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ABSTRAK 

 
Nur Mahmudah. 2018. Asal Penciptaan Perempuan dalam Al-Qur‟an (Studi 

Kritis Pemikiran Nasaruddin Umar). Skripsi. Jurusan Ilmu Al-Qur‘an 

dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab Dakwah Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Zahrul Fata, M. IRK, Ph.D. 

Kata Kunci: Hawa, Adam, Kesetaraan  

 

Asal penciptaan laki-laki dan perempuan, dalam literatur agama 

dinyatakan bahwa Adam tercipta dari tanah, sedangkan Hawa tercipta dari tulang 

rusuk Adam. Di antara ayat yang menjelaskan tentang hal itu adalah surat al- Nisa 

ayat 1 dan juga hadis Nabi—riwayat Bukhari—bahwa Hawa tercipta dari tulang 

rusuk Adam.  

Setelah mengkaji dan menganalisa pandangan Nasaruddin Umar terkait 

masalah di atas, dengan menggunakan metode analysis content terhadap karyanya 

Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur‟an, penulis menyimpulkan bahwa 

Nasaruddin Umar berpandangan lain dengan mayoritas mufassir dalam hal ini. 

Menurutnya, perempuan pertama (Hawa) tidak tercipta dari (bagian) Adam atau 

tulang rusuknya, tetapi dari sejenis Adam. Adapun hadis yang menuturkan bahwa 

perempuan (Hawa) tercipta dari tulang rusuk Adam, beliau pahami secara 

metaphor, dalam arti perempuan itu seperti tulang rusuk yang cenderung bengkok. 

Menurut hemat penulis, pandangan Nasaruddin Umar di atas perlu 

ditinjau ulang karena dalam suatu penafsiran, peran hadis Nabi tidak bisa 

dinafikan begitu saja. Dalam banyak hadis Nabi tentang penciptaan perempuan 

(Hawa) menegaskan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk (khuliqat min 

dlila‟). Mungkin karena itu perempuan cenderung seperti tulang rusuk yang 

cenderung bengkok. 

Penulis melihat, pandangan Nasaruddin di atas dilatarbelakangi oleh 

semangat kesetaraan gender. Artinya beliau ‗tidak rela‘ perempuan tidak sama 

asal muasal penciptaannya dengan laki-laki. Mungkin perempuan merasa ‗terhina‘ 

lantaran ia (berasal) dari bagian laki-laki. Padahal, mulia tidaknya seseorang 

bukan dari asal muasal ciptaannya, melainkan ketaqwaannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 



 

4 
 

 

 

 

 



 

5 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Siapa saja yang membaca sejarah Arab Pra Islam, akan mendapati 

beberapa tradisi masyarakat Arab, ketika itu secara umum, yang 

menempatkan perempuan  secara tidak adil. Sejak kelahirannya di dunia, 

bayi perempuan dianggap aib, oleh karenanya harus dikubur hidup-hidup. 

Bagi perempuan yang sudah ‗terlanjur‘ hidup, eksistensinya sering 

dinomor duakan. Sebagai anak, dia tidak mendapatkan warisan. Sebagai 

istri, mereka harus siap dimadu dengan belasan perempuan lain. Belum 

lagi praktik prostitusi yang tentunya semakin menambah sejarah kelam 

sejarah perempuan masa Jahiliyyah. 

Islam datang untuk membebaskan perempuan dari belenggu 

ketidakadilan tersebut. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan mempunyai 

banyak persamaan; sebagai hamba Allah, sesuai firman Allah dalam surat 

al-Zariyat ayat 56: 

ْنَس ِإَّلَّ لِيَ ْعُبُدونِ   َوَما َخَلْقُت اْلِْنَّ َواْْلِ

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara 

laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang 

sama untuk menjadi hamba yang ideal. Mereka ditunjuk sebagai khalifah 

di bumi sesuai firman Allah Swt. 

1 
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 َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمََلِئَكِة ِإِّني َجاِعٌل ِف اْْلَْرِض َخِليَفًة قَاُلوا َأََتَْعُل ِفيَها َمنْ 
َماَء َونَْ  ُس َلَك قَاَل ِإِّني أَْعَلُم َما ََّل يُ ْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدي ُن ُنَسبيُح ِِبَْمِدَك َونُ َقدي

 تَ ْعَلُموَن 
“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 

“sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang (khalifah)di muka bumi” 

mereka berkata: “Mengapa engkau hendak menjadikan(khalifah) di 

bumiitu yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah 

padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 

mensucikan Engkau ?” Allah berfirman : “Sesungguhnya Aku mengetahui 

apa yang tidak kamu ketahui”.(al- Baqarah : 30) 

 Keduanya juga sama-sama memiliki potensi untuk meraih prestasi 

dalam segala bidang sebagaimana yang telah tercantum dalam surat ali-

Imran ayat 195: 

 
فَاْسَتَجاَب ذَلُْم َرب ُُّهْم َأِّني ََّل ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْ َثى بَ ْعُضُكْم 
ِمْن بَ ْعٍض فَالَِّذيَن َىاَجُروا َوُأْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِىْم َوأُوُذوا ِف َسِبيِلي َوقَاتَ ُلوا َوقُِتُلوا 

ُهْم َسييَئاِِتِمْ  َرنَّ َعن ْ ُهْم َجنَّاٍت ََتْرِي ِمْن ََتِْتَها اْْلَنْ َهاُر ثَ َوابًا ِمْن ِعْنِد  َْلَُكفي َوَْلُْدِخَلن َّ
 اللَِّو َواللَُّو ِعْنَدُه ُحْسُن الث ََّواب 

 
Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan 

berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang 

yang beramal di antara kalian, baik laki-laki atau perempuan, 

(karena)sebagian kalian adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka 

orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampong halamanya, yang 

disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh,pastilah akan 

Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan 

mereka ke dalam surge yang mengalirsungai-sungai di bawahnya sebagai 

pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik. 

 

Selain adanya beberapa persamaan, di sana ada beberapa perbedaan 

antara laki-laki perempuan yang bersifat kodrati karena masing-masing 

dari laki-laki maupun perempuan akan mengemban tugas dan kewajiban 
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yang berbeda dalam konteksnya sebagai khalifah Allah di atas bumi ini. 

Sebagaimana firman Allah dalam surat al- Baqarah ayat 228: 

لُّ ذَلُنَّ َأْن َيْكُتْمَن َما َخَلَق اللَُّو ِف     َواْلُمطَلََّقاُت يَ تَ َربَّْصَن بِأَنْ ُفِسِهنَّ َثََلثََة قُ ُروٍء َوََّل َيَِ
أَْرَحاِمِهنَّ ِإْن ُكنَّ يُ ْؤِمنَّ بِاللَِّو َواْليَ ْوِم اْْلَِخِر َوبُ ُعولَتُ ُهنَّ َأَحقُّ ِبَرديِىنَّ ِف َذِلَك ِإْن 

وا ِإْصََلًحا َوذَلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َولِلريَجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة َواللَُّو أَرَادُ 
 َعزِيٌز َحِكيمٌ 

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu)tiga kali 

quru‟. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang dijadikan Allah 

rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan 

suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka 

(para suami) itu menghendaki islah.Dan para wanita mempunyai hak 

yang seimbang dengan kewajibanya menurut yang ma‟ruf. Akan tetapi 

para suami,mempunyai suatu tingkatan kelebihan dari pada isterinya. 

Dan Allah Maha Perkasa lagi maha Bijaksana". 

 

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa laki-laki dan perempuan 

memiliki perbedaan suami setingkat lebih tinggi di atas isteri.  

Laki-laki menjadi pelindung bagi perempuan  sesuai firman Allah 

surat al-Nisa ayat 34 

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah 

Melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain 

(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari 

hartanya.Maka perempuan-perempuan yang 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 nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, 

tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) 

pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu 

mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha 

Tinggi, Maha Besar. 
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Asal penciptaan laki-laki dan perempuan, dalam literatur agama 

dinyatakan bahwa Adam tercipta dari tanah, sedangkan Hawa tercipta 

dari tulang rusuk Adam. 

Dalam al-Quran sendiri,yaitu surat al- Nisa ayat 1 yang berbunyi: 

َها َزْوَجَها َوَبثَّ  يَاأَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
ُهَما رَِجاًَّل َكِثَتًا َوِنَساًء َوات َُّقوا اللََّو الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِو َواْْلَْرَحاَم ِإنَّ اللََّو َكاَن  ِمن ْ

 َعَلْيُكْم َرِقيًبا. 
Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah Menciptakan 

kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) Menciptakan pasangannya 

(Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah Memperkembangbiakkan 

laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang 

dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan 

kekeluargaan.Sesungguhnya Allah selalu Menjaga dan Mengawasimu. 

Ayat di atas menyatakan bahwa manusia berasal dari satu jiwa 

(Adam), dan dari satu jiwa itu Allah menciptakan pasangannya (Hawa). 

Lebih lanjut para mufassir menjelaskan bahwa asal penciptaan perempuan 

(Hawa) dari tulang rusuk Adam. Ibnu Katsir—misalnya-- mengungkapkan 

pendapatnya bahwa  Hawa diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk sebelah 

kiri bagian belakang Adam. Pendapat tersebut berdasarkan hadis Nabi 

Saw dalam Shahih Bukhari, yaitu: 

َلِع أَْعََلُه   اْستَ ْوُصوا بِالنيَساِء فَِإنَّ اْلَمْرأََة ُخِلَقْت ِمْن ِضَلٍع َوِإنَّ أَْعَوَج َشْيٍء ِف الضي
 فَِإْن َذَىْبَت تُِقيُمُو َكَسْرَتُو َوِإْن تَ رَْكَتُو َلَْ يَ َزْل أَْعَوَج فَاْستَ ْوُصوا بِالنيَساءِ 

“Saling berpesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan, karena 

mereka diciptakan dari tulang rusuk. Sesungguhnya tulang rusuk yang 

paling bengkok adalah yang paling atasnya. Kalau engkau luruskan 

tulang yang bengkok itu, engkau akan mematahkanya, (tapi) kalau engkau 
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biarkan, dia akan tetap bengkok Maka saling berpesanlah kalian untuk 

berbuat baik kepada kaum perempuan. ” (H.R. Bukhari).
1
 

 

Penafsiran seperti di atas juga ditemui oleh mayoritas mufassir, baik 

yang klasik maupun kontemporer,
2
 akan tetapi Nasaruddin Umar, salah 

seorang tokoh agama Indonesia, memiliki pandangan yang berbeda 

tentang hal tersebut. Menurutnya, Hawa diciptakan bukan dari tulang 

rusuk Adam tapi dari jenis Adam itu sendiri.
3 

Pandangan ini cukup menarik untuk dikaji dan ditelusuri sejauh mana 

argumenasinya. Berangkat dari sinilah penulis ingin menuangkannya 

dalam sebuah penelitian dengan judul Pandangan Nasaruddin Umar 

tentang asal penciptaan perempuan. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang berusaha untuk dijawab dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penafsiran ulama tentang ayat penciptaan Perempuan? 

 

2. Bagaimana penafsiran Nasaruddin Umar tentang ayat penciptaan 

perempuan ? 

                                                           
1
 Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab an-Nikah, Bab al-Wushati bi an-Nisa‟, Hadis Nomor 

4787 
2
 Lihat: Lihat:

 
Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al- Qurthubi, Tafsir Al-

Qurthubi Al-Jami‟ al Ahkam Al-Qur‟an, (Kairo: Dar al-Hadis, 1996) jilid I, 448, Muhammad 

Husain al-Thaba-Thaba‘I, al-Mizan fi tafsir al-Qur‟an, (Beirut: Mu‘assasah al-a‘lami lil 

matbu‘ah,t.t) jilid IV, 135, Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi> (Beirut: Dar al-Fikr, 

t.t), jilid 2, 175, Ath-Thabari, Abu Ja‘far Muhammad ibn Jarir ath-Thabari, Jami‟ al-Bayan „An 

Ta‟wil Ayi Al-Qur‟an (Beirut:Dar al-Fikr, 1988), jilid IV, 224-225, Abu al-Qa>sim Jarullah 

Mahmud ibn ‗Umar Az-Zamakhsyari al- Khawarizmi, al-Kasyaf an Haqa>iq at-Tanzil wa „Uyun al-

Aqawil fi wujuh at-Ta‟wil (Beirut: Dar al-Fikr, cet 1977), jilid I, 492 
3
 Lihat: Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur‟an, (Jakarta: 

Paramadina, 1999), 217 
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3. Sejauh mana kesesuaian penafsiran Nasaruddin Umar tentang asal 

penciptaan perempuan dengan penafsiran para ulama? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui penafsiran ulama tentang ayat penciptaan 

Perempuan 

2. Untuk mengetahui penafsiran Nasaruddin Umar tentang ayat 

penciptaan perempuan 

3. Untuk mengetahui kesesuaian penafsiran Nasaruddin Umar tentang 

asal penciptaan perempuan dengan penafsiran para ulama 

2. Manfaat penelitian 

Manfaat serta kegunaan dari penelitian ini adalah pada dua aspek; 

secara teoritis dan praktis. 

1. Dari aspek teoritis: 

Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan 

kajian keislaman. Khususnya dalam pengkajian penafsiran kontemporer, 

yaitu pandangan Nasaruddin Umar tentang asal penciptaan perempuan. 

2. Secara praktis 

1. Untuk Peneliti 

Secara pribadi, penelitian ini dapat menambah pengetahuan, terutama 

di bidang penafsiran al-Quran dan Hadis yang dapat digunakan 

sebagain bahan dalam kajian-kajian serupa. Selain itu, hasil penelitian 



 

11 
 

ini untuk memenuhi sebagai persyaratan guna meraih gelar 

kesarjanaan Strata 1 (S1) di Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir pada 

Fakultas Ushuludin IAIN Ponorogo. 

2. Untuk Kaum Muslimin 

Hasil penelitian ini sebagai sumbangsih informasi berupa khazanah 

keilmuan dan juga pemikiran dalam perkembangan kajian-kajian 

Islam, terutama dalam kajian ilmu al-Quran dan Tafsir.  

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka dalam Penelitian adalah 

Karya Tulis yang membahas pemikiran Nasaruddin Umar 

1. Relasi suami istri dalam keluarga (Studi terdapat Pemikiran 

Nasaruddin Umar)
4
, Karya Kurnia Fajriya Skripsi ini membahas 

tentang Pemikiran Nasaruddin Umar masalah hubungan Suami Istri 

dalam Keluarga. 

2. Kesetaraan Jender menurut Nasaruddin Umar dan Ratna Megawangi 

(Studi Komparasi pemikiran dua tokoh)
5
,karya Asyhari Skripsi ini 

membahas tentang Perbandingan Pemikiran Nasharudin Umar dan 

Ratna Megawangi dalam hal kesetaraan Jender. 

                                                           
4
Kurnia Fajriyah, Relasi suami istri dalam keluarga ( Studi terdapat Pemikiran 

Nasarudin Umar), (Skripsi,  UIN Sunan Kalijaga, 2012) 
5
Ashary, Kesetaraan gender menurut Nasaruddin Umar dan Ratna Megawangi ( Studi 

Komparasi Pemikiran dua tokoh), (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009). 
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3. Penafsiran emansipatoris dalam al-Quran (Perspektif Nasaruddin 

Umar)
6
, karya Nella Lucky, dalam artikel ini  Nasaruddin Umar 

mencoba member warna baru dalam menafsirkan Al Quran. Dia 

membagi ke dalam analisis etimologi, hermeneutika dan 

menggunakan sejarah untuk meneliti banyak kata-kata dalam al- 

Quran. Lebih melihat pada aspek sosial makro daripada mikro dalam 

setiap ayat. Merupakan suatu kebenaran bahwa semua aspek tentang 

isu-isu wanita berdasarkan penafsiran Al Quran. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena 

penelitian ini berfokus pada analisa terhadap ayat asal penciptaan 

perempuan menurut  Nasaruddin Umar kemudian di analisa 

berdasarkan pandangan mayoritas mufassir tentang ayat tersebut, 

untuk mengetahui sejauh mana argumenasi atas penafsiran 

Nasaruddin Umar tersebut dengan penafsiran mayoritas mufassir, 

baik yang klasik maupun kontemporer. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan 

(Library Research) yang berfokus pada pandangan Nasaruddin Umar 

tentang wacana asal penciptaan perempuan menurut karyanya. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

                                                           
6
 Nella Lucky, Penafsiran emansipatoris dalam al-Quran (Perspektif Nasaruddin Umar, 

2 ( Desember 2013). 
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Data primer penelitian ini adalah pandangan Nasaruddin 

Umar dalam bukunya Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-

Quran. Lebih fokus lagi adalah ayat-ayat tentang penciptaan 

Perempuan, yaitu, al-Nisa‘: 1, Al-A‘raf 7:189 dan Al-Zumar 39:6. 

b. Data Sekunder 

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-

buku yang berkaitan dengan  Asal Penciptaan Perempuan, kitab-

kitab tafsir, yang tentunya juga menafsirkan ayat-ayat yang 

berkaitan dengan hal tersebut, dan karya Ilmiah yang membahas 

tentang Asal Penciptaan Perempuan. 

