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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158/1987 

dan 05436/U/1987. 

1. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

Alif أ .......... Tidak dilambangkan 

’<Ba ب B Be 

’<Ta ت T Te 

’<Sa ث S# es titik atas 

Jim ج J Je 

’<Ha ح h{ ha titik di bawah 

’<Kha خ Kh Ka dan ha 

Dal د D De 

Z\̂#al ذ Z# Zet titik di atas 

’<Ra ر R Er 

Zai ز Z Zet 

Sin س S Es 

Syin ش Sy es dan ye 

S~a>d ص S~ es titik di bawah 

Da>d ض d} de titik di bawah 
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’<Ta ط T} te titik di bawah 

’<Za ظ Z} Zet titik di bawah 

Ayn‘ ع ...’... koma terbalik (di 

atas) 

Gayn غ G Ge 

’<Fa ف F Ef 

Qa>f ق Q Qi 

Ka>f ك K Ka 

La>m ل L El 

Mi>m م M Em 

Nu>n ن N En 

Waw و W We 

’<Ha ه H Ha 

Hamzah ء ...’... Apostrof 

<Ya ي Y Ye 

II. Konsonan rangkap karena tasydid ditulis rangkap: 

دين ّقمتع    ditulis    muta’aqqidi>n 

 ditulis    ‘iddah   عّدة

III. Ta’ marbutah di akhir kata. 

1. Bila dimatikan, ditulis h: 

 ditulis   hibah   هبة

 ditulis   jizyah  جزية
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(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan 

sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t: 

 ditulis   ni’matulla>h  نعمة اهللا

 ditulis   zaka>tul-fitri  زآاة الفطر

IV. Vokal pendek 

 _________  (fathah) ditulis a contoh  َضَرَب  ditulis daraba  

  (kasrah) ditulis i contoh  َفِهَم  ditulis fahima 

  (dammah) ditulis u contoh  ُآِتَب   ditulis kutiba 

V. Vokal panjang: 

1.  fathah + alif, ditulis a> (garis di atas) 

 ditulis   ja>hiliyyah  جاهلّية 

2. fathah + alif maq~su>r, ditulis a> (garis di atas) 

 <ditulis   yas’a  يسعى

3. kasrah  + ya mati, ditulis i> (garis di atas) 

 ditulis  maji>d  مجيد 

4. dammah + wawu mati, ditulis u> (dengan garis di atas) 

 ditulis   furu>d  فروض

VI. Vokal Rangkap:  
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1. fathah + ya> mati, ditulis ai 

 ditulis   bainakum  بينكم

2. fathah + wau mati, ditulis au 

 ditulis   qaul  قول

Vokal –vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan 

apostrof.VII.  

 ditulis  a’antum  اانتم 

 ditulis  u’iddat  اعدت 

  ditulis  la’in syakartum لئن شكرتم 

VIII. Kata sandang Alif + La>m 

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 

 ditulis   al-Qur’a>n القران

 ditulis  al-Qiya>s القياس

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah. 

 ditulis  al-syams الشمس

 ’<ditulis   al-sama السماء

IX. Huruf Besar 

 Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan yang 

disempurnakan (EYD) 
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X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut 

penulisannya 

 ditulis   zawi al-furu>d  ذوى الفروض 

 ditulis   ahl al-sunnah  اهل السنة 
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ABSTRAK 

Perceraian adalah suatu hal yang manusiawi yang terjadi dalam kehidupan 

rumah tangga.Walaupun demikian, perceraian tetap saja merupakan perkara yang 

sangat tidak disukai oleh Allah, karena dapat menimbulkan  perpecahan diantara 

suami dan isteri. Dalam praktiknya, perceraian seringkali mengesankan adanya 

subordinasi atau ketimpangan gender sebagaimana yang telah tertera dalam fiqih 

munakahat. Isteri sering kali menjadi korban dalam perceraian, isteri tidak 

mempunyai hak dan kekuasaan lebih dalam rumah tangganya. Hak untuk 

mengakhiri perkawinan (cerai) hanya pada satu pihak, yaitu laki-laki. Selama ini 

praktik perceraian yang dipahami oleh masyarakat  merupakan pemahaman secara 

tekstual terhadap ayat-ayat al-Qur’an. Segala sesuatu yang tertera dalam al-Qur’an 

dikonstruksi secara matang tanpa mempertimbangkan kembali segala aspek yang 

melingkupinya. Jika demikian, maka praktik perceraian yang ada dalam 

masyarakat saat ini akan tidak sesuai dengan prinsip al-Qur’an, yang memberikan 

keadilan serta  kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.  

Jika demikian diperlukan suatu pendekatan baru dari tekstual menuju 

kontekstual, yang bertujuan mengkompromikan teks yang diciptakan pada masa 

lalu dengan masa kini sesuai dengan kondisi dan keadaan zaman yang  semakin 

berkembang. Sehingga realita tidak dipaksakan untuk sesuai dengan teks, akan 

tetapi teks dimaknai lebih kontekstual dan mendalam agar dapat dipahami dan 

diimplementasikan dengan bijak sebagaimana dinyatakan Abdullah Saeed. 

