tersebut. Penekanan skripsi ini terletak pada 

pendapat ulama’ Ponorogo tentang nushūz suami, sedangkan yang peneliti 

lakukan menitik beratkan pada kajian nafkah istri yang nushūz menurut pendapat 

Imam Syafi’i dan Ibn Hazm. 

Tesis karya Fatma Novida  Matondang mahasiswa pasca sarjana, 

Universitas Sumatra dengan judul “Konsep NushūsSuami dalam Perspektif 

Hukum Perkawinan Islam”. 19 Dengan rumusan masalah yang pertama, 

bagaimana konsep nushūz dalam perspektif hukum perkawinan islam, kedua, 

bagaimana konsep nushūz suami dan akibatnya menurut hukum perkawinan 

islam, dan yang ketiga, bagaimana pertimbangan putusan hakim pengadilan 

agama terhadap konsep nushūz. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis 

normatif yaitu dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan 

maksud tujuan penelitian. Penekanan karya tulis ilmiah tersebut lebih kepada 

nushūz yang dilakuakan oleh suami, sedangkan yang peneliti lakukan menitik 

beratkan pada kajian nafkah istri yang nushūz menurut pendapat Imam Syafi’i 

dan Ibn Hazm. 

                                                           
19  Fatma Novida Matondang. “Konsep Nushūz Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan 

Islam” dalam http://repository.usu.ac.id, diakses tanggal 23 februari 2022. 

http://repository.usu.ac.id/


 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang membatasi kegiatannya 

pada bahan-bahan koleksi kepustakaan saja tanpa memerlukan riset 

lapangan. 20 Library research atau yang biasa disebut dengan penelitian 

kepustakaan ini dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) dari 

peneliti sebelumnya. 

2. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Dalam penelitian ini data-data yang diperlukan adalah data-data 

tentang pendapat Imam Syafi’i dan Ibn Hazm mengenai nafkah istri yang 

nushūz dan tentang istinbāt hukum Imam Syafi’i dan Ibn Hazm mengenai 

nafkah istri yang nushūz. 

b. Sumber data 

Adapun dua macam data yang dipergunakan data primer dan data 

sekunder. 

1) Data Primer 

                                                           
20Hadari Nawawi Dan Mimi Martin, Penelitian Terapan, (Yogyakarta: Gajahmada University 

Press, 1996), 60. 



 

 

Sumber data primer ini berupa kitab karya Imam Syafi’i berjudul 

al-Umm juz VDan juzVI dan kitab karya Ibn Hazm berjudul al Muhalla 

yang di dalamnya menjelaskan tentang nafkah istri yang nushūz. 

2) Data Sekunder 

 Selain sumber data primer ada juga sumber data sekunder 

sebagai pendukung dan menunjang dari sumber data primer seperti: 

a) Fikih empat mazhab 

b) Fiqh munakahat 

c) Hukum perkawinan islam 

d) Fiqh kontemporer 

G. Analisis Data 

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data 

yang terkumpul maka penulis metode deskriptif analitik komparatif.21 Kerja dan 

metode deskriptif analitik adalah dengan cara menganalisis data yang diteliti 

dengan memaparkan data tersebut kemudian membandingkan dari kedua objek 

kajian sehingga dapat diperoleh kesimpulan. 22  Metode deskriptif analitik ini 

penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisis terhadap pemikiran, 

biografi dan kerangka metodologis pemikiran Imam Syafi’i dan Ibn Hazm. 

Selain itu metode ini juga akan penulis gunakan ketika menggambarkan dan 

                                                           
21Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 47. 
22 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1992), 51. 



 

 

menganalisa pemikiran Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm tentang nafkah istri yang 

nushūz. 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk 

mempermudah dalam mengarahkan penulisan agar tidak mengarah pada hal-hal 

yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti metode 

penyusunan yang digunakan untuk mempermudah dalam memahami maksud 

penyusunan skripsi. Susunan bagian-bagian tersebut antara lain. 

BAB I adalah Pendahuluan, Bab ini merupakan deskripsi secara umum 

tentang rancangan penelitian dan merupakan kerangka awal penelitian, karena di 

dalamnya akan dipaparkan tentang latar belakang masalah yang merupakan 

deskripsi permasalahan yang akan diteliti, serta akan dipaparkan juga rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode   penelitian, 

analisis data dan sistematika pembahasan. 

BAB II merupakan gambaran umum tentang nafkah istrinushūz dalam 

pernikahan serta memaparkan metode usul fiqh dalam istinbāt hukum. 

BAB III merupakan pembahasan tentang latar belakang kehidupan 

Imam Syafi’i dan Ibn Hazm, yang berisi biografi Imam Syafi’i dan Ibn Hazm 

BAB IV merupakan analisis pendapat Imam Syafi’i dan Ibn Hazm 

tentang nafkah istri yang nushūz dan analisis istinbāt hukum Imam Syafi’i dan 

Ibn Hazm tentang nafkah istri yang nushūz. 



 

 

BAB V adalah kesimpulan, dalam bab ini merupakan bagian terakhir 

dari proses penelitian ini, yang berisi penutup dengan memuat beberapa 

kesimpulan, saran-saran dan lampiran-lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

NAFKAH ISTRI NUSHŪZ 

A. Nushūz 

1. Pengertian Nushūz 

Pengertian nushūz secara bahasa mengandung beberapa pengertian.23 

Menurut Ibnu Katisr, “An- nushūz adalah merasa lebih tinggi. Berarti wanita 

yang nushūz adalah wanita yang merasa lebih tinggi di atas suaminya dengan 

meninggalkan perintahnya dan membencinya. 24  Adapun pengertian nushūz 

menurut istilah ada dengan beberapa pengertian sebagai berikut: “Nushūz 

adalah satu kondisi yang tidak menyenangkan yang timbul dari istri atau suami, 

sekalipun kuantitasnya lebih sering ditimbulkan dari pihak istri.” 25  Dalam 

pengertian lain disebutkan nushūz menurut syara` yaitu “durhakanya seorang 

istri terhadap suaminya dan pembangkangan- nya terhadap sesuatu yang 

diwajibkan Allah kepadanya berupa taat kepada suami ”26 

Pengertian di atas, lebih menekankan pengertian nushūz secara umum, 

yang berarti bahwa pengertian nushūz dapat meliputi nushūz istri dan nushūz 

suami. Namun demikian terdapat beberapa pendapat yang lebih menekankan 

nushūz sebagai ketidak patuhan istri dalam menjalankan kewajiban rumah 

                                                           
23 Abu Malik Kamal, Fiqhus Sunnah li-Nisa` (Ensiklopedi Fiqh Wanita), alih bahasa Beni 

Sarbeni(Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009),  368 
24 Abul Fida` Ismail Ibnu Katsir, Tafsir Ibn Katsir, Jilid 2, alih bahasa M. Abdu Ghoffar, dkk 

(Bogor: Pustaka Imam Syafi`i, 2004), 299 
25 Shaleh bin Ghanim, Jika Suami Istri Berselisih, Mengatasinya Bagaimana ? (nusyûz), alih 

bahasa Syauqi Algadri(Jakarta: Gema Insani Press, 2006),  29 
26 Mustofa` al-Khin dan Mustofa al-Bukho`, al-Fiqhu Al-Manhaji alal Mazhab al-Imam asy-

Syafi`i, Juz 4 (Damasukus: Dar al-Qolam, 1992), cet ke-3, 106 



 

 

tangga. Menurut Abu Malik Kamal, nushūzdiartikan pembangkangan seorang 

istri kepada suami di dalam sesuatu yang diwaibkan oleh Allah kepada istri 

berupa ketaatan kepada suami, seakan istri merasa lebih tinggi dan 

menymbongkan diri kepadanya”27 

(Pengertian nushūz secara istilah berarti kedurhakaan wanita (istri) 

terhadap suaminya dalam perkara yang diwajibkan Allah kepada istri untuk taat 

kepada suami, seakan istri tersebut merasa lebih tinggi dan mengungguli 

suaminya) Mengacu pengertian di atas, dapat diambil pengertian bahwanushūz 

adalah ketidak patuhan istri terhadap suami dalam perkara yang tidak 

bertentangan dengan hukum Allah tanpa alasan yang sah. Berdasarkan 

perspektif tersebut, maka suami mempunyai hak untuk ditaati oleh istri selama 

dalam hal yang dibenarkan oleh agama, pembangkangan istri terhadap suami 

dalam hal ini disebut dengan nushūz. Nushūz menggambarkan sikap ketika 

isteri tidak bersedia melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama 

berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah 

menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan 

sebaik-baiknya, 

2. Hukum Nushūz 

Nushūznya istri dalam hukum Islam dipandang sebagai perbuatan yang 

melanggar hak-hak suami, Ajaran Islam menekankan pentingnya keseimbangan 

antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Oleh karena itu, kepatuhan istri 

                                                           
27 Mahmud Al-Misry, Az-Ziwaj al-Islami as-Sa`id (Kairo: Maktabah Shofa, 2006), 770 



 

 

harus diimbangi dengan perlakuan yang baik oleh suami kepada istri. Dalam 

hal ini, suami juga tidak diperbolehkan melakukan nushūz kepada istri, 

sebagaimana tidak diperbolehkannya istri melakukan nushūz kepada suami. 

Suami harus memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang baik (muasyarōh 

bil makrūf). 

Akad nikah yang dilakukan secara sah sesuai ketentuan hukum Islam, 

mengandung akibat hukum yang mengikat dan harus dijalankan oleh suami-istri. 

“Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi insting dan berbagi 

keinginan bersifat materi. Lebih dari itu, terdapat berbagai tugas yang harus 

dipenuhi, baik kejiwaan, ruhaniah kemasyarakatan yang harus menjadi 

tanggung jawabnya”28 

Suami dalam perspektif Islam memiliki legitimasi untuk bertindak 

sebagai pemimpin rumah tangga. Kedudukan tersebut mengisyaratkan adanya 

tanggung jawab yang lebih besar oleh suami dalam mengatur rumah tangga, 

sekaligus mensyaratkan ketaatan istri kepada suami. Pengaturan tersebut 

mengarah kepada adanya tertib hukum dalam lingkungan keluarga, dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh masing-masing suami istri. 

Kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga memerlukan dukungan dari 

istri dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap suami dalam perkara yang tidak 

bertentangan dengan hukum Allah. Dalam perspektif tersebut, istri tidak boleh 

membangkang (nushūz), karena dapat mengganggu tertib hukum dalam 
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lingkungan keluarga, dan mencederai hak suami untuk dipatuhi sebagai 

pemimpin rumah tangga. Demikian pula suami harus melaksanakan 

kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, dan memperlakukan istrinya 

dengan perlakuan yang baik (muasyarōh bil makrūf). 

Mengingat pentingnya keharmonisan dan tertib hukum dalam 

lingkungan keluarga, maka perilaku nushūz, baik yang dilakukan oleh suami, 

maupun istri adalah tindakan yang dilarang oleh ajaran Islam. Dalam konteks 

nushūznya istri, Abu Malik Kamal mengatakan: nushūz seorang istri hukumnya 

haram, karena Allah telah menuturkan hukuman bagi wanita yang 

membangkang ketika ia tidak sadar dengan nasihat. Sementara suatu hukuma 

tidak berlaku kecuai ia melakukan sesuatu yang diharamkan atau meninggalkan 

suatu kewajiban.”29 

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang berdampak pada 

timbulnya kewajiban dan hak. Terwujudnya tujuan perkawinan dipengaruhi 

oleh sejauh mana kewajiban dan hak dapat ditegakkan dalam tertib hukum 

keluarga. Mengingat bahwa sahnya perkawinan mengacu kepada hukum Islam, 

maka ajaran Islam memberikan landasan hukum tentang kewajiban dan hak 

dalam perkawinan. Kewajiban suami terhadap istrinya adalah menghormatinya, 

bergaul dengan baik, memperlakukannya dengan wajar, mendahulukan 

kepentingannya yang memang patut didahulukan untuk menyenagkan hatinya, 

lebih bersikap menahan diri dari sikap kurang menyenangkan dihadapannya, 
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dan bersabar ketika menghadapi setiap permasalahan yang ditimbulkan istri.30 

Hubungan baik sebagaimana dijelaskan di atas adalah hubungan antara 

suami istri yang dilandasi oleh kasing sayang dan kelembutan. Makna yang 

terkandung dalam hubungan baik tersebut mencakup tidak melakukan perkara 

yang menyakitkan, tidak menunda pemenuhan hak istri pada saat suami mampu 

memenuhinya, dan tidak menampakkan rasa tidak senang pada saat 

memberikan haknya istri. 

 Relasi antara suami istri memerlukan kejelasan pembagian tentang 

kewajiban dan hak yang diterima. Kejelasan batasan tersebut diperlukan karna 

pernikahan adalah peristiwa hukum, yang legitimasi dan proses menjalaninya 

diatur oleh hukum. Sebagaimana tujuan umum dari adanya hukum adalah untuk 

menempatkan hak dan kewajiban pada tempatnya secara proporsional, maka 

pernikahan diatur pula dengan hukum pernikahan (munakahat) yang di 

dalamnya terkandung hak dan kewajiban. 

3. Bentuk-bentuk Nushūz 

a. Nushūz Istri 

Ibn Arabi mengistilahkan nushūzistri sebagai al-Imtinā` (menahan). 

Istri menahan dirinya dari melaksana hak suami. Al-Baydawi menjelaskan 

istri menarik diri dari mentaati suami. Manakala Badran Abu al-Aynayn 

memberi pengertian yang lebih jelas, nushūz istri bermaksud sebagai 
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perbuatan istri tidak mentaati suami, dan termasuklah keluar dari rumah 

tanpa izin dan tanpa apa-apa alasan yang diharus oleh Syara`.31 

Dari pengertian di atas dapat difahami apabila dikatakan nusyûz istri, 

bila ia bermaksud melakukan pelanggaran tanggungjawab oleh istri terhadap 

hak-hak suami yang ditetapkan oleh Syara`. Ini memberi arti sebaliknya istri 

tidak dikatakan melakukan perbuatan nushūz sekalipun tidak melaksana hak 

suami sekiranya mempunyai alasan Syara'. 