3. Analisis Data 

Dalam menganalisis data, penelitian ini memiliki metode analitis  

selanjutanya dianalisa berdasarkan pandangan mayoritas mufassir 

tentang ayat tersebut untuk mengetahui perbedaan pandangan  tokoh 

tersebut dengan penafsiran mayoritas mufassir, baik yang klasik 

maupun kontemporer. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data-data yang 

diperlukan, baik sumber primer maupun sekunder yang kemudian 

dideskripsikan secara komprehensif. 
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G. Pendekatan penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi 

(content analysis). Dalam hal ini peneliti akan menganalisa pemikiran 

Nasaruddin Umar tentang asal penciptaan perempuan (Hawa) yang ia 

tuangkan dalam bukunya Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-

Qur‘an.   

H. Langkah Penelitian 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menelaah pandangan yang dipakai Nasaruddin Umar dalam 

menafsirkan ayat yang berkaitan dengan asal penciptaan perempuan. 

2. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan pandangan 

mufassir terhadap tema tersebut selanjutnya penulis menganalisa 

penafsiran Nasaruddin Umar. 

I. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dilakukan secara sistematis di bagi dalam empat bab 

yaitu: 

Bab I berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, Telaah Pustaka dan metode penelitian. Bab ini menjelaskan 

secara jelas apa, mengapa, dan bagaimana penelitian ini dilakukan 

Bab II menguraikan tentang penafsiran dari para mufassir klasik 

maupunkontemporer tentang asal penciptaan perempuan 
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Bab III, membahas tentang biografi singkat Nasaruddin Umar serta 

penafsiranya mengenai asal penciptaan perempuan 

Bab IV, Analisis terhadap  penafsiran  Nasaruddin Umar. 

Pembahasan diakhiri dengan Bab V yang menyajikan kesimpulan 

dan rekomendasi hasil peneliti. 
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BAB II 

PANDANGAN PARA MUFASSIR TENTANG ASAL PENCIPTAAN 

PEREMPUAN 

A. Pandangan Para Mufassir Klasik 

Berbicara tentang ayat-ayat yang menjelaskan asal penciptan perempuan, 

setidaknya ada 3 yaitu : 

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah Menciptakan kamu 

dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) Menciptakan pasangannya (Hawa) dari 

(diri)-nya; dan dari keduanya Allah Memperkembangbiakkan laki-laki dan 

perempuan yang banyak.”.(al-Nisa: 1) 
 
“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia 

menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah 

dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia 

merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya 

(suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata “sesungguhnya 

jika engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-

orang yang bersyukur”.(Al-‗A‘raf :189) 

 

“Dia menciptakan kamudari seorang diri, kemudian Dia jadikan daripadanya 

istrinya dan Dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari 

binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi 

kejadian dalam tiga kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan 

kamu, Tuhan Yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan (yang berhak 

disembah) selain Dia; maka bagaimana kamu dapat dipalingkan?”( Az-Zumar 

:6) 

Dalam ayat-ayat di atas tidak disebutkan secara eksplisit nama Adam, tapi 

diungkapkan dengan nafs wa>hidah. Namun demikian dengan bantuan ayat-ayat 

lain dan hadis-hadis Nabi, umumnya para mufassir memahami dan meyakini 

bahwa di maksud dengan Nafs wa>hidah dan Zaujaha> dalam ayat itu adalah Nabi 

Adam dan Hawa, yang dari keduanyalah terjadi perkembangbiakan umat manusia.  

Pandangan penafsiran seperti di atas juga disandarkan pada hadis riwayat 

Bukhari yaitu: 
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َلِع َأْعََلُه فَِإْن اْستَ ْوُصوا بِا لنيَساِء فَِإنَّ اْلَمْرأََة ُخِلَقْت ِمْن ِضَلٍع َوِإنَّ أَْعَوَج َشْيٍء ِف الضي
 َذَىْبَت تُِقيُمُو َكَسْرَتُو َوِإْن تَ رَْكَتُو َلَْ يَ َزْل أَْعَوَج فَاْستَ ْوُصوا بِالنيَساء

 

“Saling berpesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan, karena 

mereka diciptakan dari tulang rusuk. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling 

bengkok adalah yang paling atasnya. Kalau engkau luruskan tulang yang 

bengkok itu, engkau akan mematahkanya, (tapi) kalau engkau biarkan, dia akan 

tetap bengkok Maka saling berpesanlah kalian untuk berbuat baik kepada kaum 

perempuan. ” (H.R Bukhari)
7
 

 

Di antara mufassir yang berpandangan seperti di atas adalah al-Thabari> 

(w. 210 H). Menurutnya, kata nafs wa>hidah  dalam ayat-ayat di atas adalah Adam, 

sedangkan kata zaujaha> adalah Hawa. Lebih spesifik lagi, al-Thabari> 

meriwayatkan dari Qatadah, al-sadi, dan Ibn Ishaq tentang proses penciptaan 

Hawa dari Adam, yaitu ketika Adam sedang tidur, Allah mengambil salah satu 

tulang rusuknya untuk dijadikan sebagai istrinya.
8
 Berikut teks aslinya 

} يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس  :القول ِف تأويل قولو عز وجل 
 َواِحَدٍة {

قال أبو جعفر: يعٍت بقولو تعاىل ذكره:"يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
ما هناكم، فيحّل بكم واحدة"، احذروا، أيها الناس، ربكم ِف أن ختالفوه فيما أمركم وفي

 من عقوبتو ما َّل ِقَبل لكم بو.
د خبلق مجيع اْلنام من شخص واحد، ُمَعريفًا عباده  مث وصف تعاىل ذكره نفسو بأنو ادلتوحي

َههم بذلك على أن مجيعهم 1كيف كان ُمبتدأ إنشائو ذلك من النفس الواحدة، ) ( ومنب ي
أن حق بعضهم على بعض واجٌب بنو رجل واحد وأم واحدة= وأن بعضهم من بعض، و 

وجوَب حق اْلخ على أخيو، َّلجتماعهم ِف النسب إىل أب واحد وأم واحدة= وأن 
                                                           

7
 Bukhari, Shahih al-Bukhari>, Kitab an-Nikah, Bab al-Wushati bi an-Nisa’, Hadis Nomor 

4787 
8
 Abu Ja‘far Muhammad ibn Jarir ath-Thabari, Jami’ al-Bayan ‘An Ta’wi >l Ayi Al-Qur’an 

(Beirut:Dar al-Fikr, 1988), jilid IV, 224-225 
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الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض، وإن بَ ُعَد التَلقي ِف النسب إىل اْلب اْلامع 
 بينهم، مثل الذي يلزمهم من ذلك ِف النسب

 
Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh az-Zamakhsyari‘ (w. 538 

H/1144 M). Menurutnya yang dimaksud dengan nafs wahidah adalah Adam, dan 

zaujaha < adalah Hawa yang diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk 

Adam.
9
 Berikut teks aslinya 

واحدة { فرعكم من أصل واحد وىو  } ياأيها الناس { يا بٍت آدم } َخَلَقُكْم ّمن ن َّْفسٍ 
َها َزْوَجَها { ؟ قلت : فيو  نفس آدم أبيكم . فإن قلت : عَلم عطف قولو : } َوَخَلَق ِمن ْ
وجهان : أحدمها أن يعطف على زلذوف ، كأنو قيل : من نفس واحدة أنشأىا أو 

بكم من ابتدأىا ، وخلق منها زوجها . وإمنا حذف لدَّللة ادلعٌت عليو . وادلعٌت : شع
نفس واحدة ىذه صفتها ، وىي أنو أنشأىا من تراب وخلق زوجها حواء من ضلع من 
ُهَما { نوعي جنس اْلنس ومها الذكور واْلناث ، فوصفها بصفة  أضَلعها } َوَبثَّ ِمن ْ
ىي بيان وتفصيل بكيفية خلقهم منها . والثاِّن : أن يعطف على خلقكم ، ويكون 

لذين بعث إليهم رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم . وادلعٌت اخلطاب ِف } ياأيها الناس { ل
: خلقكم من نفس آدم ، ْلهنم من مجلة اْلنس ادلفرع منو ، وخلق منها أمكم حواء 
وبث منهما } رَِجاًَّل َكِثَتاً َوِنَساًء { غَتكم من اْلمم الفائتة للحصر . فإن قلت : الذي 

قيب اْلمر بالتقوى مبا يوجبها أو يدعو إليها يقتضيو سداد نظم الكَلم وجزالتو أن جياء ع
ويبحث عليها ، فكيف كان خلقو إياىم من نفس واحدة على التفصيل الذي ذكره 
موجبًا للتقوى وداعيًا إليها؟ قلت : ْلّن ذلك مما يدل على القدرة العظيمة . ومن قدر 

لنظر فيو يؤدي على نوه كان قادرًا على كل شيء ، ومن ادلقدورات عقاب العصاة ، فا

                                                           
9
Abu al-Qa>sim Jarullah Mahmud ibn ‘Umar Az-Zamakhsyari al- Khawarizmi, al-Kasyaf 

an Haqa>iq at-Tanzil wa ‘Uyun al-Aqawil fi wujuh at-Ta’wil (Beirut: Dar al-Fikr, cet 1977), jilid I, 

492  
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إىل أن يتقي القادر عليو وخيشى عقابو ، وْلنَّو يدل على النعمة السابغة عليهم ، فحقهم 
أن يتقوه ِف كفراهنا والتفريط فيما يلزمهم من القيام بشكرىا . أو أراد بالتقوى تقوى 
خاصة وىي أن يتقوه فيما يتصل ِبفظ احلقوق بينهم ، فَل يقطعوا ما جيب عليهم وصلو 

فقيل : اتقوا ربكم الذي وصل بينكم ، حيث جعلكم صنوانا مفرعة من أرومة واحدة  ،
. فيما جيب على بعضكم لبعض ، فحافظوا عليو وَّل تغفلوا عنو . وىذا ادلعٌت مطابق 

، بلفظ اسم الفاعل ، « وخالق منها زوجها . وباث منهما»دلعاِّن السورة . وقرىء : 
ىو خالق } َتَساءُلوَن بِِو { تتساءلون بو ، فأدغمت وىو خرب مبتدأ زلذوف تقديره : و 

بطرح التاء الثانية ، أي يسأل بعضكم بعضًا باهلل « تساءلون»التاء ِف السُت . وقرىء 
وبالرحم . فيقول : باهلل وبالرحم أفعل كذا على سبيل اَّلستعطاف . وأناشدك اهلل 

للجمع ،  « تفعلون»موضع « ونتفاعل»والرحم . أو تسألون غَتكم باهلل والرحم ، فقيل 
مهموز أو غَت « . تسلون بو»كقولك : رأيت اذلَلل وتراءيناه . وتنصره قراءة من قرأ : 

باحلركات الثَلث ، فالنصب على وجهُت : إما على : « واْلرحام»مهموز . وقرىء 
عمراً واتقوا اهلل واْلرحام ، أو أن يعطف على زلل اْلار واجملرور ، كقولك : مررت بزيد و 

، واْلر على عطف الظاىر على « تسألون بو وباْلرحام». وينصره قراءة ابن مسعود : 
ادلضمر ، وليس بسديد؛ ْلّن الضمَت ادلتصل متصل كامسو ، واْلار واجملرور كشيء واحد 
، فكانا ِف قولك : ) مررت بو وزيد ( و ) ىذا غَلمو وزيد ( شديدي اَّلتصال ، فلما 

ه أشبو العطف على بعض الكلمة ، فلم جيز ووجب تكرير العامل ،  اشتد اَّلتصال لتكرر 
كقولك : ) مررت بو وبزيد ( و ) ىذا غَلمو وغَلم زيد ( أَّل ترى إىل صحة قولك : ) 
رأيتك وزيداً ( و ) مررت بزيد وعمرو ( دلا َل يقو اَّلتصال ، ْلنو َل يتكرر ، وقد متحل 

 اْلار ونظَتىا . لصحة ىذه القراءة بأهنا على تقدير تكرير
 

Pendapat yang sama dikemukakan Ibnu Katsir (w. 774 H) yang 

berpendapat bahwa Allah Ta‘ala menyuruh makhluk-Nya agar bertakwa kepada-

Nya. Dia mengingatkan mereka terhadap kekuasanya-Nya yang dengan kekuasaan 
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itulah itulah Dia menciptakan mereka dari diri yang satu, yaitu Adam ―Dia 

menciptakan dari diri pasangannya itu,‖ yaitu Hawa yang diciptakan dari tulang 

rusuk Adam bagian belakang yang sebelah kiri ketika dia sedang tidur. Kemudian 

Adam bangun dan dikejutkan oleh keberadaan Hawa. Keduanya pun saling 

tertarik.
10

 Berikut teks aslinya 

يقول تعاىل آمرًا خلقو بتقواه، وىي عبادتو وحده َّل شريك لو، وُمَنبّ ًها ذلم على قدرتو اليت 
َها َزْوَجَها { وىي حواء،  خلقهم هبا من نفس واحدة، وىي آدم، عليو السَلم } َوَخَلَق ِمن ْ

( من خلفو وىو نائم، فاستيقظ فرآىا فأعجبتو، 1عليها السَلم، خلقت من ِضلعو اْليسر )
 نس إليها وأنست إليو.فأ

وقال ابن أيب حامت: حدثنا أيب، حدثنا زلمد بن مقاتل، حدثنا وكيع، عن أيب ىَلل، عن 
قتادة، عن ابن عباس قال: ُخلَقت ادلرأة من الرجل، فجعل نَ ْهَمَتها ِف الرجل، وخلق 

 الرجل من اْلرض، فجعل هنمتو ِف اْلرض، فاحبسوا نساءكم.
دلرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء ِف الضلع أعَله، وِف احلديث الصحيح: "إن ا

 ( .2فإن ذىبت تقيمو كسرتو، وإن استمتعت هبا استمتعت هبا وفيها ِعَوج" )
ُهَما رَِجاَّل َكِثَتًا َوِنَساًء { أي: وَذرَأ منهما، أي: من آدم وحواء رجاَّل   وقولو: } َوَبثَّ ِمن ْ

اختَلف أصنافهم وصفاِتم وألواهنم ولغاِتم، كثَتا ونساء، وَنَشرىم ِف أقطار العاَل على 
 مث إليو بعد ذلك ادلعاد واحملشر.