 Dengan menggunakan metode tersebut, maka rekonstruksi hak utama 

laki-laki dalam memegang keputusan perceraian merupakan suatu hal yang 

niscaya dilakukan, dengan mempertimbangkan segala aspek sosial dan budaya 

pada saat ini. Dalam hal ini suami dan isteri memiliki kedudukan berimbang 

(setara) tidak ada yang merasa lebih berhak, atau berkuasa. Suami dan isteri harus 

mengedepankan musyawarah dalam menentukan keputusan (Q.S al-Syūro [42] 

:38). Isteri tidak hanya menerima keputusan sepihak dari suami, akan tetapi isteri 

juga terlibat secara penuh dan memiliki hak dalam menentukan keputusan 

perceraian. Selain itu adanya iddah sebagai dampak dari perceraian di antara 

suami isteri seharusnya didiskusikan secara bersama, artinya jika isteri terkenai 

iddah, maka seharusnya suami pula menahan dirinya untuk beriddah sebagaimana 

perempuan beriddah. Selain karena alasan lita’abbud (pengabdian diri kepada 

tuhan), litaḥzin (rasa sedih karena telah berpisah baik karena kematian atau 

bercerai) ‘iddah juga memberikan kesempatan diantara keduanya untuk kembali 

rujuk. Iddah berfungsi sebagai perlindungan ikatan perkawinan. Jika iddah hanya 

dijalankan oleh satu pihak maka tentu saja iddah senddiri akan sangat jauh dari 

tujuan utama yang sebenarnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ketika membahas masalah perceraian tidak akan lepas dari masalah 

perkawinan. Perkawinan merupakan suatu praktik ibadah yang dianjurkan dalam 

Islam. Salah satu tujuan Islam menganjurkan pernikahan yaitu melestraikan umat. 

Hakikat perkawinan adalah mewujudkan kesejahteraan lahir batin atau 

kesejahteraan materil maupun immateril bagi segenap anggota keluarga yang 

terdiri dari suami, isteri, anak dan segenap keluarga besar suami isteri.
1
 Dalam  

hubungan pernikahan tidak jarang ditimpa suatu masalah yang menyebabkan 

perpecahan dan hilangnya rasa cinta kasih dalam rumah tangga.
2
 Apabila dalam 

perkawinan sudah tidak ditemukan kecocokan  maka al-Qur‟an  sebagai pedoman 

umat Islam memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut, yaitu dengan 

diberikannya pilihan untuk bercerai 

Dalam Islam perceraian boleh dilakukan tindakannya hanya dalam 

keadaan terpaksa, ketika tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan perselisihan  

diantara suami isteri. Walaupun demikian, perceraian tetap saja merupakan 

perkara yang sangat tidak disukai oleh Allah karena dapat menimbulkan  

perpecahan baik bagi pribadi dua belah pihak, maupun keluarga.  

                                                           
1
Ali Imran, “Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga”, dalam Buana Gender 

Vol. 1, No.1, Januari-Juni 2016 hlm. 16. 
2
 Cerai ( talak) pemisahan secara agama  dan hukum terhadap suami isteri yang telah resmi 

menikah. cerai (talak) merupakan perkara halal dilkakukan namun dibenci oleh Allah. Lihat, Abul 

„Ala Maududi, Kawin dan Cerai Menurut Islam, ( Jakarta: Gema Insani Press ), hlm.42-43 
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Permasalahan talak (perceraian) merupakan permasalahan yang cukup 

kompleks. Isu-isu terkait talak (perceraian) telah banyak diulas dalam al-Qur‟an 

dan kesemuanya saling berkait kelindan. Terkait dengan ayat- ayat perceraian 

tersebut  dalam memahaminya harus secara utuh,  tidak cukup hanya dengan 

mengutip satu atau dua  ayat saja melainkan juga harus membandingkannya 

dengan keseluruhan ayat al-Qur‟an  yang lain yang memiliki relevansi dengan 

hukum percerian tersebut.
3
  

Selama ini permasalahan talak (perceraian) dalam al-Qur‟an  oleh sebagian 

orang masih dipahami secara literal, sehingga dalam praktiknya perceraian dalam 

masyarakat tidak sesuai dengan prinsip al-Qur‟an  yang memberikan keadilan dan 

kesetaraan antara laki-laki (suami) dan perempuan  (isteri). Dalam praktiknya 

perceraian seringkali mengesankan adanya subordinasi atau ketimpangan gender, 

isteri sering kali menjadi korban dalam perceraian. Hukum perceraian yang tertera 

dalam fikih munakahat seolah menempatkan isteri dalam posisi sebagai obyek dan 

dianggap sebagai orang nomor dua setelah laki-laki, sehingga tidak mempunyai 

hak dan kekuasaan lebih terhadap rumah tangga yang dibinanya,
4
 hak  untuk 

mengakhiri perkawinan (cerai) hanya ada pada satu pihak, yaitu suami,
5
 tanpa 

mempertimbangkan usia perkawinan baru satu hari atau sudah 50 tahun berjalan.. 