Nushūz ialah kedurhakaan dan meninggi diri wanita dari mematuhi 

apa yang diwajibkan Allah ke atas mereka, seperti taat kepada suami. Istri 

menimbulkan kemarahan suami.32Nushūz yang dilakukan oleh istri dapat 

berbentuk perkataan maupun perbuatan, dalam bentuk perkataan seperti 

berbicara yang kasar terhadap suaminya, tidak segera menyahuti bila 

dipanggil suaminya, melemparkan bermacam hinaan, tuduhan dan lain-lain. 

Sedang dalam bentuk perbuatan misalnya tidak mau memenuhi kebutuhan 

seksual suaminya atau bermuka masam, menolak atau dicumburui suaminya 

tanpa sebab yang jelas, bahkan para fuqaha telah memasukkan kategori istri 

berbuat nushūz apabila sang istri keluar dari rumah tanpa seizin suaminya 

meskipun untuk menjenguk orang tuanya.  

Bagi Wahbah al-Zuhaili nushūz istri ialah kedurhakaan wanita 

terhadap suami dalam perkara yang diwajibkan ke atasnya, sikap saling 
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membenci antara keduanya dan keluar rumah tanpa izin suami. 33  Istri 

meninggalkan rumah dengan tiada sebab syari`at yang membolehkan atau 

menghalang suaminya memasuki rumahnya sebelum suami memintanya 

berpindah ke rumah lain. 

Nushūz boleh berlaku dari pihak istri dalam keadaan-keadaan 

berikut:34 

1) Istri menyerahkan tubuhnya untuk disetubuhi suami tetapi menghalang 

suami dari mengambil kesedapan dalam bentuk lain, begitu juga sentuhan 

tanpa keuzuran dari pihak istri dan pendahuluan bagi persetubuhan.  

2) Keluar dari rumah tanpa izin suami melainkan rumah tersebut 

membahayakan. 

3) Ihram dengan haji atau umrah tanpa izin suami.  

4) Keluar dari agama Islam  

5) Menyanggahi (tidak taatkan) suami 

6)  Enggan berbuka puasa sunat selepas disuruh oleh suami 

 Imam Abu Zuhrah menyebutkan beberapa keadaan yang boleh 

berlaku nushūz. Saya menyebutkan keadaan-keadaan yang paling sesuai 

dengan masa sekarang. Di antaranya:35 

1) Apabila istri enggan berpindah ke rumah suaminya tanpa sebab syar’i, 
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sedangkan suami mengajak istri berpindah dimana suami telah 

menyediakan tempat tinggal yang sesuai dengan istri. Demikian juga, 

apabila istri keluar rumah tanpa izin suami, dan istri berterusan dalam 

keadaan nushūz lama atau singkat. Justru, tidak ada nafkah untuk istri 

ketika ini. Apabila istri kembali mentaati suami dan tinggal menetap di 

rumah yang disediakan suaminya, maka nafkah kembali menjadi hak istri 

dalam tempo selepas itu.  

2) Apabila suami tinggal di rumah istri dengan izin istri, kemudian istri 

menegah suami dari memasuki rumah tersebut. Istri tidak meminta 

berpindah dari suami ke rumah yang disediakan oleh suami dan 

memberikan masa untuk suami mencarikan rumah untuk mereka. 

Halangan dari istri terhadap suami dari memasuki rumah tanpa 

permintaan tersebut di atas dianggap keluar dari taatkan suami. Maka 

dikira nushūz juga. Jika istri menghalang suami memasuki rumah selepas 

istri meminta dari suami untuk berpindah dan memberikan masa yang 

mencukupi kepada suaminya mencari rumah, maka dalam kes ini tidak 

dianggap istri yang menghalang suaminya sebagai nushūz.Justru, istri 

berhak menerima nafkah. Jika dianggap menghalang, maka ia adalah 

‘halangan dengan betul’, bukannya salah. Nafkahnya tidak gugur kerana 

hak istri ialah disediakan rumah untuknya, bukan istri yang menyediakan 

rumah untuk suami.  

3) Perempuan yang bekerja: Apabila istri bekerja, tidak tinggal di rumah 



 

 

sahaja, tidak ada nafkah baginya jika suami meminta istri tinggal di 

rumah sedangkan istri enggan menurutnya. Sebaliknya jika suami ridha 

dengan keadaan tersebut (istri bekerja yang tidak tinggal tetap di rumah), 

maka berarti ia ridha dengan keadaan istri yang hanya sebentar 

memperuntukkan masanya untuk suami. Justru, wajib diberikan nafkah 

kepada istri. 

b. Nushūz Suami 

Nushūz yang dilakukan oleh suami adalah dalam bentuk perkataan 

maupun perbuatan dapat terjadi antara lain:36 

1) Keangkuhan, kesewenang-wenangan dan kesombongan sang suami 

kepada istrinya. 

2) Sikap suami yang memusuhi istrinya baik dengan pukulan, cercaan 

maupun hinaan yang pada akhirnya memperburuk hubungan suami istri. 

3) Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami seperti tidak 

memberikan nafkah dan lain-lain.  

4) Merusak hubungan dengan sang istri yaitu dengan memisahkan ranjang 

tempat tidur, memutuskan hubungan komunikasi dan lain sebagainya. 

Apabila terjadinya nushūz suami, maka istri boleh menasihati suaminya 

dan memberi peringatan kepadanya tentang hak si istri ke atas suami. 

Apabila istri khawatir diperlakukan dengan kasar, dan kekasaran ini 
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menjurus kepada terjadinya percerian, atau suami bersikap tidak acuh 

terhadapnya dan membiarkannya terkantung-kantung, tidak sebagai istri dan 

tidak pula terceraikan, maka tidak mengapa baginya dan bagi suaminyauntuk 

melepaskan sebagian dari tugas-tugas kehartabendaannya atau tugas-tugas 

kehidupannya, seperti kelepaskannya dari sebagian atau keseluruhan 

kewajiban nafkahnya. Atau, melepaskan giliran malamnya, kalau dia (si 

suami) mempunyai istri lain yang lebih diutamakannya, sedangkan dia (si 

istri) sudah kehilangan ghairah hidupnya dalam pergaulan suami-istri atau 

sudah kehilangan daya tariknya. Semuanya ini apabila dia (si istri) melihat, 

dengan segenap usaha dan perkiraannya terhadap semua kondisinya, bahwa 

yang demikian itu lebih baik dan lebih mulia baginya daripada bercerai.37 

Istri perlu mengingatkan suami tentang implikasi perbuatan zalim 

yang dilakukannya, dan balasan Allah terhadapnya. Jika suami sedar dan 

insaf, itulah yang terbaik. Jika tidak, istri boleh membuat pengaduan kepada 

qadhi untuk menyelesaikan hak istri terhadap suami. Istri juga tidak mampu 

mengembalikan haknya secara sendirian.38 

Qadhi wajib memberi tekanan kepada suami untuk mengembalikan 

hak istri dan menghalang dari segala bentuk kezaliman ke atas istri. Jika 

suami berlaku kasar terhadap istrinya, menyakitinya dengan cara 
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memukulnya atau memakinya tanpa sebab, qadhi hendaklah mencegah si 

suami dari perlakuan tersebut. Jika si suami kembali melakukannya, dan istri 

menuntut dari qadhi menjatuhkan hukuman takzir kepadanya, qadhi boleh 

mentakzirnya dengan hukuman yang memperbaiki perbuatan si suami 

tersebut. Jika pertikaian itu bertambah, qadhi boleh menghantar dua orang 

hakam untuk mendamaikan kedua suami istri tersebut. 39 

4. Penyelesaian Istri Nushūz 

Al- Quran mengajarkan kepada suami yang mandapatkan istrinya 

nusyuz agar mencari penyelesaian secara bijaksana. Allah berfirman dalam 

surah an-Nisa’ ayat 34. 

َجاَلَقَواَمَوَنَعَلىالنَََساََ اَمَناََمَواَلَهمَََاَنَفَقوَََََٓضَوَبَماىَبعَََمَعلَََضهَََهَبعَََءَبَماَفَضََلللََاَلرََ

َظَوَهَنَواَهَجَروَََوَنَنَشَوَزَهَنَفعَََتَيَتَخافََالََوََََٓتَلَََلَغَيَبَبَماَحَفَظاّلَلَََفظَََتحَََنتََتَقَََلحَََفالصََََٓ

َهَكاَنَعَلَياكَََاَناللَََََٓسَبَيََلَنَََواَعَلَيهَََتَبغَََفَاَنَاَطَعَنَكَمَفََلََََٓهَنَفىاَلَمَضاَجَعَواَضَرَبَوَهنََ

ََبَيَرا
Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan 

(istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas 

sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah 

menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh 

adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika 

(suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-

perempuan yang kamu khawatirkan akan nushūz, berilah mereka 

nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan 

(kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). 

Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari 

jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi 

Mahabesar.40 
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Dalam ayat tersebut al- Quran tidak mengajarkan untuk menceraikan 

istrinya, tetapi memberi petunjuk langkah yang harus ditempuh suami . 

Terdapat tiga tingkatan cara mengatasi perbuatan nushūz istri yaitu :  

a. Memberikan nasehat Seorang suami yang melihat pada diri istrinya tanda-

tanda nushūz, dan setelah dapat memastikan bahwa itu gejala nusyuz, 

hendaklah ia memulai dengan nasehat kepada istrinya. Nasehat hendaklah 

disesuaikan dengan keadaan istri, dan nasehat tersebut berupa peringatan 

tentang kewajiban-kewajiban seorang istri terhadap suaminya, serta sebelum 

menasehati, suami telah mengetahui sebab-sebab istri bertingkahlaku seperti 

itu. 

b. Meninggalkan istri di tempat tidur Jika nasehat dengan lisan tidak 

mencukupi, maka hendaklah suami mencoba jalan lain dengan 

meninggalkannya ditempat tidur. Menurut Ibnu Abbas seperti 

diungkapkankan oleh al-Qurtubi bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut 

bukanlah berpisah kamar tidur, melainkan tidur bersama istri pada satu 

tempat tidur, namun suami tidak mengacuhkan istrinya itu, tidak 

mengajaknya berbicara, atau membelakanginya. 41  Berbeda dengan hal 

tersebut, ahli tafsir bernama Mujahid berpendapat bahwa yang dimaksud 

dengan berpisah tempat tidur adalah suami tidak lagi satu kamar tidur 

dengan istrinya. al-Qurtubi dalam komentarnya mengatakan pendapat yang 
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terakhir lebih kuat, karena istri dengan ditinggalkan suami di tempat tidur 

akan kelihatan apakah masih mencintai suaminya atau tidak. Jika ia masih 

mencintai suaminya dengan ditinggalkan akan sadar dan merubah sikap. 

Sebaliknya kalau ia benar tidak senang kepada suaminya maka 

perbuatannushūznya akan berlanjut atau bertambah parah , dan itu berarti 

perbuatan nushūz benar-benar terjadi. 

c. Dengan cara kekerasan Bertindak secara lebih keras terhadap istri yang 

sedang dalam keadaan nushūz dalam bahasa al-Quran dengan memakai 

idlribūhunna yang bila diterjemahkan secara harfiah berarti pukullah mereka. 

Pukullah yang terdapat dalam ayat tersebut disampaikan dalam bentuk 

perintah (al-amru), apabila diartikan secara harfiah menurut bentuk kata itu, 

berarti bahwa suami diperintah untuk memukul istrinya yang dalam keadaan 

nushūz apabila berbagai upaya lain tidak berhasil mengatasinya. Pemahaman 

seperti ini membawa kepada kesimpulan bahwa memukul istri yang dalam 

keadaan nushūz hukumnya wajib. Pemahaman seperti ini merupakan 

kesimpulan yang keliru, karena seperti disimpulkan Ibn Katsir perintah 

memukul dalam ayat bermakna pembolehan (mubah). Apabila makna 

memukul adalah mubah, maka ayat memberi petunjuk tentang hak pilih 

seorang apakah ia akan melakukan tindakan-tindakan lebih keras kepada 

istrinya karena mengandung manfaat atau tidak akan melakukannya karena 

berakibat mudharat. Ayat tersebut tidak dapat diberlakukan secara umum. 

Tindakan itu hanya dilakukan apabila dengan pemukulan itu mungkin dapat 



 

 

mencegah bahaya yang lebih besar yang akan menimpa rumah tangga.  

Adapun pemukulan yang dibenarkan hanyalah pemukulan yang 

bermaksud memberi pelajaran bukan pelampiasan rasa marah. Menurut Ibnu 

Abbas pemukulan yang dibolehkan dalam ayat tersebut adalah pemukulan 

dengan memakai kayu siwak (kayu untuk bersugi) yang menggambarkan 

pukulan tidak menyakitkan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa yang 

dimaksud dengan ayat tersebut bukan pemukulan secara phisik tetapi dalam 

bentuk tindakan yang lebih tegas dari suami untuk memperbaiki istrinya. 

Apabila setelah melalui tahapan pendidikan yang diajarkan al-Quran 

tersebut istri tetap nushūz, maka selama nushūz tersebut gugur hak 

nafkahnya, demikian pendapat Ulama mazhab pada umumnya, namun 

dikalangan ulama terdapat perbedaan dalam melihat keriteria dalam 

menetapkannushūz dikalangan ulama Hanafi,nushūz itu dilihat dari 

hilangnya menahan istri.42 

B. Ushul Fiqh 

1. Pengertian Ushul Fiqh 

Ushul fiqih terdiri atas dua kata yaitu ُاُصُولdan ُُ ُالُفُقُه  dalam bahasa arab 

ushul merupakan jamak dariُااُلُصلyang mengandung arti pondasi sesuatu baik 
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bersifat materi maupun non materi.43Secara terminologi kata ashl mempunyai 

beberapa pengertian yaitu: 

a. Dalil atau landasan hukum seperti ungkapan para ulama ushul fiqih, 

misalnya: ashal dari wajibnya sholat adalah firman allah dan sunnah rasul. 

maksudnya yang menjadi kewajiban sholat adalah ayat alquran dan sunnah. 