مث قال تعاىل: } َوات َُّقوا اللََّو الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِو َواْلْرَحاَم { أي: واتقوا اهلل بطاعتكم إياه، 
باهلل قال إبراىيم ورلاىد واحلسن: } الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِو { أي: كما يقال: أسألك 

وبالرَِّحم. وقال الضحاك: واتقوا اهلل الذي بو تعاقدون وتعاىدون، واتقوا اْلرحام أن 
تقطعوىا، ولكن بروىا وِصُلوىا، قالو ابن عباس، ورلاىد، وعكرمة، واحلسن، والضحاك، 

 والربيع وغَت واحد.
                                                           

10
 imam al-Jalil al Hafidz imaduddin bi al-Fida‘ Ismail ibn Katsir al-Qurshii al- Dimaski, 

Tafsiru al-Aliyyatul Qa>dir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsi>r, (Riyadh:Maktabah Ma‘arif, 1989),646 
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( بعضهم: } واْلرحام { باخلفض على العطف على الضمَت ِف بو، أي: 3وقرأ )
 لون باهلل وباْلرحام، كما قال رلاىد وغَته.تساء

وقولو: } ِإنَّ اللََّو َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا { أي: ىو مراقب ْلميع أعمالكم وأحوالكم كما 
 [ .9قال: } َواللَُّو َعَلى ُكلي َشْيٍء َشِهيٌد { ]الربوج: 

( وىذا 4راك" )وِف احلديث الصحيح: "اعبد اهلل كأنك تراه، فإن َل تكن تراه فإنو ي
( وأم 5إرشاد وأمر مبراقبة الرقيب؛ وذلذا ذكر تعاىل أن أصل اخللق من أب ]واحد[ )

 واحدة؛ ليعطَف بعضهم على
 

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh al-Alusi (w. 1270 H/1854 H) 

dengan menambahkan keterangan bahwa tulang rusuk yang dimaksud adalah 

tulang rusuk sebelah kiri Adam.
11

 Berikut teks aslinya 

} ِبْسِم اللَِّو الرمحن الرحيم يَأَي َُّها الناس { خطاب يعم ادلكلفُت من لدن نزل إىل يوم 
القيامة على ما مّر َتقيقو ، وِف تناول نو ىذه الصيغة للعبيد شرعًا حىت يعمهم احلكم 

ن العبد من الناس مثًَل فيدخل ِف اخلطاب خَلف ، فذىب اْلكثرون إىل التناول ْل
العام لو قطعًا وكونو عبداً َّل يصلح مانعًا لذلك ، وذىب البعض إىل عدم التناول قالوا : 
ْلنو قد ثبت باْلمجاع صرف منافع العبد إىل سيده فلو كلف باخلطاب لكان صرفاً 

، وأيضًا خرج العبد عن دلنافعو إىل غَت سيده وذلك تناقض فيتبع اْلمجاع ويًتك الظاىر 
اخلطاب باْلهاد ، واْلمعة ، والعمرة ، واحلج ، والتربعات ، واْلقارير ، ونوىا ، ولو  

كان اخلطاب متناوًَّل لو للعموم لزم التخصيص ، واْلصل عدمو ، واْلواب عن اْلول : 
أنا َّل نسلم صرف منافعو إىل سيده عمومًا بل قد يستثٌت من ذلك وقت تضايق 

ات حىت لو أمره السيد ِف آخر وقت الظهر ولو أطاعو لفاتتو الصَلة وجبت عليو العباد
                                                           

11
Abu al-Fadhl Syihab ad-Din as-Sayyid Mahmud Afandi al-Alusi> al-Baghdadi>, ruh al-

ma’ani> fi Tafsir Al-Quran al-‘Azhim wa as-Sab’i al-Matsani> (t.t.p.: Dar al-Fikr, t.t), jilid II,180-1 
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الصَلة ، وعدم صرف منفعتو ِف ذلك الوقت إىل السيد ، وإذا ثبت ىذا فالتعبد بالعبادة 
ليس مناقضًا لقوذلم : بصرف ادلنافع للسيد ، وعن الثاِّن : بأن خروجو بدليل اقتضى 

ادلسافر ، واحلائض عن العمومات الدالة على وجوب خروجو وذلك كخروج ادلريض ، و 
الصوم ، والصَلة ، واْلهاد ، وذلك َّل يدل على عدم تناوذلا اتفاقًا ، غايتو أنو خَلف 
اْلصل ارتكب لدليل وىو جائز مث الصحيح أن اْلمم الدارجة قبل نزول ىذا اخلطاب َّل 

متثال ، وأ ى ذلم بو وىم َتت حظ ذلا فيو َّلختصاص اْلوامر والنواىي مبن يتصور منو اَّل
 أطباق الثرى َّل يقومون حىت ينفخ ِف الصور .

وجوز بعضهم كون اخلطاب عامًا ِبيث يندرجون فيو ، مث قال : وَّل يبعد أن يكون 
اْلمر اْليت عامًا ذلم أيضًا بالنسبة إىل الكَلم القدمي القائم بذاتو تعاىل ، وإن كان كونو 

 ىذه اْلمة ، وفيو نظر ْلن ادلنظور إليو إمنا ىو أحكام القرآن عربيًا عارضًا بالنسبة إىل
بعد النزول وإَّل لكان النداء ومجيع ما فيو من خطاب ادلشافهة رلازات وَّل قائل بو فتأمل 
، وعلى العَلت لفظ ) الناس ( يشمل الذكور واْلناث بَل نزاع ، وِف مشول نو قولو 

واْلكثرون على أن اْلناث َّل يدخلن ِف مثل ىذه تعاىل : } اتقوا َربَُّكُم { خَلف ، 
الصيغة ظاىراً خَلفاً للحنابلة ، استدل اْلولون بأنو قد روي عن أم سلمة أهنا قالت : يا 
رسول اهلل إن النساء قلن ما نرى اهلل تعاىل ذكر إَّل الرجال فأنزل ذكرىن ، فنفت ذكرىن 

يره عليو الصَلة والسَلم للنفي ، مطلقًا ولو كن داخَلت دلا صدق نفيهن وَل جيز تقر 
وبأنو قد أمجع أرباب العربية على أن نو ىذه الصيغة مجع مذكر وأنو لتضعيف ادلفرد 
وادلفرد مذكر ، وبأن نظَت ىذه الصيغة ادلسلمون ولو كان مدلول ادلسلمات داخًَل فيو دلا 

 حسن العطف ِف قولو تعاىل :
Demikianlah pandangan para mufassir periode Klasik di atas tentang asal 

penciptaan perempuan. Mereka sepakat menyatakan bahwa Hawa diciptakan dari 

tulang rusuk Adam. Kesimpulan tersebut diambil, pertama, berdasarkan argumen 

bahasa: min dalam kalimat wa khalaqa minha> zaujaha> adalah min  menyatakan 
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sebagian, yang dalam bahasa Arab dikenal dengan min tab’idhiyah. Min seperti 

itu misalnya terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 3 (wa mimma> razaqnahum 

yunfiqu>n) yang kalau diterjemahkan menjadi: ‖...dan (mereka) menafkahkan 

sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka‖; Kedua, berdasarkan 

hadits Nabi Riwayat Bukhari yang sudah dikutip di atas. 

Para mufasir di atas tidak sedikit pun ragu bahwa yang dimaksud nafs  

dalam kalimat alladz>i khalaqakum min nafs wa>hidah adalah Adam, walaupun dari 

segi bahasa kata nafs bersifat netral, bisa laki-laki dan bisa perempuan, sekalipun 

jenis katanya tergolong muannats (feminim). Walaupun tidak disebutkan, dengan 

mudah kita dapat menduga sebab ketidakraguan itu adalah karena dalam surat Al-

Baqarah 30-38 telah dibahas tentang Adam sebagai manusia pertama. Dengan 

demikian kemungkinan nafs wa>hidah itu Hawa sudah tertutup sama sekali. 

Pendapat di atas hampir bisa ditemukan di kitab-kitab tafsir yang lain, 

seperti Tafsir Al-Qurthubi>,12
 dan Tafsir Al-Mi>zan,

13
 semuanya menafsirkan kata 

nafs na>hidah dengan Adam, dan kata ganti minha ditafsirkan dengan ―dari bagian 

tubuh Adam‖, dan kata zaujaha> ditafsirkan dengan Hawa, isteri Adam. 

B. Pandangan Para Mufassir kontemporer 

Jika kita membahas beberapa tafsir komtemporer, kita akan mendapati 

bahwa mayoritas mereka mempunyai pemdapat yang sama dengan para mufassir 

klasik tentang penciptaan Hawa. Berikut beberapa pemdapat mufassir 

kontemporer tentang masalah di atas: 

                                                           
12

 Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al- Qurthubi>, Tafsir Al-Qurthubi> Al-
Jami’ al Ahkam Al-Qur’an, (Kairo: Dar al-Hadis, 1996) jilid I, 448 

13
 Muhammad Husain al-Thaba-Thaba’I, al-Mi>zan fi tafsir al-Qur’an,(Beirut: 

Mu’assasah al-a’lami lil matbu>’ah,t.t) jilid IV, 135 
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Al-Maraghi (Lahir 1881 M/ Wafat 1945 M) berpendapat bahwa nafs 

wa>hidah dalam surat al-nisa ayat satu adalah Adam. Menurut Maraghi Jumhur 

ulama sepakat mengartikan bahwa makna nafs wa>hidah adalah Adam, tetapi, pada 

hakikatnya mereka tidak memahami nash ayat ini secara benar, melainkan hanya 

memahaminya secara bulat, bahwa nabi Adam adalah Bapak Manusia. 
14

 

 Tambah al-Maraghi berpendapat bahwa Allah lalu menciptakan untuk 

jiwa tersebut, yang tergambarkan dalam bentuk nabi Adam, seorang istri yang 

diciptakan dari dirinya, yang kemudian diberi nama hawa. Para ahli kitab 

mengatakan, bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri Adam 

sewaktu beliau sedang tidur.
15

 

Kesimpulannya Maraghi berpendapat bahwa Allah telah 

mengembangbiakkan kalian dari satu jiwa (Adam) yang diciptakan-Nya dari 

tanah, kemudian Dia ciptakan pula istrinya yang bernama Hawa.
16

 

Pendapat yang serupa dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili (Lahir 1932 M/ 

Wafat 2015 M), berpendapat bahwa yang dimaksud nafs wa>hidah dalam surat al-

Nisa ayat 1 adalah Adam, kalimat Minha> diartikan dari sebagian tubuh Adam dan 

arti Zaujaha >Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam sebelah kiri.
17

 

Berbeda dengan pandangan mayoritas para mufassir, Muhammad Abduh 

(w.1905 M) dan muridnya Muhammad Rasyid Ridha (w.1935 H) tidak sepakat 

bahwa yang dimaksud dengan nafs wahidah dalam surat al –Nisa‘ ayat 1 adalah 
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 Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi> (Mesir: Muthafa Al-Babi Al-Halabi, 

1974 M), jilid 4, 316 
15

  Ibid, 318 
16

  Ibid 319  
17

 Wahbah Zuhaili, Tafsir al-Munir fi al-aqidah wa asy-syari‟ah al-Manhaj, ( Damaskus: 

Dar al-Fikr,2003), jilid II, 555  
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Adam. Menurut Abduh tidak dipastikan bahwa yang dimaksud dengan nafs 

wa>hidah dalam surat al-Nisa> adalah Adam, kecuali bagi yang meyakini bahwa 

semua manusia adalah anak cucu Adam. Bagi yang meyakini bahwa setiap ras 

punya asal-usul sendiri maka yang dimaksud dengan nafs wa>hidah adalah nenek 

moyang masing-masing. Tankir kata rijalan dan Nisa>’ pada kalimat wa batsa 

minhuma rija>l al katsiro menurut Abduh menunjukkan ketidakpastian itu. Kalau 

memang yang dimaksud adalah Adam (ma‘rifah), semestinya dua kata itu 

diungkapkan dalam bentuk ma‘rifah juga misalnya wa batsa Jami’a minhuma> rijal 

katsi>ro wa nisa>’a, karena khithab. Karena Khitab pada ayat itu bersifat umum, 

yaitu seluruh umat manusia, bagaimana mungkin yang dimaksud dengan nafs 

wahidah adalah person tertentu, yaitu Adam, padahal tidak semua manusia 

mengenal Adam dan (Hawa), bahkan mendengarnya pun tidak pernah. 
18

 

Menurut Abduh, sumber informasi bahwa Adam manusia pertama adalah 

Taurat. Kita, katanya, tidak dapat mempercayai Taurat sebagai rujukan, karena 

keasliannya tidak terjamin. Kita hanya menerima kebenaran hal-hal yang 

metafisis menyebut secara tegas bahwa nafs wahidah itu adalah Adam, maka kita 

biarkan masalah itu tetap tidak jelas. Kita tidak memastikan bukan Adam, dan 

tidak pula memastikan Adam.
19

 

Menurut Ridha, mayoritas mufassir menafsirkan bahwa nafs wa>hidah 

adalah bukan berdasarkan teks ayat, tetapi berdasarkan keyakinan yang sudah 

diterima secara umum pada waktu itu bahwa Adam adalah nenek moyang umat 
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 As-Sayyid Muhammad Rasyid Ri>dha, Tafsir al-Qur’an al-Hakim (Tafsir al-Manar) 
(Beirut: Dar al-Fikr, 1973), jld IV, 324  

19
 Ibid  
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manusia. Seperti halnya Abduh, Ridha juga mentawaqufkan masalah ini, katanya 

tanpa memandang pendapat mana yang benar tentang manusia pertama, yang jelas 

teks-teks ayat menegaskan bahwa secara esensi, semua manusia mempunyai asal 

kemanusiaan yang sama. Oleh sebab itu semua bersaudara, tanpa memandang 

warna kulit, perbedaan bahasa atau perbedaan keyakinan tentang asal-usul 

manusia sendiri. Ayat ini tidak bermaksud menjelskan asal kejadian manusia.
20

 

Pandangan Abduh dan Ridha ini diikuti oleh Muhammad Quraish Shihab. 

Setelah mengutip Ridha yang menyatakan bahwa seandainya tidak tercantum 

kisah kejadian Adam dan Hawa dalam Kitab Perjanjian Lama dengan redaksi 

yang mengarah kepada pemahaman di atas pasti pendapat yang keliru itu tidak 

pernah akan terlintas dalam benak seorang muslim, Shihab memberikan 

pendapatnya tentang hadis tulang rusuk tersebut: 

―Tulang rusuk yang bengkok harus dipahami dalam pengertian kiasan 

(majazi), dalam arti bahwa Hadis tersebut memperingatkan para laki-laki 

agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. Karena ada sifat, karakter, 

dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan lelaki, hal mana bila 

tidak disadari akan dapat mengantar kaum laki-laki untuk bersikap tidak 

wajar. Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan 

perempuan. Kalaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana 

fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok‖ 

Hamka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan nafs wa>hidah adalah 

satu diri, bukan jenis manusia, dan satu diri yang dimaksud itu adalah laki-laki 

bukan perempuan. Dengan demikian, sekalipun secara bahasa zauj bisa berarti 

suami atau istri, akan tetapi dalam ayat ini Hamka menafsirkanya sebagai isteri. 

Berikut ini kutipan terjemahan lengkap Hamka terhadap ayat tersebut: 

“Hai sekalian manusia! Bertakwalah kamu kepada Tuhanmu, yang telah 

menjadikan kamu dari satu diri, dan daripadanya dijadikan-Nya isterinya 
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serta dari keduanya Dia memperkembangkan laki-laki dan perempuan 

yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah kepada Allah, yang kamu telah 

tanya bertanya tentang (nama)-Nya, dan peliharalah kekeluargaan. 

Sesungguhnya Allah pengawas atas kamu.” (Q.S. An-Nisa:1)
21

 

Namun demikian Hamka tidak tegas menyebutkan bahwa diri yang satu 

itu Adam walaupun dia mengakui bahwa mayoritas mufasir berpendapat 

demikian. Hamka tidak pernah menyatakan sependapat, walaupun tidak juga 

menyatakan menolak. Tentang hal ini Hamka menulis: 

―Baik juga kita ketahui, bahwasanya tafsir yang umum sejak dahulu, ialah 

bahwa yang dimaksud dengan diri yang satu itu ialah Adam, yang 

daripadanya dijadikan jodohnya. Menurut tafsiran sebagian besar ahli 

tafsir ialah isteri Adam yang bernama Hawa itu. Ibnu Abi Syaibah dan 

Abd bin Humaid, Ibn Jarir, Ibnul Mundzir dan Inmu Hatim menjelaskan 

bahwa Mujahid memang menafsirkan demikian, yaitu bahwa diri yang 

satu itu adalah Adam. Dan Mujahid menafsirkan bahwa jodohnya 

dijadikan daripadanya itu ialah Hawa, yaitu dari tulang rusuk Adam. Ibnul 

Mundzir dan Abd bin Hamaid menjelaskan lagi, bahwa tulang rusuk 

Adam itu, ialah tulang rusuk kiri yang di bawah sekali. 

Menurut riwayat Abusy syaikh dan Ibnu Abbas, bahwa beliau (Ibnu 

Abbas) menafsirkan begitu pula. Oleh sebab itu, ahli-ahli tafsir yang 

datang di belakangpun menurutlah akan jejak langkah ahli-ahli tafsir yang 

dahulu itu. Belum ada ahli tafsir lama yang menafsirkan lain dari itu. 