Disamping itu kekuasaan untuk merujuk atau mengambil kembali isterinya 

seolah-olah dianggap hanya merupakan hak laki-laki semata tanpa 

                                                           
3
Amin Abdullah, “Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem 

dalam Usul Fikih” dalam Jurnal Salam vol. 14 no 1 2011, hlm. 22 
4
 Ali Imran, “Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga”, dalam Buana 

Gender Vol. 1, No.1, Januari-Juni 2016 Hlm. 16. 
5
 Farid Wajidi, Mengenali Hak Kita : Perempuan, Keluarga, Hokum dan Adat di Dunia 

Islmam, Terj. Suzanna Eddyono, (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm. 240. 
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mempertimbangkan hati dan perasaan perempuan, hal ini terjadi karena anggapan 

bahwa seorang laki-laki memiliki derajat yang lebih dari pada isteri, sehingga 

dalam menentukan berakhir atau tidaknya suatu pernikahan hanya laki-laki yang 

memiliki wewenang dalam ranah itu . Anggapan tersebut timbul dari pemahaman 

terhadap  ayat al-Qur‟an dalam Q.S al-Baqarah [2]:228 

                                

                                     

                     

“wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali 

quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam 

rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-

suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para 

suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang 

dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, 

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana”. 

Ayat diatas tak jarang orang lain membacanya hanya setengah-setengah 

tanpa mempertimbangan aspek keseluruhan ayat yang tertera di dalamnya. 

Padahal untuk memahami ayat al-Qur‟an agar dapat sampai kepada makna yang 

sebenarnya diperlukan pembacaan dan pemahaman lebih meluas, dalam hal ini 

ialah pembacaan secara keseluruhan ayat. Jika hanya dipandang sebagian ayat, 

maka ayat tersebut akan diambil kesimpulan bahwa laki-laki mempunyai 

kelebihan satu tingkatan derajatnnya dibandingkan dengan isteri. Sehingga laki-

laki dianggap memiliki hak mutlak untuk menentukan dan mengatur segala urusan 

rumah tangganya termasuk dalam menentukan hal perceraian dan hak cerai. 

Anggapan dan pandangan tersebut muncul apabila dipahami  secara tekstual. 
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 Anggapan tersebut kemudian dipertahankan dan dijadikan suatu ketetapan 

mutlak dari tuhan tanpa mempertimbangkan hal-hal yang melingkupinya.  shingga 

dampak anggapan tersebut hingga saat ini masih sering dipertahankan dan 

diamalkan oleh sebagian orang dalam kehidupan sehari-hari yang pada akhirnya 

menimbulkan suatu ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Adanya 

anggapan tersebut dalam rumah tangga  menyebabkan seorang isteri rentan 

terhadap diakhirinya perkawinan, tanpa dia dimintai pendapat atau diberi kuasa 

untuk mencegahnya.
6
  

Kemudian selain pemahaman terhadap tingkatan suami yang memiliki 

lebih dari pada isteri, adanya pemahaman terhadap  posisi atau kedudukan 

perempuan dalam al-Qur‟an, terutama dalam masalah perceraian selalu 

ditempatkan sebagai maf’ūl (obyek) seperti lafaz al-Muțallaqātu   ( المطلقت ) yaitu 

perempuan-perempuan yang telah dicerai, dalam hal ini gambaran perempuan di 

dalam al-Qur‟an tidak disebutkan sebagai fā’il (pelaku). Sehingga maksud dari al-

Qur‟an itu sendiri oleh sebagian orang disimpulkan bahwa  memang benar pada 

dasarnya perempuan tidak memiliki hak sama sekali sebagai pemegang utama 

dalam memutuskan perceraian. Konstruksi tersebut apabila dikaitkan dengan 

zaman yang semakin berkembang saat ini akan terlihat sangat jauh dari sifat 

keadilan diantara laki-laki dan perempuan.  

 Dalam berbagai literatur kitab tafsir maupun kitab-kitab fiqih  klasik 

peneliti belum menemukan penafsiran yang mengungkapkan secara komperhensif 

                                                           
6
 Farid Wajidi, Mengenali Hak Kita : Perempuan, Keluarga, Hokum dan Adat di Dunia 

Islam, Terj. Suzanna Eddyono, (Yogyakarta: LKiS, 2007), Hlm. 240 
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relevansi ayat tersebut dengan kondisi sosial saat ini terkait dengan permasalahan 

gender yang semakin mengalami perkembangan. Kebanyakan dari para mufasir 

seperti al-Thabari, Ibnu Katsir,  dan mufasir klasik lainnya hanya sebatas  

mengulas ayat tersebut dari sisi linguistik, historis, dan hukum Islam dalam 

bingkai suasana politik masa lalu.  Begitu pula dengan tokoh mufassir  

kontemporer seperti Ali as-Shobuni,  peneliti tidak menemukan penafsirannya 

yang relevan untuk kondisi saat ini terutama mengenai masalah perempuan 

dewasa ini yang semakin banyak berperan di sektor publik. Apabila dalam 

menentukan hukum hanya berpacu pada bingkai masa lalu akan ditemukan suatu 

ketidak adilan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. 