 

b. Qa’idāh (dasar atau pondasi) 

c. Rajīhseperti ungkapan para ahli ushul fiqh yang terkuat dari kandungan dari 

suatu ungkapan adalah setiap perkataanyang di dengar atau dibaca yang 

menjadi patokan adalah makna hakikat dari perkataan itu 

d. Far’useperti ungkapan para ahli ushul fiqhanak adalah cabang dari ayah. 

e. Mustashhab memberlakukan yang ada sejak semula, selama tidak ada dalil 

yang mengubahnya, misalnya: seseorang yang telah berwudhu’ meragukan 

apakah ia masih suci atau sudah batal wudhu’ nya, tetapi ia merasa yakin 

betul belum melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu’, atas dasara 

keyakinannya ini, ia tetap dianggap suci (masih berwudhu’. 

Berbeda dengan pengertian ushul fiqh menurut ulama syafi’iyah dan 

jum’hur ulama sebagai berikut:  

a. Ulama syafi’iyah mendefenisikan ushul fiqh yaitu, mengetahui dalil-dalil 

fikih secara global dan cara mengemukakannya, serta mengetahui keadaan 
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orang yang menggunakanya.  

b. Adapun menurut jumhur ulama yang terdiri atas ulama Hanafiyah, Malikiah, 

dan Hanābilah menjelaskan bahwa ushul fiqh adalah mengetahui kaedah-

kaedah kulli (umum) yang dapat digunakan untuk meng istinbāt hukum-

hukum syara’ yang bersifat amaliah melalui dalil-dalil yang rinci.44 

2. Perbedaan Fikih Dengan Ushul Fiqh 

Ushul fiqh adalah pedoman atau aturan-aturan yang membatasi dan 

menjelaskan cara-cara yang harus diikuti oleh seorang faqih dalam usahanya 

menggali dan mengeluarkan hukum syara dan dalilnya, sedangkan fikih ialah 

hukum-hukum syara’ yang telah digali dan dirumuskan dari dalil-dalil menurut 

aturan yg sudah ditentukan itu.45 

Berbagai hal yang menjadi pembahasan seperti yang ditunjukkan oleh 

definisi tersebut adalah:  

a. Tentang dalil-dalil fikih secara global 

b. Tentang cara mengistinbātkan hukum dari dalil-dalilnya. Seperti halnya 

dalam ayat al-Quran yang mengandung perintah mengerjakan sholat disebut 

dalil syara’. Untuk merumuskan kewajiban sholat yang disebut hukum 

syara’. 

Yang disebut dalil syara’ itu ada aturannya dalam bentuk kaidah 

misalnya: setiap perintah itu menunjukkan wajib. Pengetahuan tentang 

                                                           
44 Chaerul Umam, Ushul fiqh I(Jakarta: CV. Pustaka Setia, 1998), 15. 
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kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum dari dalil-

dalil syara’ tersebut. 

c. Tentang cara meng istinbāt kan hukum dari dalil-dalilnya metode istinbāt 

dibahas secara keseluruhan, bilamana dalam pandangan mujtahid terjadi 

pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lain.  

d. Tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan 

melakukan ijtihad, tentang ijtihad itu sendiri dan hal-hal yang menjadi 

lapangannya. 

Dari penjelasan diatas dapat diketahui perbedaan ushul fiqh dan fikih. 

Ushul fiqh adalah berkisar tentang penjelasan metode seorang mujtahid dalam 

menyimpulkan hukum-hukum syar’i dari dalil-dalil yang bersifat global, apa 

karakteristik dan konsekuensi dari setiap dalil, mana dalil yang benar dan kuat 

dan mana dalil yang lemah, siapa orang yang mampu berijtihad, dan apa syarat-

syaratnya, sedangkan fikih ialah pembahasan ilmu fikih berkisar tentang 

hukum-hukum syar’i yang langsung berkaitan dengan amaliyah seorang hamba 

seperti ibadahnya, muamalahnya, apakah hukumnya wajib, sunnah, makruh, 

haram, ataukah mubah berdasarkan dalil-dalil yang rinci.46 

3. Objek Ushul Fiqh 

Pada intinya obyek kajian ilmu Ushul fiqh adalah penjelasan tentang 

metode istinbāt dan sistem mempergunakan dalil syara’ (Istidlal) guna 
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merumuskan hukum tentang perbuatan manusia dari dalil-dalilnya secara 

terperinci yang meliputi hal-hal di bawah ini:  

a. Pengenalan terhadap hukum syara’ yang meliputi syarat-syarat dan macam-

macamnya, baik yang bersifat tuntutan untuk berbuat, tuntutan untuk 

meninggalkan suatu perbuatan, memilih antara berbuat dan tidak, maupun 

yang berkaitan dengan sebab, syarat sah,fāsad, ‘azimah, dan ruksah. 

b. Dalil-dalil hukum Islam-baik yang pokok seperti al-Quran ataupun yang 

ijtihad seperti mashlahah mursalah berikut penetapan rangking kehujahan 

masing-masing dalil. 

c. Penjelasan tentang cara atau metode bagaimana menetapkan sebuah hukum 

dari suatu dalil. Metode yang dimaksud terdiri atas Qaidāh (cara berpikir) 

dalam menarik petunjuk hukum dari Nash (al-Quran maupun Hadis) melalui 

pendekatan tekstual (kebahasaan) di samping menggunakan pula perangkat-

perangkat metode yang lain. 

d. Pembahasan ijtihad, fatwa, taklid syarat-syarat dan sifat-sifat orang yang 

melakukannya, (mujtahid) baik yang menyangkut syarat-syarat umum, 

maupun syarat-syarat kusus keilmuan yang harus dimiliki mujtahid. 

4. Ruang Lingkup Ushul Fiqh 

Objek ushul fiqh tidak lepas dari pembahasan ruang lingkup yang 

dibicarakan dalam pembahasan ilmu ushul fiqh meliputi sebagai berikut: 

a. Bentuk-bentuk dan macam-macam hukum, seperti hukum taklifi (wajib, 

sunnat, mubah, makruh, haram) dan hukum wadl'i (sabab, syarat, mani', 



 

 

'illat, shah, batal, azimah dan ruksah). 

b. Masalah perbuatan seseorang yang akan dikenal hukum (mahkum fih) seperti 

apakah perbuatan itu sengaja atau tidak, dalam kemampuannya atau tidak, 

menyangkut hubungan dengan manusia atau Tuhan, apa dengan kemauan 

sendiri atau dipaksa, dan sebagainya.  

c. Pelaku suatu perbuatan yang akan dikenai hukum (mahkum 'alaihi) apakah 

pelaku itu mukallaf atau tidak, apa sudah cukup syarat taklif padanya atau 

tidak, apakah orang itu ahliyah atau bukan, dan sebagainya. 

d. Keadaan atau sesuatu yang menghalangi berlakunya hukum ini meliputi 

keadaan yang disebabkan oleh usaha manusia, keadaan yang sudah terjadi 

tanpa usaha manusia yang pertama disebut awarid muktasabah, yang kedua 

disebut awarid samāwiyah. 

e. Masalah istinbāt dan istidlal meliputi makna zhahir nash, takwildalalah 

lafazh, mantuq dan mafhum yang beraneka ragam, 'am dan khas, muthlaq 

dan muqayyad, nasikh dan mansukh, dan sebagainya. 

f. Masalah ra'yu, ijtihad, ittiba' dan taqlid; meliputi kedudukan ra’yu dan 

batas-batas penggunannya, fungsi dan kedudukan ijtihad, syarat-syarat 

mujtahid, bahaya taqlid dan sebagainya. 

g. Masalah adillah syar'iyah, yang meliputi pembahasan Al Qur’an, As-

Sunnah, ijma', qiyās, istihsan, istishlah, istishab, mazhabus shahabi, al-'urf, 

syar'u man qablana, bara'atul ashliyah, sadduz zari'ah, 

maqāshidsyari'ah/ususus syari'ah.  



 

 

h. Masalah ra’yu dan qiyās; meliputi. ashal, far'u, illat, masalikul illat, al-

washful munasib, as-sabru wat taqsim, tanqihul manath, ad-dauran, as-

syabhu, ilghaul fariq; dan selanjutnya dibicarakan masalah ta'arudl wat 

tarjih dengan berbagai bentuk dan penyelesaiannya. 

5. Tujuan Urgensi Ushul Fiqh 

Studi ushul fiqh baru terasa penting bilamana dihadapkan kepada 

masalah baru yang hukumnya tidak terdapat dalam fikih lama. Disamping itu, 

dengan maraknya para peminat hukum islam melakukan perbandingan 

madzhab bahkan untuk mengetahui mana yang lebih kuat, serta adanya upaya 

untuk memperbaharui hukum islam, akan semakin terasa betapa pentingnya 

melakukan studi ushul fiqih.47 

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa kegunaan ilmu ushul fiqh, antara 

lain sebagai berikut:48 

a. Mengetahui kaidah-kaidah dan cara yang digunakan mujtahid dalam 

memperoleh hukum melalui metode ijtihadyang mereka susun. 

b. Memberikan gambaran mengenai syarat-syarat yang harus dimiliki oleh 

seorang mujtahid, sehingga dengan tepat ia dapat menggali hukum-hukum 

syara’ dan nash. Disamping itu, bagi masyarakat awam, melalui ushul fiqh 

mereka dapat mengerti bagaimana para mujtahid menetapkan hukum 

sehingga dengan mantap mereka dapat mempedomani dan mengamalkanya. 
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c. Menentukan hukum melalui berbagai metode yang dikembangkan para 

mujtahid, sehingga berbagai persoalan baru yang secara lahir belum ada 

dalam nash dan belum ada ketetapan hukumnya dikalangan ulama’ 

terdahulu dapat ditentukan hukumnya. 

d. Memelihara agama dari penyalahgunaan dalil yang mungkin terjadi, dalam 

pembahasan ushul fiqh, sekalipun suatu hukum diperoleh melalui hasil 

ijtihad, statusnya tetap mendapat pengakuan syara’. Melalui ushul fiqh juga 

para peminat hukum islammengetahui mana sumber hukum yang asli yang 

harus dipedomani dan mana yang merupakan sumber hukum islam yang 

bersifat sekunder yang berfungsi untuk mengembangkan syari’at sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat Islam. 

e. Menyusun kaidah-kaidah umum yang dapat diterapkan guna menetapkan 

hukum dari berbagai persoalan social yang terus berkembang. 

f. Mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu pendapat sejalan dengan dalil 

yang digunakan dalam berijtihad, sehingga para peminat hukumIslam dapat 

melakukan tarjih (penguatan) salah satu dalil atau pendapat tersebut dengan 

menggunakan alasanya. Dengan kata lain, ushul fiqih bukanlah sebagai 

tujuan melainkan hanya sebagai metode, sarana atau alat.49 

 

 

C. Pengertian Umum Metode Istinbāt Hukum dan Istidlal 
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1. Pengertian Metode Istinbāt Hukum 

Istinbāt berasal dari kata nabāt artinya air yang mula-mula memancar 

keluar dari sumur yang digali. Menurut bahasa istinbātialah mengeluarkan 

sesuatu dari persembunyiannya. Setelah dipakai sebagai istilah dalam studi 

hukum Islam arti dari istinbāt menjadi upaya mengeluarkan hukum dari 

sumbernya. Fokus istinbāt adalah teks suci ayat-ayat al Qur’an dan hadis-hadis 

Nabi. Karena itu pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua 

sumber tersebut disebut istinbāt. 

Upaya istinbāt tidak akan membuahkan hasil yang memadai, tanpa 

pendekatan yang tepat. Tentu saja pendekatan ini terkait dengan sumber 

hukum. Menurut Ali Hasaballah sebagaimana dikutip oleh Nasrun 

Rusli,50melihat ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para pakar 

dalam melakukan istinbāt, yakni melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan melalui 

pengenalan maksud syariat. 

Tujuan istinbāthukum adalah menetapkan hukum setiap perbuatan atau 

perkataan mukallaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan. 

Melalui kaidah-kaidah itu kita dapat memahami hukum-hukum syara’ yang 

ditunjuk oleh nash, mengetahui sumber hukum yang kuat apabila terjadi 

pertentangan antara dua buah sumber hukum dan mengetahui perbedaan 

pendapat para ahli fikih dalam menentukan hukum suatu kasus tertentu. Jika 
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seorang ahli fikih menetapkan hukum syariah atas perbuatan seorang mukallaf, 

maka ia sebenarnya telah mengistinbāthukum dengan sumber hukum yang 

terdapat di dalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli ushul fiqh.51 

2. Macam-Macam IstinbātHukum 

Ada dua macam istinbātdalam ushul fiqh yaitu istinbātlafdzi dan 

istinbātmaknawi. 

a. IstinbātLafdzi 

Adalah mengistinbathkan hukum atau mengambil suatu hukum 

ditinjau dari segi lafadznya. Para ulama’ Ushul memakai kaidah bahasa 

berdasarkan makna tujuan ungkapan-ungkapan yang telah ditetapkan oleh 

para ahli bahasa Arab, sesudah diadakan penelitian-penelitian yang 

bersumber dari kesusasteraan Arab. Macam-macam dari istinbātlafdzi 

yaitu: Pertama Khas kata khas para Ulama’ Ushul berbeda pendapat. 

Namun, pada hakikatnya definisi tersebut memiliki pengertian yang sama. 

Kedua ’Amm Lafadz adalah suatu lafadz yang menunjukan suatu makna 

yang mencakup seluruh satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu 

(global). Ketiga Amr (perintah), amr menurut Jumhur Ulama’ adalah suatu 

permintaan dari atasan kepada bawahan untuk mengerjakan suatu 

pekerjaan. Keempat Nahi (larangan) nahi adalah kebalikan dari amr yaitu 

lafadz yang menunjukan tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dari atasan 

                                                           
51 Abd al-Rahman al-Jaziry, Kitab al-Fikih ‘ala-Madzahib al-Arba’ah(al-Qubra: Maktabah al-

Tijariyah, t.th), 25. 