Padahal dalam ayat yang ditafsirkan itu sendiri tidaklah ada tersebut, 

bahwa diri yang satu itu adalah Adam dan isteri atau jodoh yang dijadikan 

daripadanya itu adalah Hawa. Dan tidak tersebut sama sekali tentang 

tulang rusuk itu.
22

 

  

Menurut Hamka, al-Quran sendiri tidak menyebutkan secara tegas bahwa 

manusia pertama adalah Adam sehingga dapat dimaklumi kalau kalangan Islam 

sendiri muncul penafsiran yang berbeda-beda. Kaum Syiah menurut Hamka 

sebagaimana yang diterangkan oleh salah seorang imam mereka, Muhammad al-

Baqir (w. 731 M), berpendapat bahwa sebelum Adam nenek kita, telah ada 
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 Hamka, Tafsir Al-Azha>r (Jakarta:Pustaka Panjimas, 1987), jilid IV, 217  
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beribu-ribu (berjuta-juta) Adam. Dan asy-Syaikhul Akbar Ibnu ‘Arabi> (w. 638 H) 

mengatakan dalam Futuhat, bahwa 40.000 tahun sebelum Adam, sudah ada Adam 

yang lain.
23

 

Jika tentang Adam manusia pertama Hamka tidak bersifat tegas, baik 

menerima maupun menolaknya, lain halnya tentang penciptaan Hawa dari tulang 

Adam, Hamka menolaknya dengan tegas. Bagi Hamka hadis itu harus dimaknai 

secara metaforis bukan literer. Tentang hal ini Hamka menulis: 

―Sumber pertama ialah sabda Nabi yang dirawikan Bukhari dan Muslim, 

yang dahulupun ketika menafsirkan Adam dengan istrinya dalam syurga, 

di dalam syurga, di dalam surat al-Baqarah telah disalinkan. Nabi 

mengingatkan benar-benar,supaya perempuan dipelihara baik-baik, sebab 

dia dijadikan dari tulang rusuk, yang tidak hati-hati memeliharanya, 

terlampu keras dia patah dan jika dibiarkan saja dia tetap bengkok. 

Ahli-ahli ijtihad itu sekali kali tidak membantah hadis yang shahih ini, 

tetapi belum dapat menumpangi faham, bahwa hadis ini dapat dijadikan 

alasan yang tepat untuk mengatakan, bahwa Hawa terjadi dari tulang rusuk 

sebelah bawah, sebelah kiri Adam. Setinggi tinggi yang dapat diambil dari 

hadis ini hanyalah, bahwa tabiat, kelakuan perempuan itu menyerupai 

tulang rusuk, yang kalau dikerasi akan patah dan kalau dibiarkan saja, 

bengkok. Jadi bukan dirinya yang dibuat tulang rusuk, melainkan 

perangainnya menyerupai tulang rusuk.‖
24

 

Hamka panjang lebar mengupas hadis-hadis tentang tulang rusuk ini 

tatkala menafsirkan surat al-Baqarah ayat 35. Hadis pertama yang dikomentari 

Hamka adalah hadis triwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang 

sebelumnya juga dikutip oleh al-Alusi. Hadis tersebut diterjemahkan Hamka 

sebagai berikut: 

“Peliharalah perempuan-perempuan itu sebaik-sebaiknya, karena 

sesungguhnya perempuan dijadikan dari tulang rusuk dan sesungguhnya yang 

paling bengkok pada tulang rusuk itu, ialah yang sebelah atasnya. Maka jika 

engkau coba meluruskanya, niscaya engkau patahkan dia. Dan jika engkau 
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tinggalkan saja, dia akan tetap bengkok. Sebab itu peliharalah perempuan-

perempuan baik-baik”
 

Apabila kita perhatikan bunyi hadis ini dengan seksama, kata Hamka, 

tidaklah dia dapat dijadikan alasan untuk mengatakan bahwa perempuan, atau 

terutama Siti Hawa, terjadi dari tulang rusuk Nabi Adam. Yang terang maksud 

hadis ini ialah membuat perumpamaan dari hal bengkok atau bengkoknya dengan 

tulang rusuk, tulang rusuk tidaklah dapat diluruskan dengan paksa, kalau dipaksa-

paksa meluruskanya, diapun patah, kalau dibiarkan saja, tidak dihadapi dengan 

sabar, bengkoknya itu akan akan terus.
25

 

Untuk memperkuat penafsiran secara metaforis atau majazi itu, Hamka 

mengutip dua hadis lain. Yang pertama riwayat Bukhari Muslim dari Abu 

Hurairah
26

 dan kedua riwayat Muslim, juga dari Abu Hurairah.
27

 

Setelah mengutip ketiga hadis di atas, dengan penuh keyakinan Hamka 

menyimpulkan bahwa yang dimaksud oleh hadis-hadis tersebut bukanlah benar-

benar perempuan (Hawa) diciptakan dari tulang rusuk laki-laki (Adam) tetapi 

perumpamaan tentang jiwa perempuan. 

―Maka terangkanlah sekarang bahwa yang dimaksud di sini ialah jiwa atau 

bawaan segala perempuan dalam dunia ini. Pertimbanganya tidak lurus, 

kata orang sekarang tidak objektif. Perempuan di dalam 

mempertimbangkan suatu lebih banyak memperturutkan hawanya, yang 

cara sekarang kita namai sentimen. Hadis-hadis ini telah memberi 

petunjuk bagi seorang laki-laki terutama bagi seorang suami, bagaimana 

caranya menggauli isterinya dan mendidik anak-anaknya yang perempuan. 

Supaya terjadi rumah tangga yang bahagia, hendaklah seorang laki-laki 

                                                           
25

 Ibid  
26

 ―Perempuan itu seperti tulang rusuk, jika engkau coba meluruskannya, diapun patah. 

Dan jika engkau bersuka-sukaan dengan dia, maka bersuka-suka juga engkau, namun dia tetap 

bengkok.” 
27

“sesungguhnya perempuan itu dijadikan tulang rusuk. Dia tidak akan dapat lurus untuk 

engkau ata suatu jalan. Jika engkau mengambil kesenangan dengan dia, namun dia tetap bengkok. 

Dan jika engkau coba meluruskanya, niscaya engkau mematahkanya. Patahnya itu talaknya” 
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mengenal kelemahan jiwa perempuan ini, yaitu laksana tulang rusuk yang 

bengkok. Seorang suami yang berpengalaman, dapat mengerti dan 

memahami apa maksud hadis-hadis ini. Kelemahan perempuan yang 

seperti ini, pada hakikatnya, kalau laki-laki pandai membawakanya, inilah 

yang menjadi salah satu dasar penguatan satu rumah tangga.‖
28

 

Di samping tiga hadis di atas ada satu riwayat lagi yang menyebutkan 

Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Riwayat itu dikeluarkan oleh Ibn Jarir 

(w. 310 H), Ibn Abi Hatim (w. 327 H), al-Baihaqi (w. 458) dan Ibn ‗Asakir, yaitu 

perkataan Ibn ‗Abbas (w. 68 H), Ibn Mas‘ud (w. 32 H) dan beberapa orang dan 

kalangan sahabat Rasulullah, mereka berkata 

“Tatkala Adam telah berdiam di dalam syurga itu, berjalanlah dia seorang diri 

dalam kesepian, tidak ada pasangan (isteri) yang akan menentramkannya. Maka 

tidurlah dia, lalu dia bangun. Tiba-tiba di sisi kepalanya seorang perempuan 

sedang duduk, yang telaga dijadikan Allah daripada tulang rusuknya.” 

Hamka pun menolak hadis ini dijadikan dasar untuk menyatakan Hawa 

diciptakan dari tulang rusuk Adam. Alasan Hamka, riwayat ini hanyalah 

perkataan sahabat, bukan sabda Rasulullah, nilainya untuk dipegang sebagai suatu 

aqidah tidak sama dengan hadis yang sama dengan Nabi, apalagi dengan al-

Quran. Besar sekali kemungkinan, kata Hamka, pernyataan kedua sahabat itu 

terpengaruh oleh berita-berita orang Yahudi yang ada di Madinah ketika itu, yang 

berpegang kepada isi kitab Kejadian, fasal 2 ayat 21.
29

 Informasi dari kitab itu, 

kata Hamka lebih lanjut, diterima begitu saja oleh Ibn Abbas dan Ibn Mas‘ud 
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bagaimana adanya sebagai satu fakta yang mereka terima, yang boleh diolah dan 

diselidiki pula oleh orang lain.
30

 

Berbeda dengan Hamka yang menterjemahkan nafs wa>hidah itu satu diri 

dan zaujaha> itu isterinya, maka Hasbi mengartikannya  jenis yang satu dan 

pasangannya. Berikut ini adalah terjemahan lengkap Hasbi terhadap ayat yang 

ditafsirkan: 

”Hai segala manusia! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah 

menjadikan kamu dari jenis yang satu, dan ia telah menjadikan dari jenis yang 

satu itu, pasangannya, dan ia kembangbiakkan dari kedua nya, lelaki yang 

banyak jumlahnya dan perempuan yang banyak jumlahnya pula. Dan 

bertakwalah kepada Allah yang kamu minta dengan nama-Nya dan hubungilah 

kerabat-kerabatmmmu. Bahwasanya Allah adalah dia Tuhan yang senantiasa 

mengawasi keadaanmu”.
31

 

Dari terjemahan di atas terlihat Hasbi menolak pemahaman nafs wa>hidah 

sebagai diri yang satu yang oleh sebagian besar mufassir dinyatakan sebagai 

Adam dan Adam itulah bapak manusia. Pendapat seperti itu, kata Hasbi tidak 

dapat dipahami dari nash ayat ini.
32

Ayat ini menurut Hasbi bukanlah tentang asal 

seluruh umat manusia secara keseluruhan, tetapi asal usul suku-suku, kaum-kaum 

atau bagian –bagian dari umat manusia yang masing-masing kelompok itu berasal 

dari jenis yang satu. Pendapat Hasbi seperti itu terlihat dari beberapa pendapat 

yang dia kutip, diantaranya dari Muhammad ‗Abduh. Hasbi menulis: 

―kata al- Qaffal: ―Ayat ini menerangkan, bahwa Allah menjadikan tiap-

tiap seseorang dari kita, dari jenis yang satu dan Allah menjadikan dari jenis yang 

satu itu, pasangan yang sepadan.‖ 
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Atau Khitbab ini dihadapan kepada orang Quraisy yang ada di mana Nabi 

dijadikan. Oleh karena itu janganlah kita permasalahkan. Dan apabila ahli-ahli 

Barat mengatakan bahwa tiap-tiap jenis (suku-suku manusia) mempunyai seorang 

ayah, maka hal itu tidak menyalahi al-Quran. Pendapat itu hanya berlawanan 

dengan Taurat yang menegaskan bahwa Adam itu ayah manusia. 

Kata al-Ustadz al –Imam Muhammad ‗Abduh : ―Zhahir ayat ini tidak 

menerima bahwa yang dikehendaki dengan Nafs yang satu itu, ialah Adam karena 

berlawanan dengan hasil penyelidikan ilmu dan sejarah. Dan Karena di sini 

dikatakan sejumlah orang dan sejumlah wanita, bukan semua orang lelaki dan 

semua orang wanita. Dan tidak ada dalam al-Quran yang menafikan iktikad 

tersebut, sebagaimana tak ada yang menetapkannya secara qath’i. Perkataan hai 

anak Adam, tidak menjadi nash untuk menegaskan bahwa manusia, adalah anak 

Adam.
33

 

Karena Hasbi sudah menolak penafsiran nafs wa>hidah sebagai diri yang 

satu yaitu Adam, maka sebagai konsekuensi pendapatnya itu Hasbi juga menolak 

penafsiran kalimat zaujaha> dengan Hawa. Kalimat itu bagi Hasbi berarti isteri 

secara umum. Ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah menjadikan kita ini dari 

orang seorang dan dari orang yang seorang itu, diciptakan pasangannya, isteri. 

Maka segala keturutan manusia, lahir daripada suami isteri.
34

 

Tentag Hawa Hasbi tidak menguraikan bagaimana Hawa diciptakan, tetapi 

dengan tegas menolak penafsiran yang menyatakan Hawa diciptakan dari tulang 
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rusuk Adam. Hasbi menyadari bahwa sumber penafsiran seperti itu adalah hadis 

yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan keterangan 

kitab kejadian dalam Taurat. Bagi hasbi hadis ini harus dipahami sebagai sebuah 

penamsilan keadaan dan perangai perempuan. Hasbi menulis: 

―dengan tidak ragu-ragu kita menetapkan bahwa yang dikehendaki dengan 

dari diri-dirimu, ialah dari jenismu. Bukan berarti Tuhan menjadikan tiap-

tiap isteri dari badan suaminya. Sebenarnya, hadis yang diriwayatkan oleh 

Abu Hurairah itu adalah penamsilan keadaan dan perangai perempuan. 

Pengertian ini dikukuhkan oleh sabda Nabi di ujung hadis yaitu: ― jika 

engkau meluruskanya, tentulah engkau mematahkanya. Jika engkau 

membiarkannya, tetaplah dia bengkok. Karena itu saling berwasiatlah serta 

berlaku baik kamu sekalian terhadap kaum perempuan.‖
35

 

Demikian pendapat para mufassir kontemporer di atas dapat disimpulkan 

bahwa mereka berbeda pendapat dengan mufasir periode Klasik, tidak sepakat 

bahwa kata nafs al wa>hidah dengan Adam, dlamir minha> ditafsirkan dengan dari 

bagian tubuh Adam, dan kata zaujaha> ditafsirkan dengan Hawa, isteri Adam 
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BAB III 

ASAL PENCIPTAAN PEREMPUAN MENURUT NASARUDDIN UMAR 

A. Biografi Singkat Nasaruddin Umar 

Nasaruddin Umar (selanjutnya disebut Nasaruddin) lahir di Ujung Bone 

Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Juni 1959, buah pernikahan H. Andi 

Muhammad Umar dan H. Andi Bunga Tungke,  Nasaruddin menikah dengan Dra. 

Helmi Halimatul Udhma dan memiliki 3 anak yang bernama Andi Nizar 

Nasaruddin Umar, Andi Rizal Nasaruddin Umar, dan Najda Nasaruddin Umar, Ia 

adalah imam besar masjid Istiqlal Jakarta, sebelumnya menjabat sebagai Wakil 

Menteri Agama Republik Indonesia dari tahun 2011 sampai 2014. Nasaruddin 

juga merupakan pendiri organisasi lintas agama untuk Masyarakat Dialog antar 

Umat Beragama dan pernah menjabat sebagai Dirjen pada Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam di Kemenag Republik Indonesia. Nasaruddin juga 

adalah anggota dari Tim Penasehat Inggris-Indonesia yang didirikan oleh mantan 

perdana menteri Inggris, Tony Blair. Nasaruddin tumbuh di tengah keluarga yang 

menaruh perhatian besar terhadap agama. Karena itu, sebelum menempuh 

pendidikan formal, pendidikan Umar pada masa kecil ditangani sendiri oleh orang 

tuanya.
36

 

Setelah itu, Nasaruddin melanjutkan pendidikan di sekolah  Dasar Negeri 

Bone,  lulus pada tahun 1970. Melanjutkan Madrasah Ibtidaiyah di pesantren 

As‘adiyah Sengkang, lulus 1976. Setelah itu, ia kuliah di Fakultas Syariah IAIN 
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Alaudin Ujungpandang, lulus sebagai sarjana muda pada tahun 1980. Gelar 

Sarjana lengkap diperoleh di kampus yang sama pada tahun 1984.
37

 

Jenjang pendidikan akademik Nasaruddin terus naik. Pada tahun 1992 ia 

lulus pendidikan strata 2 ( S2) di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tujuh tahun 

kemudian, 1999, ia meraih gelar doctoral di kampus yang sama setelah 

mempertahankan disertasi berjudul Perspektif Jender dalam Al-Quran di depan 

dewan penguji sidang munaqasyah.
38

 

Nasaruddin juga menserap ilmu hingga mancanegara. Ia pernah menjadi 

visiting student di Mc Gill University tahun 1993-1994, dan pernah pula 

mengikuti sandwich program di Paris University, tahun 1995. Pada tahun 1993-

1996 ia melakukan penelitian kepustakaan di beberapa perguruan tinggi di negara-

negara Eropa.
39

 Setelah mendapatkan gelar doktoral, ia pernah menjadi sarjana 

tamu di Shopia University, Tokyo (2001), sarjana tamu di Saos University of 

London (2001-2002), dan sarjana tamu di Georgetown University, Washington 

DC (2003-2004). Dia adalah penulis dari 12 buku yang diantaranya Argumen 

Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran (Paramadina, 1999). Isinya yang 

menjabarkan hasil penelitian mengenai bisa Jender dalam Quran.  