 Jika fenomena yang disebut di atas itu berkaitan erat dengan doktrin 

agama yang selama ini diyakini oleh masyarakat yang berpacu pada kajian Islam 

yang literalis dan historis, maka diperlukan suatu dekonstruksi terhadap 

pemahaman teks keagamaan, agar terciptanya suatu wawasan baru yang lebih 

humanis dan lebih sensitif gender. Oleh karena itu perlu adanya perubahan dalam 

epistemologi keilmuan Islam dari tradisonal kepada epistimologi keilmuan 

kontemporer dengan metode penafsirannya yang telah didialogkan, dan 

diintegrasikan  dengan penggunaan epistemologi baru, yang melibatkan social 

sciences dan humanities kontemporer dan filsafat kritis.
7
 Sehinggga akan 

ditemukan relevansinya bagi segala zaman khususnya abad 21.
8
  

                                                           
7
Amin Abdullah, “Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan : Pendekatan Filsafat Sistem 

dalam Usul Fikih”,  dalam Jurnal Salam vol. 14 no 1 2011, hlm. 9 
8
Abdullah Saeed,  al-Qur’an Abad 21 : Tafsir Kontekstual, Terj. Ervan Nurtawab, (Bandung: 

PT Mizan Pustaka, 2016), hlm 11-25. 
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Untuk itu peneliti mencoba menafsirkan ayat-ayat terkait dengan 

permasalahan  talak (perceraian) dengan menggunakan metode tafsir kontekstual 

Abdullah Saeed yang peneliti anggap sebagai sebuah pendekatan baru yang 

mampu menjawab segala tantangan dan kebutuhan manusia khususnya  abad 21. 

Tafsir kontekstual yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada 

pemikiran Abdullah Saeed dalam bukunya yang membahas seputar tema al-

Qur‟an.
9
 Beliau menggagas istilah contextual approach sebagai sebuah 

pendekatan dan metode dalam penafsiran al-Qur‟an .
10

 Abdullah Saeed adalah 

seorang professor di Melbourne University Australia tepatnya di Departemen Ilmu 

Hukum. Gagasan-gagasannya tentang penafsiran, sedikit banyak dipengaruhi oleh 

para tokoh yang disebut oleh beliau sebagai tokoh kontekstualis.
11

Berkaitan 

dengan beberapa konsep kunci tentang ilmu al-Qur‟an , bahasan yang diulas 

dalam karyanya meliputi tentang ethico-legal,
12 sab’ah ahruf,13

 wahyu
14

 dan 

                                                           
9
Judul-judul buku tersebut secara berurutan adalah sebagai berikut: the Quran: An 

Introduction, Interpreting the Quran: Towards A Contemporary Approach dan Reading the Quran 

in the Twenty-first Century: A Contextualist Approach.  
10

Sebagai pendekatan, kontekstual berarti menafsirkan al-Quran dengan mempertimbangkan 

aspek sosio-historis-kultural baik di masa pewahyuan maupun di masa sekarang. Sebagai sebuah 

metode, Abdullah Saeed memproyeksikan empat langkah penafsiran, yaitu: memahami dunia al-

Quran dan mufassir, menggunakan sudut pandang seorang Muslim dan bahasa Arab, 

mengidentifikasi makna teks dan mengaitkan penafsiran teks dengan konteks masa kini. Abdullah 

Saeed, Interpreting the Quran: Towards A Contemporary Approach (New York: Routledge, 2006) 

hlm. 150. Bandingkan dengan, Abdullah Saeed, Al-Quran Abad 21: Tafsir Kontekstual, terj. Ervan 

Nurtawab (Bandung: Mizan, 2016) hlm. 160    
11

 Abdullah Saeed mendefinisikan secara umum kontekstualis:  

“Contextualist are whose believe that the teachings of the Quran should be applied in 

different ways depending on the context.” Secara spesifik, beliau menyebutkan beberapa tokoh 

dalam bukunya, antara lain: Fazlur Rahman, Amina Wadud, Muhammad Shahrour, Mohammad 

Arkoun dan Khaled Abou El Fadl. Abdullah Saeed, The Quran: An Introduction (London: 

Routledge, 2008) hlm. 220   
12

Ethico-legal adalah  istilah yang dibuat oleh Abdullah Saeed untuk menyebutkan bahwa 

ayat al-Quran selalu mengandung nilai moral dan nilai legal. Secara spesifik, ayat ethico legal 

adalah ayat-ayat tentang sistem kepercayaan; tentang iman kepada Tuhan; Nabi dan kehidupan 

setelah kematian; praktik ibadah; aturan pernikahan; jihad; hukuman dan etika. Abdullah Saeed, 

The Quran: An Introduction (London: Routledge, 2008) hlm. 78. Bandingkan dengan 
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konsep tentang  nasakh.
15

 Yang terpenting dari ide-ide beliau dan menjadi fokus 

penelitian adalah gagasannya tentang hirarki nilai dan tafsir kontekstual. Hirarki 

nilai (hierarchy of value)
16

 dalam al-Qur‟an menurut Abdullah Saeed meliputi 

lima unsur nilai hirarkis yaitu: obligatory value,
17

 fundamental value,
18

 

protectional value,
19

 implementational value
20

 dan instructional value.
21

 Lima 

hirarki nilai tersebut secara langsung saling berkaitan  dengan tafsir kontekstual.      

Adapun beberapa alasan akademik dalam penelitian ini  antara lain: 

pertama,  penafsiran terhadap ayat-ayat perceraian dalam karya-kaya sebelumnya 

belum menyentuh ranah tafsir kontekstual, terlebih lagi praktik pernikahan dan 

                                                                                                                                                               
Fazlurrahman yang mengusung teori tentang legal spesifik dan ideal moral. Fazlurrahman, Islam 

and Modernity (Chicago: University of Chicago Press, 1984) hlm. 17  
13

Sab‟ah ahruf dalam pandangan Saeed bukan hanya perbedaan riwayat qiraat dari Imam 

tujuh, melainkan lebih pada banyakknya dialek yang digunakan untuk membaca al-Quran. 