 

 

kepada bawahan. Kelima Muthlaq dan Muqayyad.Muthlaq adalah suatu 

lafadz yang menunjukan hakikat sesuatu tanpa pembatasan yang dapat 

mempersempit keluasan artinya. Sedangkan Muqayyad adalah suatu lafadz 

yang menunjukan hakikat sesuatu yang dibatasi dengan suatu pembatasan 

yang mempersempit keluasan artinnya. 

b. IstinbātMaknawi 

Adalah mengistinbatkan hukum atau mengambil suatu hukum ditinjau dari 

segi maknanya. Macam-macam istinbat maknawi terdiri dari: Pertama 

Makna Dhahir adalah termasuk pembicaraan tentang lafadh ditinjau dari 

segi terang atau tidaknya arti yang terkandung di dalamnya. Kedua nas ialah 

suatu lafadh yang tidak mungkin mengandung pengertian lain, selain yang 

ditunjukkan oleh lafadh itu sendiri yang dapat ditakwilkan. Ketiga 

Mufasshar ialah suatu lafadh yang terang petunjuknya kepada arti yang 

dimaksud dengan disusunnya lafadh itu yang tidak mungkin di-takwil-kan 

kepada yang lain, akan tetapi dapat menerima nasakh (penghapusan) pada 

masa Rasulullah saw. Keempat Muhkam ialah lafadh yang terang 

petunjuknya kepada arti yang dimaksudkan (dengan disusunnya) lafadh itu, 

dengan tidak mungkin ditakwilkan dan tidak dimansukhkan pada masa 

Rasulullah SAW. Tidak di mansukh kannya muhkam, karena hukum-hukum 

yang tersebut merupakan hukum-hukum yang pokok dalam agama, seperti 

ibadah hanyalah kepada Allah SWT. 



 

 

Selanjutnya makna Khafi juga merupakan bagian dari pembicaraan 

tentang lafadh ditinjau dari segi terang atau tidaknya petunjuknya kepada arti 

yang dimaksudkan. Terdiri dari, Pertama makna Musykil ialah lafadh yang 

terang petunjuknya kepada arti yang dimaksudkan, untuk menjelaskan 

maksudnya harus dibantu. Kedua Mujmalialah lafadh yang terang arti yang 

dimaksudkan oleh karena keadaan lafadh itu sendiri, dan tidak mungkin 

dapat diketahui arti yang dimaksudkan itu kecuali dengan adanya penjelasan 

dari syara’. Ketiga Mutāsyabīh ialah lafadh yang tidak terang arti yang 

dimaksudkan karena pada lafadh itu sendiri dan tidak dapat qarīnah yang 

menjelaskannya. 

3. Pengertian Istidlal 

Secara bahasa kata istidlal berasal dari kata Istadalla yang berarti minta 

petunjuk, memperoleh dalil, menarik kesimpulan. Imam al-Dimyathi 

memberikan arti istidlal secara umum, yaitu mencari dalil untuk mencapai 

tujuan yang diminta.52Dalam proses mencari dalil sumber hukum al Qur’an 

menjadi rujukan yang pertama, al-Sunnah menjadi alternatif kedua, Ijma’ 

menjadi yang ketiga dan qiyās pilihan berikutnya. Apabila keempat dalil belum 

bisa membuat keputusan hukum, maka upaya berikutnya adalah mencari dalil 

yang diperselisihkan para ulama, seperti istihsan, MaslāhahMursālah}, dll. 
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Dengan demikian, teori istidlal merupakan pencarian dalil-dalil diluar keempat 

dalil tersebut. 

Istilah dalil menurut bahasa mengandung beberapa makna yaitu 

penunjuk, buku petunjuk, tanda atau alamat, daftar isi buku, bukti dan saksi. 

Menurut kebiasaan para pakar studi hukum Islam diartikan sesuatu yang 

mengandung petunjuk (dalālah) atau bimbingan (irsyad). Definisi tentang dalil 

yang lebih mengarah pada landasan hukum yang dikemukakan oleh ‘Abd al-

Wahhab Khallaf yaitu sesuatu yang dijadikan landasan berpikir yang benar 

dalam memperoleh hukum syara’ yang bersifat praktis. 

Jadi dalil merupakan landasan bagi para pakar studi hukum islam dalam 

menetapkan suatu ketetapan hukum untuk diterapkan secara praktis oleh 

seseorang atau masyarakat. Ketetapan itu bisa bersifat qath’i (pasti) atau zhanni 

(tidak pasti). Sedangkan dalil sendiri dibedakan dua macam yaitu. Pertama, 

dalil-dalil hukum keberadaannya terdapat dalam teks suci yaitu al Qur’an dan 

Sunnah yang disebut dengan dalil naqli. Kedua, dalil-dalil hukum yang 

keberadaannya tidak terdapat dalam tekssuci, melainkan dirumuskan melalui 

analisis pemikiran yang disebut dengan dalil ‘Aqli. 

4. Macam-Macam Istidlal 

Permasalahan yang hukumnya berdasarkan teks al -Qur’an dan Hadis 

yang masih bersifat zanni, yakni mengandung unsur keraguan dan kesamaran, 

baik berkaitan dengan arah sumbernya maupun makna dan tujuannya, mer 

upakan lahan bagi terlaksananya ijtihad. Sumber keraguan tersebut bisa berasal 



 

 

dari sanad, matan atau terdapat syarat-syarat khusus bagi teks tersebut yang 

harus terpenuhi sebelum ia dijadikan dalil hukum.53Oleh karena itu, jika suatu 

hukum sudah berdasarkan teks yang qat’i, maka ijtihad tidak diperbolehkan di 

dalamnya. 

Dalam teori Usul Fikih, ijtihad untuk menemukan hukum ini terbagi 

menjadi tiga macam, yakni: 

a. Al-Bayāni, yakni menjelaskan hukum Syar’i dari teks Syar’i. 

b. Al-Qiyāsi, yakni meletakkan hukum Syar’i untuk suatu peristiwa yang  

hukumnya tidak terdapat dalam teks al -Qur’an atau as-Sunnah,  dengan 

menggunakan qiyās atas hukum yang terdapat di dalam  keduanya. 

c. Al-Istislāhi, yakni meletakkan hukum Syar’i untuk suatu peristiwa  yang 

terjadi tetapi tidak ada hukumnya dalam al-Qur’an atau as-Sunnah, dengan 

menggunakan ra’yu atau akal pikir yang bersandar  pada kemaslahatan.54 

Akan tetapi, jika ijtihad tersbut dipandang dari segi pelakunya, maka ia 

terbagi menjadi dua macam, yakni:  

a. Fardi (individual), yakni sebuah ijtihad atas suatu persoalan yang dilakukan 

hanya oleh seorang mujtahid saja, bukan sekelompok mujtahid. 

Jama’i (kolektif), yakni suatu ijtihad hukum yang dilakukan oleh 

sekelompok mujtahid dengan menganalisa persoalan yang dihadapi. Kemudian, 
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jika ijtihad tersebut dilihat dari segi operasionalnya, maka ia terbagi menjadi 

tiga macam yakni:55 

1) Ijtihad pada persoalan hukum yang berdasarkan pada teks yang zanni, 

dengan cara mentarjihkan suatu interpretasi sehingga bisa tepat sasaran 

seperti tujuan teks itu sendiri.  

2) Ijtihad dalam rangka menentukan suatu hukum Syar’i dengan cara 

menetapkan kaidah kulliyyahnya yang dapat diterapkan tanpa adanya teks. 

3) Ijtihad bi ar-ra’yi, hal ini dilakukan guna menentukan hukum Syar’i bagi 

persoalan yang hukumnya tidak terdapat dalam teks. Sedangkan untuk 

mengahdapi persoalan baru yang terjadi pada masa kini, ijtihad tersebut 

terbagi manjadi dua macam tuntutan, sebagaimana yang telah dipaparkan 

oleh Yusuf al -Qardawi, yakni: 

1) Intiqa’i adalah memilih salah satu dari beberapa pend apat yang  terkuat 

yang berasal dari warisan Fikih Islam yang penuh dengan fatwa  dan 

keputusan hukum,56 atau biasa disebut dengan metode selektif.57Artinya 

ialah melakukan proses komparatif terhadap berbag ai  pendapat Fuqaha’ 

kemudian meneliti dalil -dalil yang mereka gunakan sebagai sandaran. 

Sehingga ditemukanlah pendapat yang terkuat dengan dalilnya, 

sebagaimana pelaksanaan tarjih. 
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2) Insya’i adalah pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan 

yang belum pernah dikemukakan oleh Fuqaha’ terdahulu, baik itu 

persoalan lama maupun baru. Jika telah ada pendapat Fuqaha’ terdahulu 

yang dianggap benar dan kuat ternyata masih memunculkan perselisihan 

atas keduanya, maka mujtahid pada saat ini boleh memunculkan 

pendapat ketiga, begitu pula seterusnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

BIOGRAFI IMAM SYAFI’I DAN IBN HAZM 

A. Biografi Imam Syafi’i 



 

 

1. Riwayat Hidup 

Imam Syafi’i dilahirkan di Gazah pada bulan Rojab tahun 150 H. 

(767M). Menurut suatu riwayat pada tahun itu juga wafatnya Imam Abu 

Hanifah. Nama lengkap adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas 

bin Syafi’i bin Saib bin Ubayd bin Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin 

Abdul Manaf bin Ibn Qushay Al-Quraisyi. Abdul Manaf bin Qushay kakek ke 

sembilan dari Imam Syafi’i adalah Abdul Manaf bin Qushay kakek ke-empat 

dari Nabi Muhammad SAW. Jadi nasab Imam Syafi’i bertemu dengan nasab 

Nabi Muhammad SAW pada Abdul Manaf. Ketika ayah Imam Syafi’i 

meninggal ia masih kecil. Ketika Imam Syafi’i baru berusia lima tahun dibawa 

oleh ibunya ke Makkah. Ia dibesarkan oleh ibunya dalam keadaan fakir.58 

2. Pendidikan. 

Pada umur tujuh tahun Imam Syafi’i sudah dapat menghafal al-quran, 

ia mempelajari al-quran dari Ismail bin Qastantin, adalah dari kota makkah. 

Imam Syafi’i telah pergi dari Makkah menuju dusun Bani Huzayl untuk 

mempelajari Bahasa arab karena di sana terdapat pengajar-pengajar bahasa arab 

yang fasih dan asli, dan Imam Syafi’i menetap di Bani Huzayl selama 10 tahun 

lebih kurang. Pada Bani Huzayl ia mempelajari sastra arab dan menghafal 

syi’ir-syi’ir dari Amru Al-Qais, Zuhaer dan Jarir, dengan mempelajari sastera 

arab dan mampu memahami kandungan al-quran yang mempunyai bahasa arab 

yang fasih dan murni. 
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 Imam Syafi’i mempelajari hadist dari Imam Malik di Madinah 

sehingga pada usia 13 tahun ia telah dapat menghafal kitab Muwattha Imam 

Malik. Sebelum itu, Imam Syafi’i pernah belajar hadist kepada Sufyan bin 

Uyainah salah seorang ulama hadist di Makkah. Adapun belajar fiqih Imam 

Syafi’i menuntut dari Muslim bin Khalid Al-Zanji seorang mufti Makkah. 

Menurut Ibn Hajar Al-Asqolani selain kepada Muslim bin Khalid Al-Zanjiy, 

Malik dan Sufyan bin Uyainah, Imam Syafii belajar kepada Ibrahim bin Said 

bin Salim Al-Qadah, Al-Darawardiy, Abdul Wahab As-Saqafiy, Ibn Ulaiyah, 

Abu Damrah, Hatim bin Ismail, Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya, Ismail 

bin Jafar, Muhammad bin Khalid Al-Jundiy, Umar bin Muhammad bin Ali bin 

Syafi’i, Athaf bin Khalid Al-Mahzumiy, Hisyam bin Yusuf Al-Sana’ani dan 

sejumlah lagi ulama yang lain. Imam Syafi’i belajar kepada Imam Malik di 

Madinah sampai meninggal.59 

3. Pendapat Ulama Tentang Imam Syafi’i 

Abu Nuaim Al-Hafizh berkata bahwa terdapat di kalangan imam yang 

sempurna, berilmu dan mengamalkannya, berakhlak mulia dan dermawan, 

merupakan cahaya di waktu gelap yang menjelaskan segala kesulitan ilmu 

menerangi belahan bumi dari bagian timur sampai barat. Madhabnya diikuti 

banyak orang karena madhabnya didasarkan pada sunnah, dan sesuatu yang 
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telah disepakati para sahabat Anshar dan Muhajirin, ulama itu adalah Abu 

Abdillah Muhammad bin idris As-Syafi’i. 60 

Bahr bin Nashr berkata, “Di masa Imam Syafi’i aku belum pernah 

melihat dan mendengar ada orang yang lebih bertakwa dan warak melebihi 

Imam Syafi’i. Begitu pula aku juga belum pernah mendengar ada orang yang 

melantunkan al-quran dengan suara yang lebih bagus darinya.61 

Ar-rabi’ bin sulaiman mengatakan bahawa Imam Syafi’i membagikan 

malam menjadikan tiga bagian yaitu sepertiga pertama untuk menulis, sepertiga 

kedua untuk shalat dan sepertiga akhir untuk tidur. 

4. Pola Pemikiran Dan Metode Istidhlal Imam Syafi’i. 

Pegangan Imam Syafii dalam menetapkan hukum adalah:  

a. Al-Quran dan As-Sunnah, Imam Syafi’i memandangkan Al-Quran dan As-

Sunnah mempunyai kedudukan tertinggi. Maka ia menempatkan As-Sunnah 

sejajar dengan Al-Quran karena beliau berpendapat bahwa As-Sunnah 

menjelaskan Al-Quran kecuali hadist ahad tidak sama nilainya dengan Al-

Quran dan hadist mutawatir.  

b. Ijma’, dalam Ijma’ Imam Syafi’i memandang bahwa ijma adalah hujah dan 

ia menempatkan ijma’ sesudah Al-Quran dan As-Sunnah sebelum Qiyas. 

Imam Syafi’i menerima ijma’ sebagai hujah dan masalah yang tidak ada 

keterangan di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Menurut Imam Syafi’i ijma’ 
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adalah ijma’ ulama’ pada suatu masa di seluruh dunia islam, bukan ijma’ 

sesuatu negeri saja dan bukan pula ijma’ kaum tertentu saja. Namun begitu, 

Imam Syafi’i mengakui ijma’ yang paling kuat adalah ijma’ sahabat. Imam 

Syafi’i hanya memilih Ijma’ Sharih saja sebagai dalil hukum dan menolak 

Ijma’ Sukuti sebagai dalil hukum.  

c. Qiyās, adapun qiyās menurut Imam Syafi’i juga adalah hujah dan sebagai 

dalil keempat setelah al-Quran, al-Sunnah dan ijma’ dalam menetapkan 

hukum. Dan Imam Syafi’i juga adalah orang pertama yang membicarakan 

qiyās dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya.62 

5. Karya-Karya Imam Syafi’i, Murid-Muridnya, serta Penyebaran Dan 

Perkembangan Madhabnya. 