Kini Nasaruddin tercacat sebagai sebagai staf pengajar di IAIN Syarif 

Hidayatullah dan program Pascasarjana Universitas Paramadina mulya hingga  
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pada 12 Januari 2002, ia dikukuhkan sebagai guru besar dalam ilmu tafsir pada 

Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
40

 

Sebagai seorang akademisi, Nasaruddin aktif menulis beberapa tulisannya 

tersebar di berbagai media massa, jurnal, dan tidak sedikit yang telah dibukukan 

Misalnya, pengantar ulumul Quran (1996), Poligami dalam Bungarampai 

Pemikiran Ali Syarati ( 1999), perbandingan antar aliran: perbuatan Manusia 

dalam sejarah dalam islam (1996).
41

 Pengertian Deasa Menurut hukum Positif 

dan hukum Islam (Risalah Sarjana Muda), 1980. Islam dan Nasionalisme 

Indonesia, Analaisa tentang Integrasi Syari'ah Islam dalam Pembinaan Hukum 

Nasional, (Skripsi), 1984, Perspektif Jender Dalam Islam, (Disertasi), 1998, Fiqh 

Ibadah, (Diktat), Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang, Sulawasi 

Selatan, 1987, Tema-Tema pokok Al-Quran (diktat) Yayasan Wakaf Paramadina 

Jakarta, 1994, Antropolgi Jilbab dalam perspektif feminis dan penafsiran Islam 

(diktat), Yayasan Wakaf Paramadina Jakarta, 1995. pengantar Ulumul Quran 

(Diktat), Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1996. Pengantar 

Ulumul Quran, Baiyul Quran Jakarta, 1996. Pandangan Ali Syariati terhadap 

Poligami Dalam Bunga Rampai Pemikiran Ali Syariati, Jakarta; Pustaka Hidayah, 

1999. Editor dan pemberi kata pengantar dalam buku  Konsep Negara dalam 

Islam (Karangan Dr.H. Abd. Muin Salim) Jakarta, Rajawali Press, 1994. Editor 

dalam buku Fiqh Siyasah ( Karangan Dr.J. Suyuthi Pulungan, MA), Jakarta; 

Penerbit Rajawali Press, 1994. Editor dan Pemberi kata pengantar dalam buku 
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Konsep Magashid Syari'ah (Karangan Dr. Asafri Jayabakri), Jakarta, Rajawali 

Press, 1996, editor dan Pemberi kata pengantar dalam buku Ajaran dan Teladan 

para Sufi (Karanan Drs. H.M. Laily Mansur, LPH.), Srigunting Jakarta, 1996, 

Perbandingan antar aliran; Perbuatan manusia, dalam sejarah Pemikiran Islam, 

(Amin Nurdin dan Afifi Fauzi Abbas, (Ed.), Jakarta; Pt. Pustaka Anatara, 1996. 

Kata Pengantar dalam Surah Al-Fatihah bagi orang Modern (karangan Anand 

Krishna), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998. Kata pengantar dalam 99 

Nama Allah Bagi orang Modern  (karangan Anand Krishna), PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 1999,  Argumenasi Kesetaraan Jender (Perspektif Al-Quran), 

yayasan Wakaf Paramadina Jakarta 1999, Kodrat Perempuan Dalam Islam, 

diterbitkan kerjasama lenga kajian agama dan Jender (LKAJ), Solidaritas 

Perempuan, dan The Asia Foundation, Desember 1999. Kata Pengantar dalam 

Surat-surat terakhir bagi orang Modern, sebuah aspirasi Spiritual (karangan 

Anand Krishna), Pt. Gramedia Utama Pustaka, Jakarta, 2000. Kodrat Perempuan 

Dalam Islam (buku Pertama serial Perempuan), PT. Fikahati Aneska, Jakarta, Cet. 

I, 2000, Paradigma Bari Teologi Perempuan (Buku Kedua serial Perempuan), PT. 

Fikahati aneska, Jakarta, Cet.I, 2000. Bisa Jender dalam penafsiran Kitab Suci 

(Buku Ketiga serial Perempuan), PT. Fikahati Aneska, Jakarta ,Cet.I, 2000. Sifat-

Sifat Allah Dalam kualitas Maskulin dan Feminim dalam komaruddin Hidayat, et, 

al  Agama di Tengah Kemelut, Media Cita, Jakarta, 2001. Ibadah Mahdlah: Kiat-

kiat Khusuk dalam sholat dalam Komaruddin Hidayat, et.al, Agama di tengah 

Kemelut, Media Cita, Jakarta, 2001, Tafsir Untuk Kaum Tertindas dalam 

Komaruddin Hidayat, et,al, Agama di tengah Kemelut, Media Cita Jakarta, 2001, 
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Quran Untuk Perempuan Jaringan Islam Liberal dan Teater Utan Kayu, Jakarta, 

2002. Menulis beberapa entri di dalam Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Al-Quran, 

dan Ensiklopedi Islam Untuk Pelajar, Penerbit PT. ICHTIAR BARU VAN 

HOEVE, Jakarta, buku Rethinking Pesantren, Qureta Gramedia 2014, Buku 

Deradikalisasi pemahaman al-Quran & Hadis 2014, Mendekati Tuhan dengan 

Kualitas Feminin, 2014.
42

 

Nasaruddin mendapat banyak piagam penghargaan di antaranya, Piagam 

Penghargaan sebagai Sarjana Teladan IAIN Alauddin Ujung Pandang, 1984, 

Piagam Penghargaan Sebagai Doktor terbaik IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 

1999, Piagam Penghargaan dari Media Executive Jakarta sebagai PROFIL 

EKSEKUTIF DAN PENGUSAHA INDONESIA 2000-2001, 23 Maret 2001, 

Bintang Karya Satya dari Presiden RI, 2001, Piagam Penghargaan dari 

International Human Resources Develeopment Program (IHRDP) sebagai 

International best Leadership Award (IBLA), 2002, 31 Maret 2002, Piagam 

Penghargaan dari International Human Resaorces Develeopment Program 

(IHRDP) sebagai Asean Bset Executive Award (IBLA) 2002 , 23 Juni 2002. 

Penghargaan Peniti Emas Hari Keluarga Nasional (Harganas) IX dari TP PKK 

Pusat, 29 Juni 2002.
43

 

Nasaruddin menempatkan diri sebagai salah satu mufasir di Indonesia 

setelah disertasinya, Perspektif Jender dalam Al-Quran, di bukukan dengan judul 
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Argumen kesetaraan jender, Perspektif Al-Quran. Buku ini diterbitkan oleh 

Yayasan Paramadina pada tahun 1999 M.
44

 

Melalui buku ini terlihat jelas betapa serius Nasaruddin dalam 

memperjuangkan kesetaraan Jender. Pasalnya, disertasi di bawah bimbingan M. 

Quraish Shihab dan Johan Hendrik Meuleman ini dikerjakan selama 6 tahun. 

Dalam rentang waktu tersebut, Umar menelusuri perbagai sumber berbahasa 

Arab, Inggris, dan Ibrani di 27 negara. 

Apabila mencermati proses penelitian yang demikian panjang, cukup 

beralasan ketika tabloid Tekad No. 24 Tahun 1 April 1999 menyebut riset 

Nasaruddin ini sangat istimewa. Juga tidaklah berlebihan sekiranya Azyumardi 

Azra menilai karya Nasaruddin ini merupakan sumbangsih penting ke arah 

rekontruksi dan reformulasi perspektif Jender dalam kajian keislaman. 

Alasan utama Nasaruddin melakukan penelitian Jender dalam Al-Quran 

ini ditopang oleh prinsip dasar Al-Quran sendiri. Dalam Al-Quran terkandung 

misi pembebasan manusia dari segala bentuk diskriminasi dan penindasan, 

termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, ikatan primordial-etnis, dan lain-lain. 

Padahal pada kenyataannya, perbedaan laki-laki dan perempuan terus memendam 

perbagai masalah, baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang dimainkan 

di masyarakat. 

                                                           
44

 Saiful Amin Ghofur, Profil Para Mufassir Al-Qur‟an, (Yogyakarta: Pustaka Insan 

Madani,2008), 231 



 

40 
 

Memang, anatomi biologis keduanya berbeda. Tapi efek dari perbedaan itu 

nyata-nyata membawa konsekuensi yang kurang mengenakkan bagi perempuan. 

Kaum hawa selama ini tetap saja terpasung oleh stigma budaya dengan 

pembatasan peran sebatas sumur-dapur-kasur atau macak-masak-manak (berhias-

memasak-mengandung)
45

 

B. Penafsiran Nasaruddin Umar tentang Asal Penciptaan Perempuan 

Sebagaimana disinggung di awal bahwa ayat yang sering dijadikan 

rujukan tentang asal penciptaan perempuan adalah surat al-Nisa> ayat 1 yaitu 

ُهَما َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ  يَاأَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
 الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِو َواْْلَْرَحاَم ِإنَّ اللََّو َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا.  رَِجاًَّل َكِثَتًا َوِنَساًء َوات َُّقوا اللَّوَ 

 
“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah Menciptakan kamu 

dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) Menciptakan pasangannya (Hawa) dari 

(diri)-nya; dan dari keduanya Allah Memperkembangbiakkan laki-laki dan 

perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya 

kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya 

Allah selalu Menjaga dan Mengawasimu”.(al-Nisa‘: 1) 

 

berikut pemaparan Nasaruddin Umar tentang ayat di atas: 

1. Penafsiran Kata Nafs Wa>hidah 

Menurut Nasaruddin, substansi asal usul kejadian Adam dan Hawa tidak 

dibedakan secara tegas dalam Al-Quran. Memang ada isyarat bahwa Adam 

diciptakan dari tanah dan Hawa dari tulang rusuk Adam, namun isyarat ini 

diperoleh dari hadis yaitu: 

Dari Abu Hurairah Ra. Bahwasannya Rasulullah Saw. Bersabda: “Saling 

berpesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan, karena mereka 

diciptakan dari tulang rusuk.Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok 
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adalah yang paling atasnya. Kalau engkau luruskan tulang yang bengkok itu, 

engkau akan mematahkanya, (tapi) kalau engkau biarkan, dia akan tetap 

bengkok” (HR Bukhari). 

Bagi Nasaruddin, maksud ayat di atas masih terbuka peluang untuk 

didiskusikan, karena ayat ini masih umum. Para mufassir juga masih berbeda 

pendapat siapa sebenarnya yang dimaksud dengan ―diri yang satu‖ nafs 

wa>hidah, siapa yang ditunjuk pada kata ganti (dlamir) ―daripadanya‖ (minha>) 

dan apa yang di maksud ―pasangan‖ (zaujaha>) dalam ayat di atas.
46

 

Nasaruddin pun mengutip beberapa kitab tafsir yang mengartikan kalimat 

nafs wa>hidah adalah Adam, seperti Tafsir Al-Qurthubi>, Tafsir Al-Mi>zan, 

Tafsir ibn Katsi>r, Tafsir Ruh al-Baya>n, dan tafsir al-Maraghi semuanya 

menafsirkan kata Nafs Wa>hidah dengan Adam, dlamir minha ditafsirkan 

dengan ―dari bagian tubuh Adam‖, dan kata zaujaha> ditafsirkan dengan Hawa, 

isteri Adam. Alasan mereka ialah adanya hadis Nabi yang mengisyaratkan 

bahwa perempuan (Hawa) diciptakan dari salah satu dari tulang rusuk 

Adam.
47

 

Menurut Nasaruddin bahwa yang dimaksud nafs wa>hidah ialah bukan 

Adam. Berikut kutipan pendapatnya:  

Kalau dikatakan al- nafs al-wa>hidah ialah Adam, berarti Adam juga 

menjadi asal-usul kejadian hewan dan tumbuh-tumbuhan.‖
48

 Ia juga mengutip 

Muhammad Abduh dalam tafsir al-Manar nya, menolak dengan tegas 
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menafsirkan kata nafs wahidah adalah Adam.‖
49

 Sebagaimana ia mengutip 

pendapat Muhammad Abduh dalam tafsir al-Manar nya: 

a. Ayat ini diawali dengan ―wahai sekalian manusia‖, berarti ditujukan kepada 

seluruh manusia tanpa membedakan agama, suku bangsa, dan warna kulit. 

Bagaimana mungkin dikatakan Adam, sementara Adam tidak popular dan 

tidak diakui keberadaanya oleh semua umat manusia sebagai manusia 

pertama. Dengan demikian, yang dimaksud ―nafs wahidah‖ dalam ayat ini 

ialah yang dapat diakui secara universal oleh seluruh umat manusia. 

b. Kalau yang dimaksudkan ialah Adam, mengapa menggunakan bentuk 

―nakirah‖ pada kata wa bassa minhuma> rijalan katsi>r, bukanya 

menggunakan bentuk ma‟rifah (wa bassa minhuma> rijalan katsi>r wa 

Nisa>a)? Mengapa digunakan ―satu jiwa tertentu‖ yakni Adam dan Hawa, 

sementara khithab ini ditujukan kepada seluruh bangsa secara keseluruhan, 

padahal banyak bangsa dan kelompok masyarakat, bukan saja tidak 

mengakui keberadaan Adam dan Hawa tetapi juga mereka tidak mengenal 

dan tidak pernah mendengarkanya. Bahkan tidak jarang satu bangsa 

mengklaim asal-usul dan nenek moyangnya sendiri, seperti bangsa Cina 

dan kelompok etnik lainya. 

c. Silsilah keturunan Adam dan Hawa sebagai nenek moyang manusia lebih 

dikonkritkan di dalam masyarakat Yahudi. Mitos seperti ini tidak perlu 

diikuti oleh umat Islam, karena pedoman utamanya adalah nash yang tsarih 

atau dalil yang jela dan tegas. 

d. Kalau yang dimaksud ayat itu adalah Adam, maka Adam yang mana?Adam 

sendiri masih merupakan misteri di kalangan ulama tafsir. Kalangan 

mufassir mengissyaratkan adanya Adam-Adam sebelum Nabi Adam, 

seperti dikemukakan oleh al-‗Alusi dalam Tafsir ruh al-Ma’ani>, 
sesungguhnya Allah telah menciptakan 30 Adam sebelum nenek moyanng 

kita, dan jarak antara Adam yang satu dengan Adam lainya 1000 tahun, lalu 

jarak antara Adam-Adam itu dengan Adam nenek moyang kita sekitar 

100.000 tahun. Adam-Adam inilah yang dijadikan dasar para Malaikat 

bahwa Malaikat bahwa manusia nanti juga akan melakukan pertumpahan 

darah (Q S.,al-Baqarah/2:30) jika mereka diciptakan. Banyak lagi riwayat 

lain yang berkaitan dengan Adam-Adam tersebut dikutip dalam Tafsir al-

Mnar, tetapi tidak berarti Abduh setuhu dengan pendapat itu. Itu semua 

diungkapkan dalam rangka mendukung pendapatnya bahwa nafs wa>hidah 

bukanlah Adam 

e. Mengenai makna kata nafs dalam ayat ini, Abduh mengutip pendapat para 

filosof yang menganggap an-Nafs dan al-Rukh mempunyai arti yang sama, 

yaitu sesuatu yang bersifat non-materi. Dengan demikian tidak bisa 

diartikan Adam dan konotasinya materi. Pendapat Abduh ini sejalan dengan 
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pendapat yang dikemukakan oleh salah satu seorang ulama syiah yang 

mengartikan nafs wahidah dengan ―roh‖ (soul).
50

 

 

 

2. Penafsiran Kata Zaujaha> 

Menurut Nasaruddin dlamir ha dari kata minha> pada Q. S. An-Nisa: 1 

bukan dari bagaian dari tubuh Adam, namun dari jenis Adam. Sebagaimana ia 

mengutip pendapat Abu Muslim al-Ashfahani: 

―dlamir ha pada minha bukan dari bagian tubuh Adam, tetapi (dari jenis 

(jins) Adam ― min jinsiha).
51

Ia membandingkan pendapatnya dengan 

menganalisis kata ―nafs‖ yang digunakan di dalam beberapa ayat sebagai 

berikut: 

 

a. Q.,s al-Nahl ayat 78 
 

ْمَع  َهاِتُكْم ََّل تَ ْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّ َواللَُّو َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِن أُمَّ
 ْبَصاَر َواْْلَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ َواْْلَ 

 
 

 “Allah menjadikan bagi kalian isteri-isteri dari jenis kalian sendiri” 

 

b. Q.,s Ali-‗Imran ayat 164 

  

ُلو َعَليْ  ِهْم َآيَاتِِو َلَقْد َمنَّ اللَُّو َعَلى اْلُمْؤِمِنَُت ِإْذ بَ َعَث ِفيِهْم َرُسوًَّل ِمْن أَنْ ُفِسِهْم يَ ت ْ
يِهْم َويُ َعليُمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن قَ ْبُل َلِفي َضََلٍل ُمِبٍُت   َويُ زَكي

 

“…ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari 

golongan mereka sendiri. 