Mengingat bahwa saat nabi masih hibup, bahasa Arab belum tersistematisasi dan belum ada 

kodifikasi al-Quran. Untuk memudahkan orang-orang muallaf yang buta huruf, maka nabi 

memperbolehkan ragam bacaan yang berbeda. Abdullah Saeed, Interpreting the Quran: Towards 

A Contemporary Approach (New York: Routledge, 2006) hlm. 76  
14

Menurut Abdullah Saeed, wahyu adalah murni kalam Tuhan. Akan tetapi ketika 

bersentuhan dengan manusia, maka wahyu berdialektika dengan kepentingan manusia. Lebih 

lanjut, Saeed mengungkapkan bahwa ada empat level wahyu. Pertama Tuhan-lauh mahfuz-langit 

dunia-malaikat jibril. Kedua, malaikat jibril-Muhammad-Eksternalisasi-Konteks sosio historis. 

Ketiga, teks-konteks-teks yang lebih luas. Keempat, teks tertutup- komunitas interpretative-ilham. 

Abdullah Saeed, The Quran: An Introduction (London: Routledge, 2008) hlm. 32  
15

Abdullah Saeed berkeyakinan bahwa konsep nasakh bukan sekedar tentang fakta sejarah 

yang memuat penggantian atau penghapusan hukum semata, melainkan sebuah konsep metode 

hukum yang fleksibel.   
16

Nilai hirarkis adalah kategori bertingkat yang disusun oleh Abdullah Saeed berdasarkan 

prinsip berkesesuaian dengan tafsir kontekstual. Dari yang paling umum dan mendasar hingga ke 

yang paling spesifik dan tergantung konteks waktu dan tempat.  
17

Nilai pertama yang paling mendasar mencakup tiga komponen: Sistem kepercayaan, 

praktek ibadah dan masalah halal dan haram.  
18

Nilai kedua yang bersifat substansial, yakni prinsip-prinsip penerapan syariah (maqasid 

syari’ah) meliputi: penjagaan terhadap agama, jiwa, harta, keturunan dan harga diri.   
19

Nilai ketiga berupa hukum legislasi atas nilai fundamental. Seperti contoh dalam nilai 

fundamental penjagaan terhadap harta, maka dalam nilai proteksional ada aturan yaitu dilarang 

mencuri, memakan riba dan sebagainya.  
20

Nilai keempat adalah implementasi yang lebih spesifik lagi, yakni dalam mengeksekusi 

hukuman (punishment) maupun reward. Pelaku pencurian, misalnya, untuk menghukumnya perlu 

dipertimbangkan konteks sosio-kultural di masyarakat.   
21

Nilai terakhir adalah nilai yang paling spesifik di antara nilai-nilai yang lain. Contoh 

kasusnya antara lain adalah perbudakan. Meskipun dalam al-Qur‟an ada ayat yang berbicara 

tentang budak, akan tetapi tidak serta merta berarti al-Qur‟an menghalalkan perbudakan. 
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perceraian yang diterapkan di masyarakat sekarang ini masih mengandung bias 

gender dan berbau diskriminatif terhadap kaum perempuan. Kedua, model tafsir 

kontekstual Abdullah Saeed dengan fokus kajian terhadap ayat-ayat hukum/etika 

(eticho-legal) yang mengaitkan teks-teks al-Qur‟an  dengan lingkungan dan 

konteks yang terus berubah, diproyeksikan  mampu menjawab kebutuhan global 

masyarakat muslim dunia terutama masalah keadilan dan kesetaraan gender.  

B. Rumusan Masalah  

Agar  lebih terarah dan sistematis  maka penelitian ini difokuskan pada dua 

masalah yang akan di kaji selanjutnya diantaranya:  

1. Bagaimana penafsiran ayat perceraian dengan menggunakan tafsir 

kontekstual Abdullah Saeed? 

2. Bagaimana penerapan ayat perceraian pada masa modern kontemporer 

saat ini? 

C. Tujuan dan Kegunaan  

Adapun maksud dan tujuan dalam penelitian ini diantaranya:  

1. Mengetahui penafsiran ayat perceraian dengan menggunakan tafsir 

kontekstual Abdullah Saeed. 

2. Mengetahui penerapan ayat-ayat perceraian pada masa modern 

kontemporer. 

Adapun kegunaan  dari penelitian ini baik dari segi  teoritis maupun praktis  

antara lain:  
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Dari segi teoritis diharapkan mampu merubah presfektif masyarakat dalam 

memahami hukum pernikahan dan perceraian dari bias gender menuju 

pemahaman yang humanities dan berkeadilan. Dari segi praktis berguna sebagai 

metode penafsiran dan pemahaman baru terhadap al-Qur‟an terutama  masalah 

ayat-ayat perceraian sehingga mampu merubah presepsi diskriminasi terhadap 

kaum perempuan dalam peranannya di wilayah domestik maupun publik. 