Imam Abu Hasan bin Muhammad al-Maruzy mengatakan bahwa 

Imam Syafi’i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh, adab dan lain-lain. 

Kitab-kitab karya Imam Syafi’i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian 

antaranya Imam Syafi’i sendiri seperti al-umm dan al-risalah.  

Kitab al-umm berisi masalah-masalah fiqh yang dibahaskan 

berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi’i dalam ar-risalah. Kitab yang 

ditulis oleh murid-murid Imam Syafii seperti mukhtasar karangan Al-Muzany 

merupakan ikhtisar dari kitab Imam Syafi’i al-imla’ wal-amāly. Kitab-kitab 

Imam Syafi’i dikutip dan dikembangkan para muridnya yang tersebar di 

Makkah, di Irak, di Mesir dan lain-lain.  
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Imam Syafi’i ketika datang ke Mesir pada umumnya pada ketika itu 

masyarakat Mesir mengikut madhab hanafi dan maliki. Setelah Imam Syafi’i 

membukukan kitabnya yang berisi qaul jadid lalu ia mengajarkannya di masjid 

Amr bin Ash, maka mulai berkembanglah pemikiran madhabnya di Mesir. 

Banyak dari kalangan ulama menuntut ilmu dari Imam Syafi’i seperti 

Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam, Ismail bin Yahya, Al-Buwaithi, Al-

Rabi’, Al-Jizy, Asyhab ibn AlQosim dan Ibn Mawaz, mereka semua adalah 

ulama’ yang mempunyai pengaruh yang luas di Mesir, inilah antara sebab 

mudah tersebarnya madhab Syafi’i sehingga ke seluruh pelosok dunia. 63 

6. Wafatnya 

Imam Syafi’i wafat pada malam Juma’at setelah maghrib, jasadnya 

dimakamkan pada hari Juma’at setelah asar hari terakhir pada bulan Rajab pada 

tahun 204 Hijriyah bersamaan 819 masehi. 64 

B. Biografi Imam Ibn Hazm 

1. Riwayat Hidup  

Abu Muhammad bin Hazm nama panjangnya adalah Ali bin Ahmad bin 

Said bin Hazm bin Ghalib bin Shaleh bin Khalaf bin Sa’dan bin Sufyan bin 

Yazid yang dikenali dengan Yazid Al-Khair. Ibn Hazm di lahirkan di 

Qurthubah pada tahun 384 H. Lebih tepatnya di istana ayahnya yang pada saat 

itu menjadi menteri. Istana tersebut di kota Az-Zahra sebuah kota yang 
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berdekatan dengan kota Al-Mansur bin Amir. Kota Az-Zahra dijadikan tempat 

khusus oleh ayah Ibn Hazm untuk menunjukkan kekuasaannya sebagai 

pemerintahan dengan kekuatan militer dan kebesaran kerajaan. 65 

2. Pendidikan Ibn Hazm 

Pada mulanya Ibn Hazm menghafal al-quran keseluruhannya dan 

mempelajari aspek-aspek bahasa, sastra arab untuk memahami al-quran, 

kemudian baru dia menghafal kitab-kitab hadist dan mempelajari ilmu-ilmu 

disiplin hadist. 

Begitu pula Ibn Hazm pada masa muda memang ia pandai dalam bidang 

sastra, sejarah, syair, ilmu logika dan filsafat. Semua itu mempengaruhinya. 

Kemudian ia menemui ahli fikih Syaikh al-Musyawwir Abu Abdillah bin 

Dahun untuk menghafal kitab muwattha Imam Malik. 

Pada tahun 400 hijriyah dan setelahnya, Ibn Hazm berguru kepada 

sejumlah banyak ulama, diantaranya Yahya bin Mas’ud bin Wajih Al-Jannah, 

murid Qosim bin Usbugh. Menurutnya, Yahya bin Mas’ud adalah gurunya 

yang tertinggi, selain itu ia juga berguru kepada Abu Umar bin Muhammad Al-

Jasur, Yunus bin Abdillah bin Mughits Al-Qadhi, Hammam bin Ahmad Al-

Qadhi, Muhammad bin Said bin Banat, Abdullah bin Rabi’ At-Tamimi, 

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid, Abdullah bin Muhammad bin Uthman, 

Abu Bakar bin Muhammad Ath-Thalamkani, Abdullah bin Yusuf bin Nami dan 
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Ahmad bin Qasim bin Muhammad bin Ushbugh. Ibn Hazm meriwayatkan 

hadist dari Abu Umar bin Abdil Barr dan Ahmad bin Umar bin Anas Al-Udzri, 

kitab hadist yang paling bagus yang ia miliki adalah sunan an-nasa’i. Sebab 

kitab tersebut ia meriwayatkan dari Ibn Rabi’ dari Ibn AlAhmar dari An-Nasa’i. 

Adapun kitab yang ia punyai yang paling panjang jalur sanadnya adalah kitab 

shahih muslim yang mana antara dia dan Imam Muslim terdapat lima perawi 

hadist. Hadist yang paling sedikit perawinya yang ia punya adalah hadist yang 

berasal dari Waki’ yang mana antara ia dan Waki’ terdapat tiga orang.66 

Ibn Hazm pernah bermadhab Syafi’i, namun, tidak lama setelah itu ia 

meninggalkan madhab Syafi’i setelah melihat dalil-dalil yang digunakan Imam 

Syafi’i untuk membatalkan istihsan bisa digunakan untuk membatalkan qiyās 

dan segala bentuk logika. Beliau kemudian menemukan manhāj khusus dan 

fiqh yang mandiri dengan cara mengambil nash-nash yang zhahir. 

3. Pendapat Ulama Tentang Ibn Hazm.  

Abu Abdullah Al-Humaidi menyebut bahwa Ibn Hazm adalah seorang 

yang hafal hadist beserta fikihnya, seorang yang beristibāt hukum dari Al-

Quran dan As-Sunnah, seorang yang menguasai berbagai cabang ilmu dan 

seorang yang beramal dengan ilmunya. Katanya lagi, aku tidak pernah melihat 

seorang pun yang menyamai dalam kecerdasan, kecepatan hafalan, kemuliaan 

jiwa dan ketaatan agama. Syaikh Izzudin bin Abdussalam menyebut bahwa Ibn 

Hazm termasuk dalam golongan ulama mujtahid, katanya, aku tidak pernah 
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melihat kitab yang membicarakan ilmu keislaman seperti kitab Al-Muhalla Ibn 

Hazm dan kitab al-mughni syaikh Muwafiquddin. 67 

4. Metode Istidhlal Dan Ijtihad Ibn Hazm 

 Menjelaskan tentang dasar madhabnya dalam untuk mengetahui dan 

memahami hukum syarak seperti berikut antaranya:  

a. Al-Quran adalah merupakan dasar syariat pertama yang kekal sampai hari 

kiamat dan Al-Quran bisa menjelaskan sendiri hukum yang ada di dalamnya 

seperti hukum nikah, talak atau warisan. Al-Quran juga harus dijelaskan oleh 

As-Sunnah Rasulullah SAW seperti menguraikan hal-hal yang global dalam 

Al-Quran mengenai makna shalat, zakat dan haji.  

b. Nash ucapan Rasulullah SAW yang juga merupakan wahyu dari Allah yang 

dijelaskan oleh lisan Rasulullah SAW secara shahih yang diriwayatkan dari 

perawi yang thiqāh dan ‘adil pada dirinya. Di kalangan madhab zhahiri 

membahagikan hadist menjadi dua yaitu hadist mutawatir dan hadist ahad. 

Menurut kaum Zhahiri keduanya wajib diamalkan, hanya bedanya yaitu 

hadist mutawatir didahulukan dari pada hadist ahad. Kaum Zhahiri menolak 

hadist mursal.  

c. Ijma’ yaitu ijma’ pada zaman sahabat saja sebab itu mungkin terjadi. Dengan 

demikian jelas madhab zhahiriyah menolak ijma’ sebagai sumber hukum 

selamanya seperti yang diamalkan oleh mayoritas fuqaha, karena 

kesepakatan para fuqaha sangat mustahil menurut mereka.  

                                                           
67Ibid,.664-665 



 

 

d. Istishab maksudnya adalah menetapkan hukum yang ada nasnya sampai ada 

dalil nas sendiri yang mengubahnya. Ulama madhab zhahiri mengatakan 

bahwa pada dasarnya segala sesuatu hukum adalah mubah kecuali jika ada 

nas yang mengharamkannya.  

Ulama Zhahiri menolak qiyās sebagai dasar hukum karena qiyās 

menggunakan akal dan logika yang pada dasarnya berlawanan dengan nas. 

Namun Madhab Zhahiri sangat keras dan kental dalam memegang zhahir nas 

serta menjauhi qiyās dan logika, namun terkadang ia memiliki teori-teori dan 

hukum yang baru yang tidak menyulitkan orang lain.  

5. Wafatnya. 

Pada malam senin tanggal 28 sya’ban tahun 456 hijriyah Ibn Hazm 

meninggal dunia setelah memenuhi hidupnya dengan produktifitas ilmu, 

perdebatan dalam membela kebenaran dan jujur dalam keimanan. Ibn Hazm 

meninggal ketika umurnya 72 tahun.68 

 

 

 

 

BAB IV 

PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IBN HAZM 
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A. Nafkah Istri Yang Nushūz Menurut Imam Syafi’i Dan Ibn Hazm 

1. Nafkah Isteri NushūzMenurut Imam Syafi’i 

 Para ulama madhab sepakat bahwa isteri yang nushūz tidak berhak 

atas nafkah, karena isteri tidak memberi kesempatan kepada suami untuk 

menggauli dirinya dan berkhalwat dengannya tanpa alasan syara’. Bahkan 

Imam Syafi’i mengatakan sekadar kesediaan digauli dan berkhalwat sama 

sekali belum dipandang cukup kalau istri tidak menawarkan dirinya kepada 

suaminya, seraya mengatakan dengan tegas “Aku menyerahkan diriku 

padamu”.69 

Dalam al-Quran yang menunjukkan bahwa wanita yang nushūz 

terhadap suaminya gugur haknya untuk mendapatkan nafkah. Paling-paling 

hanya ada, Allah SWT. benar-benar memerintahkan kaum wanita untuk taat 

kepada suaminya dan Nabi Muhammad SAW. Bahkan kemudian laki-laki 

dilarang mencari alasan buat menganiayai isterinya, mana kala si isteri sudah 

kembali taat kepadanya sebagaimana firman Allah SWT: 

 َفَاَنَاَطَعَنَكَمَفََلَتَبَغَواَعَلَيَهَنَسَبَيََلَ
Artinya: jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk 

menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha 

besar. 

Perempuan yang taat di sini bukanlah semata-mata perempuan yang 

tunduk kepada suaminya. Taat di sini adalah perempuan yang tahu akan hak 

                                                           
69Imam Nawawi, Syarh Majmu’ al-Muhazzab, Jil. XVIII (Beirut Libanon: Wasyirkah al-

Halabi al-Babi, t.t.,) 265 



 

 

dan kewajibannya, yang menjaga rumah tangga dengan baik dan saling 

pengertian dan tahu menjaga dirinya. Imam al-Ghazali di dalam kitab Ihya’ 

Ulumuddin memberi nasihat kepada seorang suami supaya bersabar 

menanggung tingkah laku isterinya karena tiap-tiap perempuan dan manusia 

itu ada sisi kelemahannya. Bahkan suami pun mempunyai kelemahannya dan 

dengan kesabaran seorang isteri pulalah yang mengekalkan keharmonisan 

rumah tangganya. 

 Namun demikain, boleh saja bagi suami menghukum isterinya dengan 

tidak memberi nafkah jika isterinya mendurhaka kepadanya sampai ia kembali 

taat. Karena isteri itu meninggalkan kewajiban taat kepada suami, maka 

suamipun boleh meninggalkan kewajibannya memberi nafkah kepada 

isterinya. 

Oleh karena seorang isteri dengan sebab adanya aqad nikah menjadi 

terikat oleh suaminya, ia berada di bawah kekuasaan suaminya, ia wajib taat 

kepada suaminya, suaminya berhak penuh atas dirinya, tinggal di rumah 

suaminya, mengatur rumah tangga suaminya dan mengasuh anak dari 

suaminya, maka agama menetapkan terhadap suami untuk memberikan 

nafkah kepada isteri selama perkawinan itu masih berlangsung dan isteri tidak 

nushūz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah 

berdasarkan kaidah umum yang mengakui bahwa orang yang menjadi milik 

orang lain dan diambil manfaatnya maka nafkahnya menjadi tanggungan 

orang yang menguasainya. 



 

 

 Imam Syafi’i dalam kitabnya yakni al-Umm menyatakan: 

وأصلماذهبناإليهمنإنَلقسمللممتنعةمنزوجهاوالنفقةماكانتممتنعةألناللهتبارك

 وتعالىأباحهجرةمضجعهاوضربهافيالنشوزواإلمتناعنشوز
Artinya: “Dan dasar apa yang kami pegangi kepadanya tidak ada pembagian 

giliran bagi orang yang menahan (menolak) suaminya dan tidak ada 

nafkah selama ia menahan, karena sesungguhnya Allah 

tabāraka Wa Ta'āla telah membolehkan memisahkan diri dari tempat 

tidurnya dan memukulnya ketika ia nushūz”.70 

 

Kemudian dalam ungkapan yang lain dinyatakan: 

ولوكانالزوجانبالغينمنعتالمرأةمندخوألوأهلهالعلةلواصَلحامرهلمتجبع

 لىزوجهانفقتهاحتىَليكوناالمتناعمنالدخوالالمنه

Artinya: “Dan jika suami adalah yang kedua-duanya sudah baliqh kemudian 

wanita menahan daripada dukhul atau keluarganya karena alasan 

atau untuk menyelesaikan urusannya, tidak wajib suaminya 

menafkahinya sehingga tidak ada lagi yang menahan kepada dukhul 

kecuali penghalang dari suami”.71 

 

Dari pernyataan tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa isteri yang 

nushūz mengakibatkan hilangnya hak isteri tersebut untuk menerima nafkah 

dari suaminya, hal ini disebabkan terhalangnya suami bersenang-senang 

dengan isterinya. 