 

c. QS at- Taubah ayat 128 

 

  ِمْن أَنْ ُفِسُكمْ  َلَقْد َجاءَُكْم َرُسولٌ 
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 “ Sesungguhnya telah datang kepAdamu seorang rasul dari kalian 

sendiri” 

 

Dalam menafsirkan kata Zaujaha>, Nasaruddin berpendapat bahwa 

Hawa diciptakan dari jenis Adam itu sendiri, Ia mengutip pendapat 

Muhammad Abduh sebagaimana yang ia katakan: 

―Adapun kata Wakhalaqa minha> Zaujaha> Abduh setuju dengan pendapat 

Abu Muslim al-Isfahani bahwa dlamir ha dalam ayat ini merujuk kepada 

jenis ―diri yang satu‖ nafs wahidah>. Abduh menambahkan bahwa: 

 

―Dan pasangannya diciptakan dari dirinya dalm hal ini mengandung arti 

berasal dari unsure dan jenis yang sama, sesungguhnya “satu diri” 

mencakup organ-organ kelelakian dan keperempuanan. Ini serupa 

dengan “satu sayap” yang berkembang, lalu individu-individunya 

menjadi pasangan-pasangan”
52

 

 

Abduh juga mendukung pendapat al-Zamakhsyari, yang 

berpendapat bahwa ―wau ‘athf dalam wakhalaqa minha> zaujaha> mengikut 

kepada kata yang tersembunyi di belakanya, sehingga seolah-olah ayat ini 

berbunyi: “…dari diri yang satu itu juga paasangan Adamdiciptakan 

(Min nafsin wadidah ansya’ha> wabda’ha> wa khalaqa minha> zaujaha>.53
 

Meskipun diuraikan panjang lebar tetapi Abduh sendiri tidak 

memberikan kesimpulan kongkrit siapa sesungguhnya yang dimaksud 

nafs wahidah boleh jadi suatu genus dan salah satu Spiecies- nya ialah 

Adam dan pasangannya (pair/Zawj—nya) (QS. Al-a‘raf:7 189), 

sedangkan species nya lainya ialah binatang dan pasangan (Qs. Al-Syura, 

11) serta tumbuh-tumbuhan dan pasangan (Qs. Thaha>:53).
54

 

 Ada kesulitan dalam memahami kisah asal usul kejadian manusia 

dalam al-Quran karena ada loncatan atau semacam missing link dalam 

kisah-kisah tersebut, al-Quran tidak menerangkan secara runtut dari 

Asampai Z, tetapi dari A meloncat ke X dan Z, apa yang terjadi antara A 

dan X atau Z tidak djelaskan. Al-Quran bercerita tentang asal-usul 

sumber manusia pertaama dari ―gen atau satu‖ (al-Nafs al-hahidah‖), 

Gen yang melahirkan species makhluk biologis seperti jenis manusia, 

jenis binatang, dan jenis tumbhuh-tumbuhan. Dalam komponen lain ayat-

ayat berbicara tentang asal-usul manusia dalam konteks reproduksi, 

seperti pada surat al-Mu‘minun ayat 12-14. 
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 Konsepsi teologis yang menganggap Hawa berasal usul dari tulang 

rusuk Adam, membawa implikasi psikologis, social, budaya, ekonomis, 

dan politik. Informasi dari sumber-sumber ajaran agama mengenai asal-

usul kejadian perempuan belum bisa dijelaskan secara tuntas oleh ilmu 

pengetahuan. Kalangan feminis Yahudi dan Kristen cenderung 

mengartikan kisah-kisah itu sebagai simbolis yang perlu diberikan 

muatan makna lain. Adapun feminis Muslimah seperti Mernessi 

cenderung melakukan kritik terhadap jalur riwayat (sanad), materi 

(matan), dan asal- usul (sabab wurud) terhadap beberapa hadis yang 

memojokkan perempuan, yang diistilahkanya dengan Hadis hadis 

misoginis. Ia juga melakukan kajian semantic dan sabab nuzul terhada[p 

beberapa ayat al-Quran yang berhubungan dengan perempuan. Lain 

halnya Amina Wadud Muhsin memberikan perhatian khusus kepada 

konsep umum al-Quran tentang perempuan. Dalam buku kecilnya, Quran 

and women, ia berusaha memperkenalkan tema-tema sentral dalam al-

Quran yang mengacu kepada upaya peningkatan martabat manusia secara 

umum, tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, bahkan agama. 

Menurutntya Tuhan memberikan persamaan antara laki-laki dan 

perempuan semenjak awal penciptaan manusia, yakni keduanya diciptaka 

dari unsur yang sama, kemudian keduanya mendapatkan hak yang sama 

sebagai khalifah di bumi, dan sama-sama berpeluang meraih 

keberuntungan di surga. 

 Pemahaman yang keliru mengenai asal-usul kejadian perempuan 

bisa melahirkan sikap ambivilen di kalangan perempuan, di situ pihak 

ditantang untuk berprestasi dan mengembangkan karier agar tidak selalu 

menjadi beban laki laki, tetapi di lain pihak ketika perempuan shalihah 

seringkali depertanyakan. Jadi seolah-olah keberhasilan dan prestasi tidak 

cukup hanya diukur oleh standar profesionalisme tetapi juga seberapa 

jauh hal itu direlakan oleh kaum laki-laki. Kondisi yang demikian ini 

tidak mendukng terciptanya sumber daya perempuan yang kuat, untuk itu 

persoalan ini mendesak dituntaskan.
55

 

  

3. Maksud Hadis Hawa Diciptakan dari Tulang Rusuk Adam 

Menurut Nasaruddin, ia lebih cenderung menjelaskan keterciptaan 

perempuan dari tulang rusuk bengkok hanya secara metaphor (majaz). 

Dalam hal ini, ia sejalan dengan Muhammad Abduh yang juga diamini 

oleh Quraish Shihab. Berikut penuturan Nasaruddin: 
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―Tulang rusuk yang bengkok harus dipahami dalam pengertian 

kiasan (majazi), dalam arti bahwa Hadis tersebut memperingatkan 

para laki-laki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. 

Karena ada sifat, karakter, dan kecenderungan mereka yang tidak 

sama dengan lelaki, hal mana bila tidak disadari akan dapat 

mengantar kaum laki-laki untuk bersikap tidak wajar. Mereka tidak 

akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan. 

Kalaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana 

fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok‖.
56

 

 

Tambah penulis, menurut Quraish Shihab hadis ini harus dipahami 

secara metaphor bahwa para pria diingatkan agar menghadapi perempuan 

dengan bijaksana, karena sifat bawaan yang berbeda dengan pria, sehingga 

bila tidak disadari akan menyebabkan pria tidak wajar, karena adanya 

perbedaan karakter bawaan antara keduanya. Kata ―bengkok‖ (a‘waj) 

digunakan dalam hadis tersebut sebagai ilustrasi terhadap persepsi keliru 

sebagian laki-laki menyangkut sifat perempuan sehingga para lelaki 

memaksakan untuk meluruskanya. Dengan pemahaman seperti ini 

memiliki kodrat sejak lahir yang berbeda dengan laki-laki.
57

 Hal ini 

sejalan dengan Nasaruddin. 

Pemahaman metaphor Quraish Shihab yang jadi sandaran 

Nasaruddin terhadap hadis ini tidak terlalu asing, para ulama umumnya 

tidak bisa menerima pandangan keterciptaan perempuan dari tulang rusuk 

bengkok. Ada hubungan logis antara proses kejadian dengan 

kecenderungan psikologis. Sedangkan pemahaman metaphor Nasaruddin  
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berkaitan juga dengan penolakan keterciptaan perempuan dari tulang 

rusuk.
58
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BAB IV 

ANALISA PENAFSIRAN NASARUDDIN UMAR TENTANG ASAL 

PENCIPTAAN PEREMPUAN 

Pada bab II dijelaskan bahwa dalam menafsirkan surat An-Nisa>‘ ayat 1
59

, 

para mufassir mufassir klasik dan sebagian mufassir kontemporer sepakat bahwa 

yang dimaksud dengan kata nafs al wa>hidah dalam ayat di atas adalah Adam, dan 

kata zaujaha> ditafsirkan dengan Hawa, isteri Adam. Sedangkan huruf min yang 

terdapat dalam kalimat wakhalaqa minha> ditafsirkan dengan min tab‟idhiyah. 

Penafsiran ini diperkuat dengan hadis Nabi riwayat Bukhari yang menjelaskan 

bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam.  

Namun Nasaruddin Umar—sebagaimana pemaparan sebelumnya-- 

berbeda pandangan dengan para mufasir. Berikut analisa penulis tentang pendapat 

Nasaruddin: 

A. Penafsiran kata Nafs wa>hidah 

Menurut Nasaruddin bahwa yang dimaksud nafs wahidah> ialah bukan 

Adam. Berikut kutipan pendapatnya:  

―Kalau dikatakan al- nafs al-wa>hidah ialah Adam, berarti Adam juga 

menjadi asal-usul kejadian hewan dan tumbuh-tumbuhan.‖
60

Ia juga 

mengutip Muhammad Abduh dalam tafsir al-Manar nya, menolak dengan 

tegas menafsirkan kata nafs wahidah adalah Adam.‖
61

 

 

Sebagaimana ia mengutip pendapat Muhammad Abduh dalam tafsir al-Manar 

nya: 
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Artinya“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu 

dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) Menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan 

dari keduanya Allah Memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah 

kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan 

kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu Menjaga dan Mengawasimu” 
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1. Ayat ini diawali dengan ―wahai sekalian manusia‖, berarti ditujukan kepada 

seluruh manusia tanpa membedakan agama, suku bangsa, dan warna kulit. 

Bagaimana mungkin dikatakan Adam, sementara Adam tidak popular dan 

tidak diakui keberadaanya oleh semua umat manusia sebagai manusia 

pertama. Dengan demikian, yang dimaksud ―nafs wahidah‖ dalam ayat ini 

ialah yang dapat diakui secara universal oleh seluruh umat manusia. 

2. Kalau yang dimaksudkan ialah Adam, mengapa menggunakan bentuk 

―nakirah‖ pada kata wa bassa minhuma> rijalan katsi>r,bukanya menggunakan 

bentuk ma‟rifah (wa bassa minhuma> rijalan katsi>r wa Nisa>a)? Mengapa 

digunakan ―satu jiwa tertentu‖ yakni Adam dan Hawa, sementara khitbah ini 

ditujukan kepada seluruh bangsa secara keseluruhan, padahal banyak bangsa 

dan kelompok masyarakat, bukan saja tidak mengakui keberadaan Adam dan 

Hawa tetapi juga mereka tidak mengenal dan tidak pernah mendengarkanya. 

Bahkan tidak jarang satu bangsa mengklaim asal-usul dan nenek moyangnya 

sendiri, seperti bangsa Cina dan kelompok etnik lainya. 

3. Silsilah keturunan Adam dan Hawa sebagai nenek moyang manusia lebih 

dikonkritkan di dalam masyarakat Yahudi. Mitos seperti ini tidak perlu diikuti 

oleh umat Islam, karena pedoman utamanya adalah nash yang tsarih atau dalil 

yang jela dan tegas. 

4. Kalau yang dimaksud ayat itu adalah Adam, maka Adam yang mana?Adam 

sendiri masih merupakan misteri di kalangan ulama tafsir. Kalangan mufassir 

mengissyaratkan adanya Adam-Adam sebelum Nabi Adam, seperti 

dikemukakan oleh al-‗Alusi dalam Tafsir ruh al-Ma’ani>, sesungguhnya Allah 

telah menciptakan 30 Adam sebelum nenek moyanng kita, dan jarak antara 

Adam yang satu dengan Adam lainya 1000 tahun, lalu jarak antara Adam-

Adam itu dengan Adam nenek moyang kita sekitar 100.000 tahun. Adam-

Adam inilah yang dijadikan dasar para Malaikat bahwa Malaikat bahwa 

manusia nanti juga akan melakukan pertumpahan darah (Q S.,al-

Baqarah/2:30) jika mereka diciptakan. Banyak lagi riwayat lain yang berkaitan 

dengan Adam-Adam tersebut dikutip tafsir al-Manar tetapi tidak berarti 

Abduh setuhu dengan pendapat itu. Itu semua diungkapkan dalam rangka 

mendukung pendapatnya bahwa nafs wahidah bukanlah Adam 

5. Mengenai makna kata nafs dalam ayat ini, Abduh mengutip pendapat para 

filosof yang menganggap an-Nafs dan al-Rukh mempunyai arti yang sama, 

yaitu sesuatu yang bersifat non-materi. Dengan demikian tidak bisa diartikan 

Adam dan konotasinya materi. Pendapat Abduh ini sejalan dengan pendapat 

yang dikemukakan oleh salah satu seorang ulama syiah yang mengartikan nafs 

wahidah dengan ―roh‖ (soul).
62

 

 

Melihat ungkapan Nasaruddin di atas, hemat penulis Nasaruddin mudah dalam 

mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan dengan pendapat lain Surat an-

Nisa‘ ayat satu menjelaskan bahwa umat manusia berasal dari asal yang sama 
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yaitu dari Nafs wa>hidah. Kemudian dalam banyak ayat dijelaskan bahwa manusia 

pertama, diciptakan oleh Allah dari tanah, di antaranya: 

―Dan Allah menciptakan kamu dari tanah.. «  (QS. Fathir : 11) 

‖…Sesungguhnya Kami tellah menciptakan mereka dari tanah 

liat… «  (QS Ash-Shaffat: 11) 

« …Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah 

liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang di beri bentuk.”(QS Al-Hijr : 

26) 

  
Sementara itu dalam ayat lain Allah menyatakan bahwa Adam diciptakan dari 

tanah : 

 

« Sesungguhnya misal (penciptaan) „Isa di sisi Allah adalah seperti 

(penciptaan)Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah 

berfirman kepadanya : « jadilah” (seorang manusia), maka jadilah 

dia.”(QS. Ali ‗Imran :59) 

 

Dengan tafsir ayat dengan ayat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dari tanah serta menjadi asal seluruh 

manusia itu adalah Adam. Hanya Adamlah satu-satunya manusia yang disebut 

oleh al-Quranterbuat dari tanah. Penisbahan asal- usul seluruh umat manusia dari 

tanah bukanlah dalam makna semua manusia diciptakan dari tanah, karena dalam 

kesempatan lain, seperti sudah diungkap di atas, al-Quran sudah menjelaskan 

bagaimana pengembangbiakan manusia lewat proses reproduksi. Tapi penisbahan 

itu bersifat idhafi, artinya asal usul seluruh umat manusia dari tanah (yaitu 

penciptaan Adam). Sedangkan untuk zaujaha> (Hawa) tidak pernah dijelaskan 
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secara eksplisit seperti itu. Hanya diisyaratkan dengan kalimat wa khalaqa minha> 

zaujaha>‟‟.63
 

Tentang tankir kata nisa‘ dan rijal yang menjadi alasan Nasaruddin yang 

mengutip Abduh untuk menolak bahwa nafs wahidah itu adalah Adam seperti 

telah diungkapkan sebelumnya, dijawab sendiri oleh muridnya sendiri Ridha. Dia 

mengatakan bahwa tankir ditujukan khusus bagi anak manusia yang dilahirkan 

dari keduanya secara langsung, seolah dikatakan wa battsa minhuma katsiran min 

ar-arjal wa an-nisa’>, dan dari anak-anak Adam langsung itulah berkembang biak 

seluruh manusia.
64

 