D. Kajian Pustaka   

Adapun literatur-literatur yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan 

dengan penafsiran ayat-ayat perceraian (talak) diantaranya sebuah tafsir 

merupakan  karya al-Thabari dalam tafsir  Jāmi’ al- bayān fī ta’wīl al-Qur’an .
22

 

kemudian dilanjutkan dengan tafsir yang berjudul al-Mukhtașar Tafsīr al-Qur’an 

al-Karim al-Musamma Umdat al-Tasīr merupakan tafsir karya Ibnu Katsir.
23

 Al-

Jāmi’ Li Ahkam al-Qur’an  merupakan sebuah karya Abi Abdillah Muhammad 

bin Ahmad al-Anshori al-Qurthubi.
24

 Yang mana kesemuanya tafsir tersebut 

dalam pendekatannya  menggunakan metode Bi al-Riwāyah sehingga dalam 

penafsirannya banyak mengutif pendapat-pendapat para sahabat maupun tabi‟in. 

karya selanjutnya berjudul Rawā’i al-Bayān Fī Tafsīr Ayat al-Ahkam Min al-

Qur’an  merupakan sebuah tafsir karya Ali as-Shobuni yang di dalamnya banyak 

membahas ayat-ayat hukum terutama terkait dengan masalah perempuan seperti 

hijab, aurat, maupun poligami. Kemudian karya selanjutnya merupakan sebuah 

                                                           
22

Abi Ja‟far Muhammad Ibnu Jari al-Țabarī, Jāmi’ al- Bayān Fī Ta’wīl al-Qur’an , (Beirut: 

Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), Jilid 12, hlm. 124. 
23

 Ibnu Katsir, al-Mukhtașar Tafsīr al-Qur’an al-Karīm al-Musamma Umdat at-Tafsīr, 

(Kairo: Dar al-Wafa, 2008), 1/ 249 
24

Abi Abdillah Muhammad Bin Ahmad Al-Anshori Al-Qurțubī, Al-Jāmi’ Li Aḥkām al-

Qur’an  ( Kairo: Maktabah Al-Safa, 2005), hlm. 105. 



10 
 

karya fenomenal dalam pemikiran muslim kontemporer, yang membahas segala 

permasalah kesetaraan laki-laki dan perempuan termasuk dalam hal perceraian 

yaitu Fazlur Rahman dengan judul buku Major Themes of The Qur’an.
25

 Tidak 

ketinggalan lagi karya yang serupa dengan judul Qur’an Women And Modern 

Society, merupakan karya Asghar Ali Engineer.
26

 

Kemudian literatur selanjutnya penulis merujuk  kepada kitab-kitab fiqih 

klasik, terutama yang berkaitan dengan masalah perceraian. adapun beeberapa 

literature tersebut diantaranya: Al-Muhażab merupakan sebuah karya Asy-

Syafi‟i,
27

 Rauḍat al-Țālibīn merupakan sebuah karya al- Nawawi al-Dimashqi,
28

 

al-Sayid Sabiq dengan judul karyanya Fiqhu al-Sunnah
29

, Kemudian Abdurrauf 

as-Sinkili dengan judul karyanya Mir’at al-Țullāb :Fī Tashīli Ma’rifati Ahkāmi 

syar’iyyāti,
30

 selanjutnya karya al- Nawawi  al-Bantani dengan judul  karyanya 

Nihāyah al-Zain: fī irsyādi al-mubtadi’in .
31

 

Kemudian karya selanjutnya merupakan sebuah karya Peunoh Daly dengan 

judul buku Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam 

Kalangan Ahlu As-Sunah Dan Negara-Negara Islam. Dalam buku ini dijelaskan 

mengenai penjelasan perceraian menurut hukum Islam, serta  mencantumkan 

                                                           
25

 Fazlur Rahman, Major Themes Of The Qur’an (Chicago:University Of Chicago Press, 

2009), hlm. 49 
26

 Ashgar Ali Enginer, The Qur’an Women And Modern Society, Terj. Agus Nuryanto, 

Pembebasan Perempuan, Yogyakarta: LKiS, 2007, hlm. 41. 
27

 Asy-Syafi‟i, al-Muhażab, (Beirut :Dar al-Ma‟rifah, 2003), hlm. 31 
28

 Al- Nawawi al-Dimashqi, Rauḍat al-Țālibīn, (Beirut: Dar al-Kutub al-Imamiyyah, 2006), 

Jilid vii,   Hlm. 23-27. 
29

 Al-Sayid Sabiq, Fiqhu al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), hlm. 217-218. 
30

 Abdurrauf As-Sinkili, Mir’at al-Țullāb :Fī Tashīli Ma’rifati Ahkāmi Syar’iyyāti, 

(Darussalam: Lembaga Naskah Aceh, 2015), hlm. 364 
31

 Al- Nawawi  Al-Bantani, Nihāyah al-Zain: Fī Irsyādi al-Mubtadi’in, (Surabaya:  Dar al-

„Ulum, T.Th.), hlm. 320. 
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beberapa pendapat dari kalangan ulama fiqih mengenai penjelasan perkawinan 

dan perceraian.
32

 

Mufrod Teguh Mulyo dalam bukunya yang berjudul Reformasi Undang-

Undang Perkawinan di Indonesia : Dari Bias Gender Menuju Hukum Yang 

Humanis, dalam buku tersebut mufrod melakukan kritik terhadap hukum 

pemerintah yang telah mencantumkan aturan pernikahan dalam undang-undang 

yang masih cendrung patriarkhis dan tidak berpresfektif gender. Untuk mengatasi 

hal ini Mufrod memberikan tawaran untuk mengatasi problem tersebut dengan 

cara pertama,  agar   dilakukan sebuah  peninjauan ulang terhadap materi hukum 

yang bias gender, kedua,  adanya upaya penyadaran gender bagi aparat Negara, 

tokoh-tokoh agama, maupun masyarakat.
33

 