Para ahli fiqh telah sepakat bahwa nafkah isteri yang nushūz terhadap 

suami itu gugur, yaitu isteri melakukan pembangkangan terhadap suami 

dengan tujuan untuk menghindari hak dan kewajibannya terhadap suami, 
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meninggalkan rumah tanpa izin suami, melanggar perintahnya, membencinya 

dan bersikap sombong terhadapnya sebagaimana dinyatakan oleh Ibn 

Qudamah yaitu: 

والناشزالنفقةلهافَلنفقةلهاوالسكنىفىقولعامةأهَللعلممنهمالشعبىوحمادو

 مالكواألوزاعىوالشافعىوأصحابالرأيوأبوثور
Artinya: “Dan orang yang nushūz tidak ada nafkah baginya, maka tidak ada 

nafkah dan tempat tinggal bagi isteri tersebut menurut ahli fiqh, 

mereka adalah asy-Sya'bi, Hammad, malik, asy-Syafi'i, sahabat-

sahabat ar- Ra'yu dan Abu Tsauri”.72 

 

Abi Ishaq asy-Syirazi menyatakan, bahwa jika seorang wanita 

menghalangi atau menolak untuk menyerahkan dirinya atau dia 

memungkinkan untuk istimta’, atau seharusnya ia di rumah tapi tidak ada di 

rumah atau seharusnya ia berada di negerinya tapi tidak ada di negerinya, 

maka tidak wajib nafkah, karena dengan demikian menyebabkan tidak 

terdapatnya tamkin yang sempurna. Tidak ada kewajiban nafkah tersebut 

dapat dimisalkan sebagaimana tidak wajibnya suatu pembayaran bila si 

penjual menahan atau menghalangi benda yang dijualnya untuk diserahkan.73 

Pengertian tamkīn itu adalah : 

بأنعرضتنفسهاعليهكانتقوالنىمسلمةنفسىاليكفاختراناتيكحيثشئتأوأنتأتين

 ى
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Artinya: “Bahwasanya si wanita telah menyerahkan dirinya kepada suaminya 

sebagaimana dia berkata, artinya aku menyerahkan diri maka engkau 

akan memilihlah bahwa aku datang dimanapun kamu berada atau 

engkau datangilah diriku sendiri”. 74 

 

Ibnu Qudamah menjelaskan sebagai berikut: 

ولناأنالنفقةإنماتجبفىمقابلةتمكينهابدليألنهاالتجبقبلتسليمهاإليهوإذامنعهاال

 نفقةكانلهامنعةالتمكين,َفإذامنعةالتمكينكانلهمنعهامنالنفقةكماقبَللدخول
Artinya: “Dan bagi kami bahwa nafkah sesungguhnya wajib pada muqabalah 

tamkinnya dengan alasan nafkah tidak wajib sebelum ada isteri yang 

menyerahkan dirinya kepada suaminya, dan apabila mencegah isteri 

akan nafkah adalah karena mencegah suami tamkīn, maka apabila 

isteri mencegah suami akan tamkin adalah   bagi suami mencegah 

isteri dari nafkah sebagaimana mestinya sebelum dukhūl”.75 

 

Namun tamkīn isteri harus terdapat tamkin yang sempurna bila si isteri 

tidak menahan diri dari pada menyerahkan dirinya, bila ia memungkinkan 

untuk diistimta' atau ia bukan anak kecil, berada di tempat untuk dapat 

menerima nafkah.76 Hal ini didasarkan pada peristiwa perkawinan Rasulullah 

SAW. sebagai berikut: 

عنعائشةقالتَ:َ

تزوجنىرسوالللهصلعموانابنتسبعقالسليمانبنحرباوستودخلبىوانابنتتسع.َ

 )رواهابوداود(

                                                           
74 Said Abu Bakar bin Sayyid Muhammad As Syaththa Ad-Dimyati, I’anah at-Talibin, Juz IV 

(Semarang: Toha Putra),  60. 
75 Ibn Qudamah, al Muqhni asy-Syarah al-Kabir, Juz IX (Makkah: Maktabah at-Tijariyyah, 

t.t), 60. 
76Abu Ishaq Ibrahim Asy Syirazi, al-Muhazzab, Juz II (Beirut: Dar al-Fikri, t.t), 159 



 

 

Artinya: “Dari 'Aisyah ra dia berkata : Rasulullah SWA telah mengawini aku, 

sedang aku berusia tujuh tahun. Kata Sulaiman bin Harb : atau enam 

tahun. Dan beliau mengumpuli aku; sedang aku berusia sembilan 

tahun”. (HR: Abu Daud)77 

Berdasarkan hadits tersebut bahwa Rasulullah te!ah menikah dengan 

'Aisyah dan mencampurinya dua tahun dari perkawinan tersebut, Rasulullah 

tidak menikahi 'Aisyah kecuali setelah ia mencampurinya dan ia tidak pernah 

mengganti gaya hidup pada masa sebelumnya. 78 

Dalam pendapat lainya para ulama madhab berbeda pendapat tentang 

batas yang mengakibatkan gugurnya nafkah, yaitu: 

1. Jika seorang isteri masih kecil, yang belum dapat dicampuri tetapi telah 

berada dalam naungan suaminya. Maka para ulama’ madhab sepakat 

bahwa tak ada kewajiban nafkah, karena suami tidak dapat menikmatinya 

dengan sempurna sehingga isterinya tidak berhak   mendapatkan ganti rugi 

berupa nafkah (belanja ). 

2. Kalau isteri  sakit, mandul atau mengalami kelainan pada alat seksualnya, 

tapi ia tinggal di rumah suaminya, maka hak nafkah tidak gugur, Tetapi 

menurut Maliki kewajiban memberi nafkah itu gugur manakala isteri atau 

suami sakit berat. 

3. Apabila isteri yang semula muslimah lalu murtad, maka menurut 

kesepakatan seluruh madhab, kewajiban nafkah menjadi gugur, tapi nafkah 

tetap wajib bagi isteri ahli kitab persis seperti isteri yang muslimah, tanpa 

                                                           
77 Imam Daud Sulaiman, Sunan Abu Daud, Juz II (Surabaya: Dar al-Hadith Himas, t.t), 593. 
78 Ibid.,159. 



 

 

ada perbedaan sedikit pun. 

4. Apabila isteri meninggalkan rumah tanpa izin suami , atau menolak tinggal 

di rumah suami yang layak baginya, maka dianggap sebagai isteri nushūz, 

dan menurut kesepakatan seluruh madhab, isteri tersebut tidak berhak atas 

nafkah. Hanya Syafi'i dan Hambali menambahkan, bahwa apabila isteri 

keluar rumah demi kepentingn suami, maka hak atas nafkah tidak menjadi 

gugur. Tetapi bila bukan untuk kepentingan suami, sekalipun dengan 

izinnya, gugurlah hak atas nafkahnya. 

5. Apabila isteri berpergian dalam rangka menunaikan ibadah haji wajib, 

maka Syafi'i dan Hanafi mengatakan bahwa, haknya atas nafkah menjadi 

gugur, sekiranya pergi tanpa seizin suami tetapi bila disertai izinnya, maka 

hak nafkah tidak gugur. 

6. Kalau isteri ber.sedia dan mau digauli, dan mau tinggal bersama suaminya 

kapan saja suaminya itu menghendakinya, tetapi kasar dalam berbicara, 

kurang ajar, dan seringkali melawan dalam banyak hal, maka akan gugur 

hak nafkahnya bila hal itu bukan merupakan watak aslinya, artinya ia 

bersikap baik kepada orang lain tapi tidak terhadap suami, maka dia akan 

dianggap sebagai isteri nushūz. Tapi manakala perbuatannya itu memang 

merupakan watak yang menyatu dalam dirinya dan sikapnya terhadap 

orang lain juga sama seperti itu termasuk kepada ayah dan ibunya, maka 

wanita seperti itu tidak dianggap nushūz. 



 

 

Jika seorang istri diceraikan suaminya ketika dia dalam keadaan 

nushūz, maka istri tidak berhak atas nafkah. Kalau dia dalam keadaan iddāh 

dari thalaq raj'i lalu melakukan nushūz ketika menjalani iddāhnya, maka hak 

atas nafkahnya menjadi gugur. Kemudian bila dia kembali taat, maka 

nafkahnya diberikan sejak waktu ketika diketahui dia taat.79 

Dari penjelasan yang digambarkan diatas, bentuk nushūz isteri 

tersebut, apabila menahan dari dirinya dapat menggugurkan nafkahnya 

kecuali penghalang dari suami atau karena ada keuzuran si isteri, hal ini 

dinyatakan dalam ungkapan berikut: 

 وتسقطَ)النفقة(َلنشوزولويمنعبَلعذر
Artinya:َ“Dan gugur (nafkah) dengan nushūz meskipun dengan menahan 

atau menolak disentuh dengan tidak ada keuzuran”. 

 

Jika hukum yang berlaku tidak memberi nafkah atau gugur nafkah 

adalah sejak muncul sikap isteri yang menunjukkan tanda-tanda nushūz.80 

Sedangkan batas waktu gugurnya nafkah adalah selama isteri masih 

melakukan nushūz, dan bila isteri sudah taat maka hak-hak isteri harus 

diberikan kembali. Dengan demikian tidak halal memisahkan darinya dan 

tidak halal memukulnya dan ia memiliki hak-haknya sebagaimana halnya 

sebelum ia melakukan nushūz.81 

                                                           
79 Syihabuddin al-Qalyubi, Qalyubi Wa Amirah, Juz IV (Semarang: Toha Putra, t.t), 78. 
80 Ibrahim al-Bajuriy, Hasyiah al-Bajury, Juz II (Semarang: Toha Putra, t.t), 135. 
81 Abi Abdillah Muhammad Bin Idris Imam Syafi’i, Al-Umm, Juz V (Mesir: Dar Asy Sya’bi, 

t.t), 176. 



 

 

Pernyataan   yang telah diuraikan di atas jelaslah, bahwa nafkah isteri 

nushūz gugur merupakan kesempatan para ahli fiqh. Pengguguran nafkah 

isteri nushūz disebabkan isteri tidak memiiiki tamkīn. maka tidak berhak atas 

nafkah yang diberikan suami. Sebab terjadinya aqad nikah di antara mereka 

bukan dipandang sebagai keputusan berhak atas nafkah isteri. Salah satu hak 

dan kewajiban suami isteri tersebut adalah nafkah. Suami wajib memberi 

nafkah, sementara nafkah adalah hak isteri dan sebaliknya isteri kewajiban 

tamkin dan tamkīn hak suami. Sebagaimana dinyatakan dalam ungkapan 

berikut: 

 الجديداالتمكينَلالعقد

Artinya: “Menurut qaul jadid bahwasanya diaَ)nafkah) wajib karena tamkīn 

bukan karena aqad”82 

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa nafkah isteri nushūz itu 

gugur karena isteri tersebut tidak memiliki tamkīn yang menjadi hak 

suaminya. 

2. Nafkah Isteri NushūzMenurut Ibn Hazm 

Perkawinan merupakan salah satu sebab yang menyebabkan adanya 

pemberian nafkah. Para ulama telah sepakat, bahwa nafkah merupakan hak 

mutlak isteri, yang menjadi kewajiban suami. Hal ini berdasarkan firman 

Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 233: 

                                                           
82 Syihabuddin al-Qalyubi, Qalyubi Wa Amirah, Juz IV (Semarang: Toha Putra, t.t), 78. 



 

 

 َوفَََوَعَلىاَلَمَوَلَوَدَلهَرَزَقَهَنَوَكَسَوَتَهَنَباَلَمَعرََ
Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian para Ibu dengan 

cara yang ma'ruf”. 

Di samping itu juga dari hadis Nabi SAW: 

 ولهنعليكمأورقهنوكسوتهنبالمعروفَ)رواهمسلم(

 

Artinya: “Dan kewajiban kamu bagi mereka memberi rezeki mereka dan 

pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf”. ( HR ; Muslim )83 

 

Berbeda halnya tentang kajian terhadap nafkah isteri yang nushūz, 

yang menimbulkan permasalahan, apakah nafkah itu tetap diberikan atau 

tidak, dikarenakan  penegasan al-Quran maupun as-Sunnah tidak ditemukan 

secara langsung. Sementara itu dalam al-Quran surat al-Nisa' ayat 34, hanya 

dijelaskan tindakan suami terhadap isteri yang nushūz. 

Dalam masalah pemberian nafkah kepada isteri yang nushūz ini, Ibn 

Hazm berpendapat tidak ada yang menghalangi isteri untuk menerima nafkah. 

Menurut Abu Sulaiman beserta sahabat-sahabatnya dan Syufyan as-Tsaury, 

bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada isteri yang masih kecil semenjak 

aqad nikah. Kemudian Ibn Hazm berkata lagi bahwa sama sekali tidak ada 

keterangan dari sahabat tentang isteri yang nushūz kemudian gugur haknya 

menerima nafkah.84 

Menurut pendapat ulama Madhab, bahwa isteri yang nushūz tidak 

berhak atas nafkah. Karena isteri tidak memberi kesempatan kepada suami 

                                                           
83An-Nawawi, Sahih Muslim bi Syarah An-Nawawi, Juz VIII(Maktabah al-Mishriyah), 83 
84Sai’id ThalibAl-Hamdani, Risalatun Nikah, Cet. III (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 126. 



 

 

untuk menggauli dirinya dan berkhalwat dengannya tanpa alasan syara'. 

Bahkan Imam Syafi'i mengatakan sekadar kesetiaan digauli dan berkhalwat 

sama sekali belum dipandang cukup, kalau isteri tidak menawarkan dirinya 

kepada suaminya, dengan memperlihatkan kesiapan yang penuh untuk 

mengikuti suaminya. Sebaliknya menurut Imam Hanafi, manakala isteri 

mengurung dirinya dalam rumah suaminya dan tidak keluar dari rumah tanpa 

izin suaminya, maka ia masih dipandang patuh (muthi'ah) sekalipun ia tidak 

bersedia dicampuri tanpa dasar syara' yang benar. Penolakan yang seperti ini 

sekalipun haram dan tidak menggugurkan haknya atas nafkah. Menurut Imam 

Hanafi yang menjadi sebab keharusan memberikan nafkah kepadanya adalah 

keberadaan wanita tersebut di rumah suaminya. Persoalan ranjang dan 

hubungan seksual tidak ada hubungannya dengan kewajiban nafkah. Dengan 

pendapat ini Hanafi berbeda dengan seluruh madhab lainnya.   