Informasi tentang Adam sebagai manusia pertama itu berasal dari al-

Quran sendiri, bukan dari Taurat seperti yang dikatakan oleh Abduh dan 

Nasaruddin. Semua informasi yang ada dalam Taurat dan Injil (al-Kitab) adalah 

benar apabila dibenarkan oleh al-Quran, karena salah satu fungsi al-Quran adalah 

sebagai Muhaimin yaitu batu ujian untuk kitab-kitab suci sebelumnya. 
65

Dalam 

hal ini Allah bersabda : 

« Dan kami telah turunkan kepAdamu al-Quran dengan membawa 

kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang 

diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain 

itu »(QS. Al-Maidah :48) 

Persoalan selanjutnya adalah apakah Adam itu nama jenis dalam arti yang 

sama dengan insa>n dan basyar atau nama diri pribadi tertentu. Menanggapi hal di 
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atas, dengan menalar paling kurang dua ayat al-Quran, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Adam bukan nama jenis, tapi nama diri.
66 

Perhatikan dua ayat berikut ini: 

ُهَما لَِباَسُهَما ْيطَاُن َكَما َأْخرََج أَبَ َوْيُكْم ِمَن اْْلَنَِّة يَ ْنزُِع َعن ْ ِلَُتِيَ ُهَما  يَا َبٍِت َآَدَم ََّل يَ ْفِتنَ نَُّكُم الشَّ
َياِطَُت َأْولِيَ  اَء لِلَِّذيَن ََّل َسْوَآِِتَِما ِإنَُّو يَ رَاُكْم ُىَو َوقَبِيُلُو ِمْن َحْيُث ََّل تَ َرْونَ ُهْم ِإنَّا َجَعْلَنا الشَّ

 يُ ْؤِمُنونَ 
 

“Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan 

sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga..”(QS. Al-

A’ra>f:27) 
 

 

 اٍب مُثَّ قَاَل َلُو ُكْن فَ َيُكونُ ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد اللَِّو َكَمَثِل َآَدَم َخَلَقُو ِمْن تُ رَ 
 
 

“Sesungguhnya misal (penciptaan)Isa di sisi Allah, adalah seperti 

(penciptaan)Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah 

berfirman kepadanya: “Jadilah” (seorang manusia), maka jadilah dia.”(QS. Ali-

‗Imra>n: 

 

Pada ayat pertama, kata Adam dalam kalimat seru Ya> bani >Adam tidaklah 

dapat diartikan manusia semata tanpa diri tertentu karena dalam lanjutan kalimat 

itu terdapat kata abawaikum yang salah satunya adalah Adam, selain dari Hawa 

istrinya. Yang dikeluarkan dari surga karena godaan syaitan itu bukanlah semua 

manusia sebagai jenis, tapi manusia sebagai diri yaitu Adam dan Hawa.  

Dalam ayat kedua, andaikata Adam berarti, maka membandingkan 

penciptaan ‗Isa dengan penciptaan Adam yang sama-sama pengecualian dari 
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penciptaan manusia secara reproduksi. Dengan dua dalil dan dua istidla>l di atas 

jelaslah bahwa Adam bukan nama jenis, tapi nama diri.
67

 

Dari uraian diatas terbukti bahwa yang dimaksud dengan Nafs wa>hidah 

adalah Adam, dan Adam adalah nama diri bagi manusia pertama yang diciptakan 

dari tanah, bukan nama jenis atau gemerik. 

Setelah jelas bahwa yang dimaksud dengan nafs wa<hidah adalah Adam, 

dan Adam adalah nama diri bagi manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dari 

tanah, bukan nama jenis. Menurut penulis pendapat di atas cukup kuat untuk 

menyanggah pendapat Nasaruddin Umar. 

B. Penafsiran kata Zaujaha> 

Menurut Nasaruddin kata minha>, yang mana menurutnya dlamir ha dari 

kata minha> pada Q. S. An-Nisa: 1 bukan dari bagaian dari tubuh Adam, namun 

dari jenis Adam. Sebagaimana ia mengutip pendapat Abu Muslim al-Ashfahani: 

―dlamir ha pada minha bukan dari bagian tubuh Adam, tetapi (dari jenis 

(jins) Adam ― min jinsiha).
68

Ia membandingkan pendapatnya dengan 

menganalisis kata ―nafs‖ yang digunakan di dalam beberapa ayat sebagai 

berikut: 

 

1. Q.,s al-Nahl ayat 78 
 

ْمَع َواْْلَْبَصاَر  َهاِتُكْم ََّل تَ ْعَلُموَن َشْيئًا َوَجَعَل َلُكُم السَّ َواللَُّو َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِن أُمَّ
 َواْْلَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 

 
 

 “Allah menjadikan bagi kalian isteri-isteri dari jenis kalian sendiri” 

 

2. Q.,s Ali-‗Imran ayat 164 
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ُلو َعَلْيِهْم َآيَاتِِو  َلَقْد َمنَّ اللَُّو َعَلى اْلُمْؤِمِنَُت ِإْذ بَ َعَث ِفيِهْم َرُسوًَّل ِمْن أَنْ ُفِسِهْم يَ ت ْ
يِهْم َويُ َعليُمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن قَ ْبُل َلِفي ضَ   ََلٍل ُمِبٍُت َويُ زَكي

 

“…ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan 

mereka sendiri. 

 

3. Q.,s al-Taubah ayat 128 
 

 

 َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنْ ُفِسُكْم 

 

 “ Sesungguhnya telah datang kepAdamu seorang rasul dari kalian 

sendiri” 

 

 Bagi penulis, argumen Nasaruddin di atas kurang kuat, pada Bab II sudah 

diuraikan beberapa arti penggunaan min. Menurut para mufassir, min disini 

adalah min tab’idhiyyah (untuk menyatakan sebagian). Dengan demikian, bagi 

mufassir, Hawa diciptakan dari sebagian Adam. Sementara Nasaruddin 

memahami min tersebut sebagai bayan al-jins (menerangkan jenis yang sama). 

Dengan demikian, bagi dia, Hawa diciptakan dari jenis yang sama dengan Adam 

(sama-sama diciptakan dari tanah).
69

 

Dengan merujuk al-Quran semata, hanya sejauh itulah yang diketahui 

tentang penciptaan Hawa. Bagaimana teknis atau mekanisme penciptaan Hawa 
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dari Adam, sama sekali al-Quran tidak membicarakanya. Para mufassir kemudian 

merujuknya kepada hadis Nabi yang dipersoalkan oleh para feminis.
70

 

Untuk kalimat Zaujaha> Nasaruddin berpendapat, bahwa kalimat tersebut 

bukan Hawa, namun merujuk kepada nafs wa>hidah yaitu dari jenis Adam itu 

sendiri.
71

Setalah jelas Nasaruddin berpendapat di atas, penulis berusaha 

menganalisis kalimat zaujaha>, Setelah jelas bahwa yang dimaksud dengan nafs 

wa>hidah adalah Adam, dan Adam adalah nama diri bagi manusia pertama yang 

diciptakan oleh Allah dari tanah, bukan nama jenis, maka tinggal satu pernyataan 

lagi yang perlu dianalisis, yaitu apakah Adam laki-laki atau perempuan? Jawaban 

pertanyaan ini sangat penting untuk menjelaskan apakah yang dimaksud dengan 

zaujaha> adalah perempuan atau istrinya.
72

 

Dalam al-Quran ada tujuh kali Allah menyebutkan umat manusia dengan 

Bani Adam (QS. Al-A‘raf :26
73

, 27, 31, 35, 172: Al-Isra‖ 17:70 dan Yain 36:60). 

Karena al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka harus dilihat bagaimana 

penggunaan Bani dalam tradisi Arab istilah Bani (Banu) yang secara literal berarti 

anak-anak laki-laki dan konseptual berarti keturunan baik laki-laki maupun 

perempuan hanya dinisbahkan kepada laki-laki saja bukan kepada perempuan. 

Misalnya Bani Abbas, Bani Abd al-Muthalib, Bani Syaibah  dan lain sebagainya. 
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Karena sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Adam adalah nama diri, maka dengan 

penisbahan Bani kepada Adam seperti terdapat dalam 7 ayat di atas, maka tentu 

Adam adalah laki-laki, bukan perempuan. 

Argumenasi di atas diperkuat lagi dari segi penggunaan kata ganti 

(Dlamir) untuk menunjuk Adam beberapa ayat berikut ini: 

a. QS. Al-Baqarah 2:33 
 

ُهْم بَِأمْسَا ا أَنْ َبَأُىْم بَِأمْسَاِئِهْم قَاَل َأَلَْ أَُقلْ قَاَل يَا َآَدُم أَْنِبئ ْ َلُكْم ِإِّني أَْعَلُم َغْيَب  ئِِهْم فَ َلمَّ
َماَواِت َواْْلَْرِض َوأَْعَلُم َما تُ ْبُدوَن َوَما ُكْنُتْم َتْكُتُمونَ   السَّ

 
b.  QS. Al- Baqarah 2:37 

وَّاُب الرَِّحيمُ فَ تَ َلقَّى َآَدُم ِمْن َربيِو َكِلَماٍت فَ َتاَب َعَلْيِو إِ   نَُّو ُىَو الت َّ

c. QS Ali ‗Imran 3:59 
 

 ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد اللَِّو َكَمَثِل َآَدَم َخَلَقُو ِمْن تُ رَاٍب مُثَّ قَاَل َلُو ُكْن فَ َيُكونُ 
 

d.  QS. Al-A‘raf 7:19 
 

َجَرَة َويَا َآَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْْلَنََّة َفُكََل ِمْن َحْيُث ِشْئتُ  َما َوََّل تَ ْقَربَا َىِذِه الشَّ
 فَ َتُكونَا ِمَن الظَّاِلِمُتَ 

Kata ganti yang digunakan untuk Adam jelas-jelas kata ganti   muzakkar 

baik bentuk kedua, maupun ketiga. Karena Adam adalah nama diri, maka 

penggunaan kata ganti muzzakkar itu bukan semata mata karena lafazhnya  (Ada) 

muzakkar (tidak pakai  ta‟ marbuthah), tetapi karena memang Adam itu 

menggunakan  lafzh muzakkar  juga seperti Maryam, kata ganti yang digunakan 
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tidak mengikuti  lafzh muzakkar tapi mengiti jenis kelamin orangnya (muannats) 

seperti dalam dua ayat berikut ini: 

1. QS. Ali ‗Imran 3:37 

َها زَكَ  َلَها زََكرِيَّا ُكلََّما َدَخَل َعَلي ْ رِيَّا فَ تَ َقب ََّلَها َرب َُّها ِبَقُبوٍل َحَسٍن َوأَنْ َبتَ َها نَ َباتًا َحَسًنا وََكفَّ
اْلِمْحرَاَب َوَجَد ِعْنَدَىا رِْزقًا قَاَل يَا َمْرمَيُ َأ ىَّ َلِك َىَذا قَاَلْت ُىَو ِمْن ِعْنِد اللَِّو ِإنَّ اللََّو 

ْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغَْتِ ِحَسابٍ ي َ   
 

2.  QS. Ali Imran 3:43 

ُنيِت لَِربيِك َواْسُجِدي َوارَْكِعي َمَع الرَّاِكِعُتَ   يَا َمْرمَيُ اق ْ

Begitu juga sebaliknya, untuk nama laki-laki sengan lafzh muannats 

seperti Thalhah digunakan kata ganti muzakkar.Orang Arab tidak akan 

mengatakan kepada Thalhah: ya Thalhah idzHasbi> ila al-masjid, tapi idzhab ila 

al-masjid. 

Karena di atas sudah terbukti bahwa Adam adalah laki-laki, padahal yang 

dimaksud dengan Nafs wa>hidah adalah Adam., maka dengan sendirinya zaujaha> 

dalam konteks ayat ini tentulah istrinya (perempuan) yang dalam hadis Nabi 

disebut namanya Hawa. 

C. Maksud Hadis Hawa Tercipta dari Tulang Rusuk Adam 

Bagi Nasaruddin, hadis yang menjelaskan bahwa Adam tercipta dari 

tulang rusuk Adam harus dipahami secara metaphor (majaz). Dalam hal ini, ia 
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sejalan dengan Muhammad Abduh yang juga diamini oleh Quraish Shihab. 

Berikut penuturan Nasaruddin: 

―Tulang rusuk yang bengkok harus dipahami dalam pengertian kiasan 

(majazi), dalam arti bahwa Hadis tersebut memperingatkan para laki-laki 

agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. Karena ada sifat, karakter, 

dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan lelaki, hal mana bila 

tidak disadari akan dapat mengantar kaum laki-laki untuk bersikap tidak 

wajar. Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan 

perempuan. Kalaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana 

fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok‖.
74

 

 Menurut penulis, para mufassir klasik yang sudah dijelaskan di bab II 

yakin bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Keyakinan tersebut 

dibangun berdasarkan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. 

Masing-masing meriwayatkan dua hadis yang secara eksplisit menyebutkan 

perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dan satu hadis yang menyatakan bahwa 

perempuan seperti tulang rusuk (bukan diciptakan dari tulang rusuk).  

Hadis ini harus dipahami secara metaphor bahwa para pria diingatkan agar 

menghadapi perempuan dengan bijaksana, karena sifat bawaan yang berbeda 

dengan pria, sehingga bila tidak disadari akan menyebabkan pria tidak wajar, 

karena adanya perbedaan karakter bawaan antara keduanya. Kata ―bengkok‖ 

(a‘waj) digunakan dalam hadis tersebut sebagai ilustrasi terhadap persepsi keliru 

sebagian laki-laki menyangkut sifat perempuan sehingga para lelaki memaksakan 

untuk meluruskanya. Dengan pemahaman seperti ini memiliki kodrat sejak lahir 

yang berbeda dengan laki-laki.
75

  

                                                           
74

 Nasarudin Umar, Argumen kesetaraan jender perspektif Al-Qur‟an, (Jakarta: 

Paramadina, 1999), 238  
75

 Mu‘adalah, Jurnal Studi Gender dan Anak, (Vol II NO 2, 2014), 124  



 

59 
 

Pesan utama hadis itu adalah bagaimana seharusnya dan sebaiknya para 

suami memperlakukan istrinya, terutama mengenai metode memperbaiki 

kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh istri. Kata Rasulullah 

memesankan, laki-laki (suami) harus mewasiatkan kepada dirinya sendiri untuk 

selalu berbuat baik kepada istrinya. Apabila ingin meluruskan kesalahan istri, 

luruskanlah dengan bijaksana, jangan dengan kasar dan keras sehingga 

mengakibatkan perceraian, atau jangan pula dibiarkan saja istri bersalah. 

Kemudian Rasulullah memanfaatkan penciptaan perempuan (Hawa) dari tulang 

rusuk yang bengkok untuk menjelaskan bahwa betapa laki-laki (suami) harus hati-

hati dan bijaksana meluruskan kesalahan-kesalahan perempuan. Karena 

meluruskan kesalahan perempuan ibarat meluruskan tulang yang bengkok, kalau 

tidak hati-hati dan bijaksana bisa menyebabkan tulang itu patah. Menurut Ibnu 

Hajar, mulut perempuan ibarat bagian atas tulang rusuk yang paling bengkok. 

Kalau suami tidak pandai-pandai menghadapi mulut istri (tentu tidak semua istri 

seperti itu) tentu bisa menyebabkan perceraian. Dalam hadis lain disebutkan 

secara eksplisit bahwa yang dimaksud dengan patahnya tulang itu adalah 

perceraian. 