Karya selanjutnya berjudul Mengenali Hak Kita: Perempuan, Keluarga, 

Hukum, dan Adat di Dunia Islam  merupakan karya Farid Wajidi yang membahas 

tentang hak-hak perempuan di dalam keluarga terkait dengan masalah 

perkawinan, perceraian, status anak, serta pengasuhan dan perwalian anak. Buku 

ini di tulis dengan berbagai keunikan hukum dan adat di dunia Islam yang 

beragam, dengan memaparkan aturan pernikahan dan perceraian  dalam undang-

undang yang di bentuk oleh setiap Negara dengan penduduk  mayoritas mulim.
34

 

                                                           
32

 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan 

Ahlu As-Sunah Dan Negara-Negara Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 252-253 
33

A. Mufrod Teguh Mulyo, Reformasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia : Bias 

Gender Menuju Hokum Yang Humanis, (Yogyakarta: Cv Pustaka Ilmu Group, 2015), hlm. vii-15 
34

 Farid Wajidi, Mengenali Hak Kita : Perempuan, Keluarga, Hokum dan Adat di Dunia 

Islmam, Terj. Suzanna Eddyono, (Yogyakarta: LKIS, 2007), Hlm. 229-315 



12 
 

Literature selanjutnya berjudul  the laws of marriage and divorce in Islam 

merupakan karya Abu A‟la al-Maududi yang kemudian diterjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia oleh Achmad Rais yang berjudul  Kawin dan Cerai Menurut 

Islam. Dalam karya tersebut dijelaskan tentang persoalan kawin dan cerai 

berdasarkan al-Qur‟an maupun hadist secara literal. Terlepas dari pembahasan 

dalam penelitian ini tentang tafsir kontekstual maka buku ini sangat cocok sebagai 

pembanding untuk menghasilkan sebuah interpretasi tentang perceraian yang tepat 

dan akurat untuk diterapkan pada kini.
35

 

Kemudian literature selanjutnya merupakan sebuah karya A. Nanuk P. 

Murniati yang berjudul Cetar Gender: Perempuan Indonesia Dalam Presfektif 

Agama, Budaya dan Keluarga. Dalam buku ini dijelaskan seputar permasalahan 

gender yang menjadi permasalahan kontemporer saat ini, dengan mengungkap 

segala kesetaraan dan keadilan diantara laki-laki dan perempuan baik dalam ranah 

domestik maupun publik.
36 

Adapun literature-literatur  selanjutnya terkait  dengan Abdullah Saeed 

diantaranya skripsi karya Wildan Imaddudin Muhammad yang berjudul 

“Penafsiran Ayat Jizyah Dengan Metodologi Tafsir kontekstual”. Dalam skripsi 

ini dipaparkan mengenai pandangan serta apliksi metode tafsir kontekstual 

Abdullah Saeed terhadap ayat jizyah. Menurut Wildan terdapat beberapa kendala 

ketika metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed diterapkan pada ayat tersebut, 

                                                           
35

 Abu A‟la Maududi, Kawin dan Cerai Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 

Hlm. 24-62. 
36

 A. Nanuk P. Murniati, Cetar Gender: Perempuan Indonesia Dalam Presfektif Agama, 

Budaya dan Keluarga, (Magelang: Yayasan Indonesia Tera Anggota, 2004), hlm.71 
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diantaranya; Pertama, Abdullah Saeed belum menerapkan metode tafsir 

kontekstualnya terhadap ayat jizyah. Sehingga tidak ditemukan gambaran utuh 

mengenai penafsiran beliau tentang ayat tersebut. Kedua, ayat tersebut merupakan 

ayat intoleran dan diskriminatif terhadap non-Muslim yang bertentangan dengan 

nilai-nilai universal al-Quran yang bersifat toleran dan egaliter. Sehingga untuk 

mengatasi problema tersebut wildan mengambil konsep Maqāṣid al-Syari’ah  

yang di usung Jaser Auda sebagai jalan alternatif untuk menghendaki penafsiran 

ayat berdasarkan dalalah maqsud dan nilai universal dari ayat tersebut.
37

 

Skripsi selanjutnya “Interpretasi Kontekstual; Studi Atas Pemikiran 

Hermeneutika al-Quran Abdullah Saeed”yang ditulis oleh Lien Iffah Naf‟atufina 

menerangkan tentang hal-hal yang menjadi landasan teoritis  dan bangunan 

interpretasi yang di bangun oleh Abdullah Saeed. Ketika menafsirkan ayat ethico-

legal, terdapat dua hal landasan teoritis yang dibangun oleh Abdullah Saeed serta 

prinsip epistemology diantaranya mencakup tentang konsep wahyu yang secara 

implisit memiliki keterkaitan dengan konteks sosio historis, fenomena fleksibilitas 

pembacaan al-Quran (baca: ragam qiraah), perubahan hukum sesuai kondisi 

(naskh) dan kondisi al-Quran yang secara internal—ayat teologis, kisah dan 

amsal— tidak dapat dipahami hanya dengan pemahaman tekstual. Adapun prinsip 

epistemologi yang dibangun dalam hal ayat hukum adalah mengakui kompleksitas 

makna, memperhatikan konteks sosio-historis, dan merumuskan hirarki nilai.
38

 