Memang tidak ada dalil dalam al-Qur'an yang menunjukkan, bahwa 

wanita durhaka terhadap suaminya, kemudian gugur haknya untuk 

mendapatkan nafkah. Hanya Allah SWT benar-benar memerintahkan kaum 

wanita agar mematuhi suaminya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW. 

begitu bersungguh-sungguh menekankan hal ini dengan hadits: 

لألحدألمرتالمرأةأنتسجدلزوجهاولوأنرجَلامرامرأتهأديسجأمرتأحداأنلو

.نتنقلمنجبألحمرإلىجبألسودومنجبألسودإلىجبألحمرلكاننولهاأنتفعل  



 

 

Artinya: “Andaikan ku perintahkan seseorang untuk sujud kepada yang lain, 

niscaya ku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya, dan 

seandainya seorang laki-laki memerintahkan istrinya agar merubah 

gunung berwarna merah menjadi gunung berwarna hitam, lalu dari 

gunung berwarna hitam ke gunung berwarna merah, maka istri harus 

melakukanya”. (HR. Ibn Majah).85 

 

Perempuan yang taat di sini bukanlah semata-mata perempuan yang 

tunduk kepada suaminya. Taat adalah perempuan yang tahu akan hak dan 

kewajibannya. Oleh karena seorang isteri dengan sebab adanya aqad nikah 

menjadi terikat dengan suaminya, ia berada di bawah kekuasaan suaminya, ia 

wajib taat kepada suaminya, suaminya berhak penuh untuk menikmati dirinya, 

tinggal di rumah suaminya, mengatur rumah tangga suaminya dan mengasuh 

anak dari suaminya, maka agama menetapkan terhadap suami untuk memberi 

nafkah kepada isteri selama perkawinan itu berlangsung dan si isteri tidak 

nushūz dan tahu akan harga dirinya. 

Imam al-Ghazali dalam kitab Ihya' Ulumuddin memberi nasihat 

kepada seorang suami supaya bersabar menanggung perangai isterinya, sebab 

setiap perempuan, sebagai isteri ada kelemahannya, bahkan suamipun 

mempunyai kelemahan dan akibat kesabaran seorang isteri pulalah yang akan 

mengekalkan rumah tangganya. 

Namun demikian, suami boleh menghukum isterinya dengan tidak 

memberi nafkah, kalau dia durhaka terhadapnya sampai ia kembali taat. 

                                                           
85Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, jil. 1, (Bairut: Dar 

Kutub al-Ilmiyah, 2004), 595. 



 

 

Apabila isteri meninggalkan kewajiban taat kepada suami, maka suami boleh 

meninggalkan kewajibannya memberi nafkah, tetapi haruslah disertai cara 

yang telah ditentukan oleh Allah SWT yaitu suami harus menasihatinya, 

mengingatkannya akan kehilangan hak nafkah atasnya, mengingatkan akan 

siksaan Allah SWT terhadapnya, apabila cara ini tidak berhasil maka suami 

boleh memisahkan tempat tidur, dan cara yang terakhir suami boleh 

memukulinya dengan syarat tidak membahayakan bagi isteri. 

Ulama fiqh menjelaskan jangan sampai melukai, dan jauhilah 

memukul muka karena mukalah kumpulan segala kecantikan pada wanita. 

Jika melihat data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa para fuqaha' 

sepakat, bahwa hukuman tidak memberi nafkah terhadap isteri tidak akan 

berhasil dan diridhai Allah SWT jika tidak disertai dengan hukuman yang 

telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam al-Quran yang menjadi pedoman bagi 

suami ketika isterinya durhaka terhadapnya. 

 

 

 

B. Istinbāt Hukum Imam Syafi’i Dan Ibn Hazm Tentang Nafkah Istri Yangnushūz 

1. Istinbāt Hukum Imam Syafi’i Tentang Nafkah Istri Yang nushūz 

Hukum Isalm mempunyai maqāṣid (tujuan). Seperti halnya hukum 

positif, juga mempunyai tujuan untuk memelihara ketenteraman dalam 

masyarakat, mewujudkan maslahat dan keadilan dengan jalan menentukan 



 

 

hak dan kewajiban bagi setiap anggotanya, baik dalam ranah privat 

(keluarga), maupun dalam lingkungan masyarakat. 

Syafi`iyah lebih melihat hilangnya nafkah istri akibat penolakan 

terhadap suami dan menggunakan argumentasi qiyās sebagai dasar penetapan 

hukumnya. Namun demikian penggunaan qiyās dalam istinbāṭ hukum 

berkaitan erat dengan maqāṣid asy-syarī”ah, atau dengan kata lain qiyās baru 

dapat dilaksanakan apabila dapat ditentukan maqāṣidsyarī”ahnya. Qiyās 

merupakan katup pengaman untuk menjaga maqāṣid asy-syarī”ah dalam 

masalah-masalah kontemporer yang tidak disebutkan nașnya oleh Syari`. 

Berdasarkan kutipan di atas, qiyās dan maqāṣid asy-syarī‟ah dalam 

istinbāṭ hukum tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus dipadukan ketika 

menggali hukum untuk masalah-masalah kontemporer. Dengan demikian 

istinbāṭ hukum Syafi`iyyah dalam masalah hilangnya nafkah istri yang nushūz 

dapat dipahami dari aspek yang saling berkaitan erat, yaitu qiyās dan 

maslahat, wlaupun istilah qiyās lebih terlihat dan mudah diamati dalam 

argumentasi Syafi`iyyah ketika membahas tentang nafkah istri yang nushūz. 

Memahami pendapat di atas, istri yang menolak suami tidak 

memperoleh nafkah sebagaimana penjual tidak memperoleh uang pembayaran 

jika tidak bersedia menyerahkan barang dagangan. Argumentasi ini 

menunjukkan penggunaan qiyās sebagai dasar istinbāṭ yang di dalamnya 

terdapat aspek maslahat, yaitu menjaga terpenuhinya hak dan kewajiban dalam 

muamalah. Jika penjual menuntut uang pembayaran, sedangkan ia tidak 



 

 

bersedia menyerahkan barang dagangan yang dibeli, maka tindakan tersebut 

bertentangan dengan maslahat. 

Pengaturan hak dan kewajiban suami istri merupakan bagian dari 

upaya mewujudkan maslahat dalam perkawinan. Hukum Islam mempunyai 

tujuan yang luhur dalam mengatur hak dan kewajiban suami istri, dan tidak 

terbatas pada aspek material yang bersifat sementara, tetapi memperhatikan 

pula aspek keadilan, yang dipertanggung jawabkan di akhirat. Tegaknya hak 

dan kewajiban merupakan syarat tericptanya maslahat, baik dalam lingkungan 

keluarga maupun masyarakat. Oleh karena itu, Allah melarang perbuatan 

nushūz karena akan mengabaikan pemenuhan kewajiban. Hal ini menjadi 

perhatian mujtahid dalam proses istinbāṭ hukum yang tidak ditemukan dalil 

nașnya dari Al-Quran dan Hadis. 

Penolakan istri untuk patuh kepada suami merupakan bentuk nushūz 

yang menyebabkan istri kehilangan hak nafkah. Bagi ulama 

Syafi`iyyahpenyerahan total istri sehingga suami dapat memperoleh 

kesenangan darinya merupakan syarat wajibnya memberi nafkah. Dalam hal 

ini, Syafi`iyyahmelakukan analogi (qiyās ) dengan penolakan penjual 

menyerahkan barang dagangan kepada pembeli, sehingga pembeli tidak 

memperoleh manfaat dari barang yang dibeli.  

Analogi Syafi`iyyah tersebut dapat dipahami dari konsep pernikahan 

sebagai bagian dari muamalah. Dalam hal ini, akad hanya satu elemen dari 

muamalah yang tidak terpisah dari elemen lain sebagai satu kesatuan, seperti 



 

 

alat tukar (tsaman) dan barang (mabi`). Berdasarkan analogi tersebut, akad 

nikah saja tidak mencukupi untuk wajibnya memberi nafkah, karena suami 

tidak memperoleh manfaat dari istri, sebagaimana pembeli tidak wajib 

menyerahkan alat tukar, jika tidak menerima barang yang dibeli. 

Imam Syafi`i berkata, Jika istri kabur, atau menolak suami, (atau) 

jika ia budak perempuan lalu tuannya mencegah dirinya dari suaminya, maka 

suami tidak wajib memberi nafkah kepadanya. Al-Mawardi berkata: “Adapun 

larinya istri atau pembangkangan istri di tempat bersama suami, keduanya 

sama saja dalam hal menggurkan nafkah kepadanya, walaupun larinya istri 

lebih besar dosa dan durhakanya. Hakam bin Utaibah (adh-Ẓahiri) berkata 

nushūz istri tidak menggurkan kewajiban memberi nafkah, karena kewajiban 

memberi nafkah cukup dengan kepemilkan (hak) mengambil kesenangan dari 

istri. Hak suami memperoleh kesenangan tersebut tidak hilang sebab nushūz. 

Oleh karena itu, nushūz tidak menggurkan kewajiban memberi nafkah. Al-

Mawardi berkata “Ini adalah pendapat yang fāsid (rusak), karena kewajiban 

memberi nafkah istri disebabkan penyerahan istri kepada suami untuk 

memperoleh kesenangan darinya, sebagaimana wajibnya memberi upah sewa 

rumah sebab penyewa dapat menempatinya. Sudah menjadi ketetapan fuqoha` 

bahwa apabila pemberi sewa menolak penyewa menempati rumah sewaan, 

maka gugurlah kewajiban memberinya ongkos sewa rumah. Demikian halnya 

istri, apabila ia menolak menyerahkan diri kepada suami, maka gugurlah 

kewajiban nafkah kepadanya. 



 

 

Memahami pendapat di atas, menurut Syafi`iyyah walaupun akad 

nikah menjadi sebab suami berhak memperoleh kesenangan dari istri, tetapi 

sepanjang istri menghalangi suami memperoleh haknya tersebut, maka suami 

tidak wajib memberinya nafkah. Argumentasi yang digunakan Syafi`yyah 

dalam hal ini adalah qiyās , dengan menganalogikan kewajibanmemberi 

nafkah istri dengan kewajiban memberi ongkos sewa rumah. Jika penyewa 

dihalangi untuk menempati rumah yang telah disewanya, maka kewajiban 

memberi ongkos sewa menjadi hilang sebagaimana kewajiban memberi 

nafkah istri gugur ketika istri menghalangi suami memperoleh kesenangan 

darinya. 

Berdasarkan uraian di atas, terlihat penggunaan qiyās oleh 

Syafi`iyyah dalam upaya istinbāṭ hukum, ketika tidak ditemukan dalil tegas 

(qot`i) tentang suatu permasalahan hukum. Qiyās dipahami sebagai upaya 

darurat yang terpaksa diambil ketika sumber hukum lebih tinggi, baik dari Al-

Quran, Hadis, maupun ijma tidak ditemukan. Walaupun penggunaan qiyās 

lebih menonjol dalam argumentasi Syafi`iyyah dalam masalah hilangnya hak 

nafkah istri yang nushūz, namun bukan berarti mengabaikan aspek maslahat 

sebagai bagian dari maqāṣid asy-syarī”ah 

Memahami pendapat di atas, pendapat Syafi`iyyah bahwa istri yang 

nushūz tidak memperoleh nafkah, karena dikiaskan dengan jual beli, ketika 

penjual tidak mau menyerahkan barang dagangan, menggambarkan tertib 

hukum yang didasarkan pada maslahat sebagai tujuan syariat. Tugas besar 



 

 

mujtahid adalah menemukan illat (alasan) dari ketentuan suatu hukum. 

Berdasarkan keyakinan bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah 

untuk mengatur perilaku manusia ada alasan logis dan mengandung maslahat. 

Sebab Allah tidak menurukan ketentuan hukum yang terlepas dari maqāṣid 

asy-syarī”ah. Secara umum tujuan tersebut adalah kemaslahatan manusia di 

dunia dan di akhirat. 

Legitimasi yang diberikan suami untuk memimpin keluarga 

menegaskan bahwa dalam kehidupan rumah tangga perlu adanya pemimpin 

yang dipatuhi. Selain itu menunjukkan perlunya tertib hukum dalam keluarga 

sebagai pilar terbentuknya masyarakat yang beradab. Dalam perspektif sosial, 

tercipatanya tertib hukum dalam keluarga dapat dijadikan tolak ukur 

ketertiban hukum di masyarakat. 

Kewajiban istri untuk menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya 

juga menunjukkan kemaslahatan bagi tertib hukum paling mendasar yang 

dibutuhkan masyarakat. Ketika istri dari setiap keluarga dapat menjaga 

dirinya pada saat suami tidak berada di rumah, maka masyarakat akan 

terlindungi dari potensi fitnah dan perselingkuhan yang merusak citra 

masyarakat dan mendorong berbuat dosa. Demikian pula kewajiban istri 

untuk mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari merupakan tugas yang 

paling sesuai dengan kodrat istri yang secara fisik lebih lemah dan secara 

psikologis lebih memiliki kesabaran untuk mengurus rumah tangga dan anak.  



 

 

Terwujudnya tujuan perkawinan membutuhkan komitmen suami 

isteri untuk menjalankan kewajiban dan haknya, sesuai dengan ketentuan 

yang diatur dalam hukum Islam dan hukum positif. Oleh karena setiap bentuk 

pelanggaran terhadap kewajiban dan hak memiliki implikasi hukum, sesuai 

dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan. Dalam hal ini menurut 

Syafi`iyyah, nushūznya istri tidak terlepas dari implikasi hukum hilangnya hak 

nafkah. 