Tambah penulis paparkan bahwa Riffat Hasan semua hadis-hadis tersebut 

dinyatakan dhaif karena ada empat orang perawinya (Maisyarah al Asyja‘i, 

Haramalah ibn Yahya, Zaidah dan Abu Zinad) yang tidak bisa dipercaya, Riffat 

mendasarkan penilaianya itu kepada adz-DzaHasbi dalam kitabnya Mizan al-
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I’tidal fi Naqd ar-Rija>l, di samping tentu bisa saja dia tidak menyetujui matan 

hadis –hadis tersebut.
76

 

 Selanjutnya Penulis menjelaskan status hadis yang diingkari oleh Riffat 

Hasan berstatus hadis shohih, sebelum melakukan kritik matan, menolak atau 

menerima matanya, penulis akan teliti kembali benarkah keempat perawi Bukhari 

dan Muslim tersebut dha‘if. Kalau memang benar, tidak perlu lagi pembicaraan 

diteruskan kepada kritik matan karena dengan sendirinya hadis tersebut tertolak.
77

 

 Setelah penulis teliti pada sumber yang disebutkan oleh Riffat yaitu Mizan 

al-I‟tidal, ternyata Riffat tidak teliti dalam merujuk kitab tersebut. Apabila ada 

nama perawi yang sama, seorang peneliti harus meneliti nama orang tuanya, nama 

keluarga, atau melihat siapa murid dan guru-gurunya , dari siapa perawi itu 

menerima hadis tersebut dan siapa yang meriwayatkan darinya). Sangat gegabah 

kalau hanya melihat nama yang sama lalu diputuskan dialah orang yang 

dimaksud. Sama sekali keempat perawi Bukhari Muslim tersebut tidak pernah 

didhaifkan oleh Adz- ZaHasbi, bahkan sebaliknya.
78

 

Zaudah yang didhaifkan oleh adz-DzaHasbi adalah 

1. Zaidah ibn Salim yang meriwayatkan dari ‗Imran ibn Umair 

2. Zaidah ibn Abi ar-Aiqad yang meriwayatkan dari Ziyad an-Numari  

3. Zaidah lain yang meriwayatkan  dari Sa‘ad. Zaidah yang terakhir ini 

didhaifkan oleh Bukhari sendiri. Kalau Bukhari sudah mendhaifkan 
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mustahil dia akan tatap memakainya. Dengan demikian Zaidah yang dhaif 

itu bukan Zaidah yang meriwayatkan dari Maisarah seperti pada Bukhari 

Muslim.
79

 Zaidahnya Bukhari Muslim ini adalah Zaidah ibn QAdamah ats-

Tsaqafi, Abu ash-Shalat al-Kufi, meriwayatkan dari dia Ibn al-mubarak, 

Abu Usamah dan Husain ibn ‗Ali.
80

 

Maisarah yang didha‘ifkan oleh adz-ZaHasbi adalah Maisarah ibn ‗Abd 

Rabbih al-Farisi Tsumma al-Bashri at-Turasi al-Akkal, seorang pemalsu 

hadis. Dia meriwyatkan hadis dari Laits ibn Abi Sulaim, Ibn Juraij, Musa 

inm Ubaidah dan al-Auza‘i. yang meriwayatkan hadis dari Maisarah ini 

adalah Syu‘aib ibn Harb, Yahya ibn Ghillan dan lain-lain.
81

Sedangkan 

Maisarahnya Bukhari Muslim adalah Maisarah ibn ‘Imarah al-Asyja’I al-

Ku>fi.
82

bukan yang didhaifkan oleh adz-ZaHasbi. 

Sedangkan Abu Zinad perawi Bukhari Muslim adalah Abdullah  ibn 

Zakwan yang oleh adz-DzaHasbi sendiri dinilai Tsiqah Syahir.
83

 Bagaimana 

Riffat memahami penilaian adz-DzaHasbi. Tsiqah Syahir kenapa bisa 

menjadi dhaif. Dalam al-Jarh- wat at-ta‘dil ungkapkan Tsiqah syahir ini 

termasuk derajat kepercayaan yang tinggi.
84
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Begitu juga dengan Haramalah ibn Yahya (lengkapnya ‗Imaran, Abu 

Hafsh at Taji al-Mishri, oleh adz-DzaHasbi sebdiri sebelum namanya diberi 

kode( ) yang menurut Muhaqqiq nya kode iru menunjukkan bahwa nama 

yang berda di depan kode ini termasuk perawi yang  Tsiqah. Adz-dzaHasbi 

sendiri menilainya sebagai salah seorang imam yang dipercaya (ahadu al-

aimmah ats-tsiqat). Sekali lagi bagaiamana Riffat bisa salah memahaminya. 

Dia tidak terbukti pendhaifan keempat perawi Bukhari Muslim di atas. 

Dengan demikian dari segi sanad hadis-hadis tentang penciptaan erempuan 

dari tulang rusuk itu bernilai shahih. Sebuah matan hadis dapat didhaifkan 

apabila bertentangan dengan kitab suci al-Quran, bertentangan dengan hadis 

lain yang lebih tinggi kualitasnya, bertentangan dengan akal yang sehat, 

indera dan sejarah, dan apabila susunan pernyataan nya tidak menunjukkan 

cirri-ciri sabda kenabian. Keempat kriteria ini bersifat intrepretatif. 

Perbedaan intrepretasi sangat mungkin terjadi karena intrepretasi seseorang 

dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain latar belakang ilmu 

pengetahuananya, budaya, aliran pemikiran, mazhab, dan kepentingan 

kepentingan tertentu.
85

 

  Intrepretasi Yunahar terhadap hadis itu sendiri sama sekali berbeda dengan 

intrepretasi Riffat dan yang yang sejalan denganya termasuk Nasaruddin. 

Pesan hadis itu adalah bagaimana seharusnya dan sebaiknya para suami 

memperlakukan istrinya, terutama metode memperbaiki kesalahan-
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kesalahan yang mungkin dilakukan oleh istri. Kata Rosulullah memesankan, 

laki-laki (suami) harus mewasiatkan kepada istrinya. Apabila ingin 

meluruskan kesalahan istri, luruskanlah dengan bijaksana, jangan dengan 

kasardan keras sehingga mengakibatkan perceraian, atau jangan pula 

dibiarkan saja istri bersalah. Kemudian Rasulullah memanfaatkan 

penciptaan perempuan (Hawa) dari tulang rusuk yang bengkok untuk 

menjelaskan bahwa betapa laki-laki (suami) harus hati-hati dan bijaksana 

meluruskan kesalahan perempuan ibarat meluruskan tulang rusuk yang 

bengkok. Dalam hadis lain disebutkan secara sekplisit bahwa yang 

dimaksud dengan patahnya tulang itu adalah perceraianok, kalau tidak hati-

hati dan bijaksana bisa menyebabkan tulag rusuk patah. Menurut ibn Hajar, 

mulut perempuan ibarat bagian atas tulang rusuk yang paling bengkok, kalau 

suami tidak pandai-pandai mengahadapi mulut istri (tentu tidak semua istri 

seperti iti) tentu bisa menyebabkan perceraian.
86

 

 Kalau dalam hadis di atas Rasulullah mengingatkan laki-laki untuk 

berlaku bijaksana meluruskan sifat negative perempuan, maka dalam 

kesempatan lain, Rasulullah mengingatkan para laki-laki yang berstatus 

sebagai suami untuk tidak berperilaku negative terhadap istri mereka, seperti 

menampar muka istri, menjelek-jelekkan istri, mengucilkan istri diluar rumah, 

menceritakan rahasia ranjang istri kepada orang lain. 

 Di antara beberapa terjemahan hadis yang berisi peringatan terhadap para 

suami: 
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“Diriwayatkan dari Mu‟awiyah Ibn Haidah RA, ia berkata: saya bertanya: 

“Wahai Rasulullah, apakah hak seorang istri atas suami nya?” beliau 

bersabda:”memberinya makan sebagaimana engkau berpakaian, jangan 

memukul mukanya, jangan menjelek-jelekanya dan jangan pula mengucilkanya 

kecuali masih dalam satu rumah (pisah tidur sebagai hukuman)”. (HR. Abu 

Dawud) 

 

Diriwayatkan dari Abi Sa‘id al-Khudri RA, ia berkata: Rasulullah SAW 

bersabda : 

 “Orang yang paling buruk kedudukanya di sisi Allah nanti pada hari kiamat 

adalah suami yang melepaskan kebuTuhan (seksual) nya kepada istrinya dan 

istrinya melepaskan kebuTuhan (seksualnya) kepada suaminya, kemuadian 

sang suami menceritakan rahasia (ranjang) istrinya kepada orang lain”. (HR. 

Muslim) 

 Kutipan di atas menunjukkan bahwa kecendurungan negatif pun ada pada 

laki-laki itu tidak disebutkan dalam hadis tulang rusuk karena memang konteks 

hadis itu dalam rangka pesan-pesan Rasulullah kepada para suami untuk 

berhati hati dan berlaku bijaksana dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan 

istri-istri mereka, agar tidak berakibat kepada perceraian. Karena yang menjadi 

tema adalah bagaimana meluruskan istri dengan bijaksana, maka yang 

disebutkan tentu saja kecenderungan negatif istri.
87

 

 Secara normatif hadis ini sama sekali tidak mengandung unsur misoginik. 

Sekalipun diciptakan secara berbeda, esensi kemanusian masing-masing tidak 

berbeda. Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk, Isayang diciptakan hanya 

lewat seorang ibu, dan manusia lainya diciptakan dengan proses reproduksi, 

semuanya berasal dari Adam, dan Adam berasal dari tanah. Dengan demikian 

secara esensi semua manusia berasal dari asal yang sama. Tapi secara historis, 
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bisa saja hadis ini dipahami lepas dari konsteksnya, sehingga terkesan 

melecahkan kaum perempuan atau memojokkan kaum perempuan yang 

diidentik dengan kebenkokan.
88

 

 Dominasi kaum laki-laki dalam kehidupan, terutama sektor publik, dan 

ketidakadilan yang dialami oleh kaum perempuan karena tindakan kaum laki-

laki, menyebabkan para feminis, baik muslim atau tidak, berusaha mencari akar 

penyebabnya. Bermacam analisis dilakukan sehingga melahirkan beragam 

aliran feminisme seperti yang sudah di uraikan bab II. Nasaruddin yang sejalan 

dengan Riffat Hasan berusaha mencari akar penyebab dominasi laki-laki dalam 

lingkungan dunia Islam dari sisi teologis. Dipengaruhi cara berpikir feminis 

seperti itu, dia kemudian menilai keyakinan teologis bahwa perempuan 

diciptakan dari tulang rusuklah yang menjadi penyebab pandangan misoginik 

terhadap perempuan.
89

 

 Para perawi hadis memang dapat saja dipengaruhi oleh historisitas 

masing-masing. Tapi Nabi, sekalipun hidup dalam historisitas tertentu, dijaga 

dan dipelihara oleh Allah untuk tidak terpengaruh dengan historisitas yang 

negative, untuk itulah dalam menilai otentisitas dan validitas sebuah hadis, 

dilakukan kritik sanad dan matan sekaligus. Dari segi sanad, mereka tidak 

membuktikan kelemahan hadis-hadis yang dibahas, dari segi matan, mereka 

mencoba untuk membuktikanya bertentangan dengan al-Quran.
90

 

 Menurut Yunahar, Riffat menilai hadis-hadis tulang rusuk itu bertentangan 

dengan konsep al-Quran tentang penciptaan manusia fi ahsan at-taqwim. Riffat 
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tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana pemahaman dia tentang fi ahsan at-

taqwim itu sendiri. Maurice Bucaille dalam bukunya asal –usul manusia 

menurut Bibel, AL-Quran, Sains mengartikan taqwim sebagai 

mengorganisasikan sesuatu dengan terencana. Dengan pengertian seperti itu, 

ayat ini menjelaskan bahwa manusia telah diberi bentuk yang sedemikian 

terorganisasikan oleh kehendak Tuhan. Bentuk yang terorganisasikan oleh 

kehendak Tuhan itu sangat selaras melalui adanya keseimbangan dan 

kompleksitas struktur.
91

 

 Menurut Maurice Bucaille, yang dimaksud dengan taqwim adalah 

mengorganisasi sesuatu dengan cara terencana. Dengan pengertian seperti itu, 

ayat ini menjelaskan bahwa manusia telah diberi bentuk yang sedemikian 

terorganisasikan oleh kehendak Tuhan. Bentuk terorganisasi oleh kehendak 

Tuhan itu sangat selaras melalui adanya keseimbangan dan kompleksitas 

struktur.
92

 

 Oleh Bucaille, ayat ini dikaitkan dengan Surat Al-Infithar ayat 7-8. Secara 

bebas dia terjemahkan dua ayat tersebut sebagai berikut: 

―(Tuhanlah) yang telah menciptakan kamu, lalu membentukmu secara 

selaras dan dalam proporsi yang tepat, dalam bentuk apa saja yang dia 

kehendaki, Dia membuatmu dari komponen –komponen‖ 

Dari uraian Bucaille di atas dapat disimpulakan bahwa penciptaan Hawa 

dari tulang rusuk Adam tidak bertentangan dengan konsep fi ahsan at-taqwim, 

karena konsep ini merujuk kepada bentuk tubuh manusia selaras setelah 
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diciptakan, bukan merujuk kepada dari apa dan bagaimana proses penciptaan itu 

terjadi.
93

 

Demikianlah, dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa dari 

segi sanad hadis tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk bernilai sahih, tetapi 

dari segi matan kontroversi pemahaman tidak dapat dihindari. Tetapi yang jelas 

matan hadis tersebut tidak terbukti bertentangan dengan al-Qu‘an.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah menelusuri pandangan para mufassir, baik yang klasik 

maupun kontemporer, tentang asal penciptaan perempuan dapat 

disimpulkan bahwa perempuan pertama (Hawa) tercipta dari bagian 

Adam, tepatnya dari tulang rusuknya. Pendapat tersebut didasarkan oleh 

beberapa ayat, diantaranya surah al-Nisa` ayat 1. Ayat ini diperkuat oleh 

hadis Nabi—sebagaimana yang diriwayatkan dalam Shahih Bukhari—

bahwa perempuan (Hawa) tercipta dari tulang rusuk. 

Namun Nasaruddin Umar berpandangan lain dalam hal ini. 

Menurutnya, perempuan pertama (Hawa) tidak tercipta dari (bagian) 

Adama atau tulang rusuknya, tetapi dari sejenis Adam. Adapun hadis yang 

menuturkan bahwa perempuan (Hawa) tercipta dari tulang rusuk Adam, 

beliau pahami secara metaphor, dalam arti perempuan itu seperti tulang 

rusuk yang cenderang bengkok. 

Menurut hemat penulis, pandangan Nasaruddin Umar di atas perlu 

ditinjau ulang karena dalam suatu penafsiran, peran hadis Nabi tidak bisa 

dinafikan begitu saja. Dalam banyak hadis Nabi tentang penciptaan 

perempuan (Hawa) menegaskan bahwa perempuan diciptakan dari tulang 

rusuk (khuliqat min dlila‘). Mungkin karena itu perempuan cenderung 

seperti tuang rusuk yang cenderung bengkok. 
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Penulis melihat, pandangan Nasaruddin di atas dilatarbelakangi 

oleh semangat kesetaraan jender. Artinya beliau ‗tidak rela‘ perempuan 

tidak sama asal muasal penciptaannya dengan laki-laki. Mungkin 

perempuan merasa ‗terhina‘ lantaran ia (berasala) dari bagian laki-laki. 

Padahal, mulia tidaknya seseorang bukan dari asal muasal cipataannya, 

melainkan ketaqwaannya. Mengapa perempuan merasa ‗termaginalkan‘ 

lantaran tercipata dari tulang rusuk? Sedangkan laki-laki (Adam) yang 

tercipta dari tanah saja tidak (merasa termaginalkan)?  

B. Saran-saran 

Setelah melakukan analisa pemikiran Nasaruddin tentang asal 

penciptaan perempuan  (Hawa) dalam al-Quran, izinkan penulis memberi 

catatan penutup yang bisa dikatakan sebagai saran: 

1. Perbedaan penafsiran dalam masalah-masalah yang cabang (furu‘) 

dalam itu sangat wajar. Namun jika perbedaan itu sudah masuk 

wilayah yang prinsip (ushul) dalam agama, maka hal ini tidak bisa 

dibenarkan. 

2. Syarat menjadi seorang mufassir itu sudah ditetapkan oleh ulama 

berdasarkan pesan Al-Qur‘an sendiri dan hadis hadis Nabi. Maka, 

seorang muslim hendaknya harus hati-hati ketika terjun ke dunia 

tafsir. Jangan sampai termasuk mereka yang diancam oleh Nabi dalam 

salah satu hadisnya : « Barang siapa yang berbicara (menfasirkan) 

dengan nalarnya (tanpa dilandasi ilmu yang cukup), maka hendaknya 
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mengambil tempatnya di neraka) » (HR. Al-Nasa‘i, Tirmidzi, 

Ahmad). 
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