2. Istinbāt Hukum Ibn Hazm Tentang Nafkah Istri Nushūz 

Dalam menguatkan pendapatnya sebagaimana yang telah diuraikan di 

atas, Ibn Hazm tentu mempunyai alasan-alasan ataupun dalil-dalil serta dasar 

pemikiran yang menurutnya sesuai untuk dijadikan suatu dalil. DaliI yang 

dipergunakan adalah berdasarkan surat al-Nisa' ayat 34: 

َجاَلَقَواَمَوَنَعَلىالنَََساََ قلىَبَعَضَوَبَماَاَنَفَقَواَمَنَاَمَواَلَهمَََهَبَعَضَهَمَعلَََءَبَماَفَضََلللَََالرََ

َتَيَتَخاَفَوَنَنَشَوَزَهَنَفَعَظَوَهَنَواَهَجرَََوالََقلىتَلَََلَغَيَبَبَماَحَفَظاّلَلَََفظَََتحَََنتََتَقَََلحَََفالصََى

َهَكاَنَعَليَََاَناللََقلىَفَاَنَاَطَعَنَكَمَفََلَتَبَغَواَعَلَيَهَنَسَبَيََلَجَوَهَنَفىاَلَمَضاَجَعَواَضَرَبَوَهنََ

َاَكَبَيَرا

Artinya: “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, Oleh karena 

Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang 

lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan 

sebagian dari harta mereka. Sebab itu wanita yang solihah ialah 

yang taat kepada Allah SWT lagi memelihara diri ketika suaminya 

tiada, oleh karena Allah SWT telah memelihara mereka. Wanita-

wanita yang kamu khawatirkan nushūznya, 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”. (Q. S. an-

Nisa’: 34) 

Menurut Ibn Hazm, ayat tersebut merupakan penjelasan dari Allah 

SWT tentang apa yang harus dilakukan suami terhadap isteri yang nusyuz, 

kecuali diberi nasihat, memisahkan diri dari tempat tidur dan memukulnya. 

Tidak ada dinyatakan oleh Allah SWT untuk menggugurkan nafkah dan 

pakaiannya. Kemudian andaikan seseorang melakukan pengguguran nafkah 

sebagai hukuman yang diberikan kepada isteri yang nushūz, maka itu adalah 

suatu cara yang tidak diizinkan oleh Allah SWT dan itu suatu kebathilan.86 

Selanjutnya Ibn Hazm menjelaskan, bahwa memang benar nushūz 

adalah perbuatan zalim, tetapi tidak seluruh perbuatan zalim terhalangi untuk 

memperoleh nafkah, kecuali adanya nas yang menyatakan isteri nushūz gugur 

haknya untuk menerima nafkah. Dalam hal ini Ibn Hazm memahami ayat di 

atas berdasarkan makna zahir nas semata-mata. Dalam ayat hanya dijelaskan 

tindakan suami terhadap isteri yang nushūz. Sedangkan masalah nafkahnya 

tidak dinyatakan gugur oleh ayat tersebut. Oleh karena itu Ibn Hazm 

berpendapat, bahwa isteri yang nushūz tetap berhak mendapatkan nafkah. 

Pendapat ini diperkuatkan lagi berdasarkan hadits Nabi SAW. ketika 

berkhutbah di Arafah. 

عنجابربنعبداللهأنرسوالللهصلعمقالفىخطبتهفىعرفة:َ

فاتقوااللهفىالنساءفإنكمأخذاتموهنبأماناللهواستحللتمفروجهنبكلمةاللهولكم
                                                           

86Ibn Hazm, Al-Muhalla, Beirut(Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, t.t), 249. 



 

 

عليهنأنَليوطئنفرشكمأحداتكرهونهفإنفعلنذلكفاضربوهنضرباغيرمبرح

 ولهنعليكمرزقهنوكسوتهنبالمعروف.َ)رواهمسلم(
Artinya: Dari Jabir bin Abdillah bahwasanya Rasulullah SAW. berkata pada 

khutbah di Arafah pada hari Arafah: Bertaqwalah kamu kepada 

Allah dalam urusan wanita, maka sesungguhnya kamu telah 

mengambil mereka dengan amanah Allah dan telah menghalalkan 

kamu akan faraj mereka dengan kalimah Allah Ta'ala dan bagi 

kamu kewajiban mereka bahwasanya mereka tidak membiarkan 

masuk seseorang yang kamu membencinya ke dalam tempat 

tidurmu, kemudian jika mereka melakukan yang demikian maka 

pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai, dan bagi 

mereka kewajiban kamu untuk memberi rezeki dan pakaian kepada 

mereka dengan cara yang ma'ruf. (H.R: Muslim)87 

Ibn Hazm mengatakan, bahwa hadits tersebut menunjukkan wanita 

berhak mendapatkan nafkah dari suaminya semenjak adanya aqad 

nikah.88Sesungguhnya  orang yang mengatakan nafkah itu ada karena adanya 

kerelaan diajak bina (berkumpul), adalah pendapat yang tidak didasarkan 

kepada al-Quran dan as-Sunnah dan tidak ada perkataan sahabat, tidak qiyās 

serta bukan pendapat yang memiliki suatu sebab atau alasan. Sesungguhnya 

tidak diragukan seandainya Allah SWT.  menginginkan pengecualian atas 

anak yang masih kecil dan wanita yang nushūz dengan keadaan demikian, 

maka Allah SWT. akan mendatangkan penjelasan terhadap hal tersebut 

sebagai pembuat syari'at tidaklah mungkin Allah SWT. lupa. 

Rasulullah SAW. sebagai pembawa syari'at yang menyampaikan 

hadits tersebut tidak berbicara dengan hawa nafsunya melainkan dengan 

                                                           
87 Ibid, 250. 
88 Ibid, 250. 



 

 

wahyu yang telah diwahyukan kepadanya, sebagaimana firman Allah 

dalam surat an-Najm ayat 3-4: 

 ُُۙىىَاَنَهَوَاالَوَحَيَيَوحَََوَماَيَنَطَقَعَناَلَهَوَ
Artinya:َ“Dan tidaklah yang diucapkannya itu (al-Qur'an) menurut kemauan 

hawa nafsunya, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang 

diwahyukan (kepadanya). 

Dari kesimpulan yang dapat diambil dari hadits Nabi SAW. ketika 

berkhutbah di Arafah yang telah disebutkan di atas, menunjukkan bahwa 

pendapat Ibn Hazm adalah sesuatu yang bersifat umum, mencakup 

keseluruhan wanita yang wajib dinafkahi tidak terkecuali yang nushūz. 

Selanjutnya dapat dipahami perkatan Umar Ra. sebagai berikut: 

 :أخبرنىنافععنإبنعمرقال

كتبعمرإبنالخطابالىامرأاألجنادانانظروامنطالتغيبتهأنيبعثوانفقةأويرجعوا

 أويفارقرافانفارقفانعليهنفقةمافارقمنيومغاب
 

Artinya: “Telah dikhabarkan kepadaku oleh Nafi' dari Ibn Umar berkata: 

Umar bin Khattab telah menetapkan kepada panglima perang, 

bahwasanya engkau telah melihat orang yang lama kepergiannya, 

hendaklah ia mengirimi mereka (isteri) nafkah, atau kembalilah 

kepada mereka, atau ceraikanlah mereka. Kemudian jika ia 

menceraikan maka kewajibannya memberi nafkah, tidaklah ia 

bercerai dari hari yang dia pergi”.89 

                                                           
89 Ibid, 250. 



 

 

Dari ungkapan di atas Ibn Hazm menyatakan, bahwa Umar tidak 

mengkhususkan wanita yang nushūz dari yang lainnya. Keumuman 

perkataan Umar yang menetapkan kepada tentera yang lama meninggalkan 

isteri-isteri mereka untuk mengirimkan nafkah kepada isteri-isteri mereka dan 

tidak mengecualikan isteri yang nushūz. Umar memberikan ketetapan yang 

sedemikian selaras dengan apa yang dipegangi para sahabat lainnya. 

Selanjutnya orang yang menghalangi nafkah isteri nushūz berarti ia 

telah menzalimi orang yang nushūz tersebut dan ini adalah bathil. Menurut 

Sufyan as-Tsaury dan sahabat lainnya: 

ومنطريقسعبةسألتالحكمعنعتيبةعنإمرأةخرجتمنبيتزوجهاغاضبةهللهانفقة

 ,نعم :؟قال

 وقاألبوسليمانوأصحابهوسفيانالثوريالنفقةواجبةللصغيرةمنحينالعقدعليها
Artinya: “Dari Thariq Syu'bah aku bertanya kepada Hakam bin 'Utaibah 

tentang seorang perempuan yang keluar dari rumah suaminya 

dalam keadaan marah, apakah ada baginya nafkah? Dia berkata: 

Ya ada. Dan berkata Abu Sulaiman dan sahabat-sahabatnya serta 

Sufyan as-Tsaury: Nafkah wajib bagi anak kecil semenjak aqad 

kepadanya”.90 

Pernyataan Sufyan as-Tsaury berserta sahabat-sahabatnya yang lain 

dipahami oleh Ibn Hazm bahwa nafkah isteri telah wajib sejak menikah 

meskipun isterinya itu masih dalam buaian. 

                                                           
90 Ibid., 250. 

 



 

 

Berdasarkan Istinbāt Hukumdalam al-Quran dan as-Sunnah yang 

telah dikemukakan di atas, Ibn Hazm memahaminya sebagai dalil yang tidak 

menerangkan kekhususan wanita yang nushūz untuk tidak menerima nafkah, 

sebab Ibn Hazm memahami dalil-dalil tersebut secara zahir nash. 

Analisa terhadap Persamaan dan Perbedaan Pendapat Imam Syafi’i 

dan Ibn Hazm tentang Nafkah bagi Istri yang nushūz 

a.  Persamanaan 

Adapun persamaan pendapat dari kedua imam tersebut ialah:  

1) Imam Syafi’i dan Ibn Hazm sependapat dalam memandang Al-Qur’an 

dan Hadis merupakan dua bagian yang satu sama lainnya saling 

menyempurnakan, yang keduanya disebut dengan nushush.  

2) Sependapat bahwa nafkah merupakan kewajiban yang harus diberikan 

oleh seorang suami terhadap istri dalam suatu perkawinan. 

b. Perbedaan  

Perbedaan pendapat dari kedua imam tersebut ialah:  

1) Perbedaan pendapat mengenai masalah nafkah bagi istri yang nushūz, 

Imam Syafi’i menetapkan bahwa apabila seorang istri nushūz maka hak 

nya untuk menerima nafkah dari suami menjadi gugur sampai ia berhenti 

dari nushūznya. Sedangkan Ibn Hazm menyatakan bahwa suami 

berkewajiban memberikan nafkah kepada istri sejak terjadinya akad 

nikah, baik istrinya itu nushūz atau tidak. 

2) Kedua imam tersebut berbeda dalam mengeluarkan dalil mengenai nafkah 



 

 

bagi istri yang nushūz. Imam Syafi’i berargumen dengan bersumber pada 

ijma’ yang menerangkan tentang kesepakatan jumhur ulama mengenai 

gugurnya hak nafkah istri dikarenakan istri tersebut berlaku nushūz. Dan 

juga mengqiyaskan dengan al-qur’an surat an-nisa’ ayat 33, bahwa Allah 

memerintahkan memisahkan diri dengan istrinya karena nushūz dan 

memukulnya, dengan tidak menafkahi istri sebab melakukan nushūz. 

Sedangkan Ibn Hazm berargumen dengan bersumber pada Al-Qur’an 

surat an-Nisa’ ayat 34 dan Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, 

yang menerangkan secara umum bahwa kewajiban suami untuk memberi 

nafkah kepada istri dimulai sejak adanya akad nikah. 

3) Berbeda dalam metode istinbāt hukum, Imam Syafi’i menggunakan Ijma’ 

dan qiyās sebagai sumber. Sedangkan Ibnu Hazm menggunakan metode 

istinbāt hukum dengan mengambil makna dzahir dari Al-Qur’an surat an-

Nisa ayat 34 dan Hadis Nabi dengan lafad yang bersifat umum. 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Melihat pada uraian dari bab pertama sampai bab keempat, dan dengan 

merujuk rumusan masalah, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 

1. Imam Syafi’i berpendapat bahwa istri yang berbuat nushūz terhadap suaminya 

maka haknya untuk mendapatkan nafkah dari suami akan gugur sampai ia 



 

 

berhenti dari nushūznya (tamkīn). Sedangkan Ibn Hazm berpendapat bahwa 

istri berbuat nushūz ataupun tidak, seorang suami tetap berkewajiban memberi 

nafkah. 

2. Metode istinbāt hukum yang digunakan Imam Syafi’i dalam menentukan 

hukum mengenai nafkah bagi istri yang nushūz adalah qiyās sebagai dasar 

penetapan hukumnya, karena menurut Imam Syafi’i istri yang menolak suami 

tidak memperoleh nafkah sebagaimana penjual tidak memperoleh uang 

pembayaran jika tidak bersedia menyerahkan barang dagangan. Argumentasi 

ini menunjukkan penggunaan qiyās yang di dalamnya terdapat aspek maslahat, 

yaitu menjaga terpenuhinya hak dan kewajiban suami kepada istri. Sedangkan 

Ibn Hazm menggunakan metode istinbāt hukum dengan mengambil makna 

dzahir dari Al-Qur’an surat an-Nisa ayat 34 dan Hadis Nabi yang diriwayatkan 

oleh Muslim yang menerangkan secara umum bahwa kewajiban suami untuk 

memberi nafkah kepada istri dimulai sejak adanya akad nikah. 

B. Saran  

Meskipun pendapat Ibn Hazm agak berlawanan dengan pendapat para 

jumhur ulama’ dan dengan penalaran manusia sekarang ini, namun pendapat dan 

pemikiran beliau dapat diambil hikmahnya dalam rumah tangga khususnya para 

suami istri, bagi suami selalu menyayangi dan selalu memperhatikan nafkah 

istrinya, agar selalu dalam keharmonisan rumah tangga, serta bagi istri untuk 

selalu mentaati suaminya, karena membangkang atau nushūzitu adalah perbuatan 

yang tidak baik. Sedangkan pendapat Imam syafi’i yang sejalan dengan pendapat 

para jumhur ulama’, dapat dijadikan landasan hukum dalam masalah nushūz, agar 

istri selalu taat pada suaminya dan agar istri yang nushūz jera terhadap 

perbuatanya. 
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