                                                           
37

 Wildan Imaddudin Muhammad, “Penafsiran Ayat Jizyah Dengan Metodologi Tafsir 

Kontekstual”, Skripsi Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2015. 
38

Lien Iffah Nafatu Fina, “Interpretasi Kontekstual; Studi Atas Pemikiran Hermeneutika al-

Quran Abdullah Saeed”, Skripsi Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2009. 
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Suherman, dalam karyanya yang berjudul “Melacak Pengaruh Pemikiran 

Fazlur Rahman Terhadap Metodologi Penafsiran al-Quran yang Digagas Abdullah 

Saeed” memaparkan tentang teori gerakan ganda (doublemovement) Fazlur 

Rahman dan pengembangannya oleh Abdullah Saeed melalui teori tafsir 

kontekstual (contextual interpretation). Menurut Suherman, Abdullah Saeed 

melakukan pengembangan terhadap teori rahman terletak pada sisi hirarki nilai 

yang terkandung dalam ayat ethico-legal.
39

 

Artikel jurnal yang berjudul Model Interpretasi al-Qur‟an  Abdullah Saeed 

ditulis oleh Achmad Zaini perlu diulas dalam bagian ini. Dalam tulisannya di 

Jurnal Islamica, ia mengkritik Abdullah Saeed yang tidak melakukan aplikasi dari 

metode yang dikembangkannya. Secara eksplisit, memang peneliti pun 

menemukan hal yang sama dengan Achmad Zaini. Saeed hanya memaparkan 

konteks sosio historis dan penafsiran-penafsiran yang “mungkin” dapat diterapkan 

dalam konteks saat ini tanpa secara tegas mengambil sikap penafsirannya 

sendiri.
40

 

E. Kerangka Teori  

Kerangka teori ini berperan penting dalam sebuah tulisan, agar sebuah 

tulisan memiliki landasan konsep yang kuat sehingga hipotesa yang dibangun 

terarah dan tidak kabur. Kerangka konsep atau kerangka teori itu sendiri menurut 

                                                           
39

Suherman, “Melacak Pengaruh Pemikiran Fazlur Rahman Terhadap Metodologi Penafsiran 

al-Quran yang Digagas Abdullah Saeed”, Skripsi Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN 

Sunan Kalijaga, 2010.  

40
Achmad Zaini, “Model Interpetasi al-Quran Abdullah Saeed” dalam Islamica vol. 6, no. 1 

September 2011 hlm. 25-36   
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Cooper yang dikutip oleh Juliansyah Noor adalah gambaran terhadap seperangkat 

konsep atau konstruk, definisi dan proposisi yang terkait secara sistematis untuk 

memperjelaskan dan memprediksi tentang suatu fenomena atau gejala.
41

 

Abdullah Saeed dalam bukunya Interpreting The Quran: Towards A 

Contemporary Approach menjelaskan bahwa diantara Muslim ada  tiga kelompok 

besar yang memahami teks agama, dalam hal ini adalah al-Qur‟an dengan 

pendekatan yang berbeda yakni tekstualis, semi-tekstualis, dan kontekstualis.
42

 

Klasifikasi ini dilandaskan pada kriteria linguistik untuk menentukan makna teks, 

dan menyesuaikannya kepada keadaan sosio-historis yang ada bersamaan dengan 

teks tersebut.  

Kelompok tekstualis berpendapat bahwa mengikuti teks agama dan 

mengadopsi kalimat kata di dalamnya dengan literal adalah sebuah keharusan. 

Mereka memaksakan realitas yang ada saat ini untuk sesuai dengan teks, 

meskipun teks tersebut ditulis beberapa ratus tahun yang lalu. Mengikuti para 

salaf al-Shalih yang telah menuliskan kitab-kitab keagamaan adalah tindakan 

mulia yang kelompok ini yakini. Kelompok tekstualis ini dikenal dengan istilah 

salafi. 

 Semi-tekstualis pada dasarnya sama dengan kelompok sebelumnya yang 

memahami teks agama dengan pendekatan literal dan menafikan latar sosio-

historis teks, tetapi mereka menggunakan istilah modern untuk menjelaskan teks. 

                                                           
41

 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 65 

42
 Abdullah Saeed, Interpreting The Quran; Towards a Contemporary Approach (London: 

Routledge, 2006) hlm. 3 
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Biasanya mereka memperkenalkan diri sebagai kelompok neo-revivalist, seperti 

the Muslim Brotherhood (Mesir), dan Jama‟at Islami. 

 Sedangkan kelompok kontekstualis adalah mereka yang menggunakan 

pendekatan sosio-historis tanpa mengabaikan kaidah-kaidah kebahasaan untuk 

memahami teks. Tujuan mereka adalah mengkompromikan teks yang diciptakan 

pada masa lalu dengan masa kini sesuai dengan keadaan zaman yang 

berkembang. Sehingga realita tidak dipaksakan untuk sesuai dengan teks, akan 

tetapi teks dimaknai lebih dalam agar dapat dipahami dan diimplementasikan 

dengan bijak.  

Dalam hal ini Saeed menempatkan diri sebagai kelompok kontekstualis. 

Saeed juga menyebutkan beberapa contoh tokoh yang dianggapnya masuk ke 

dalam kategori tersebut, diantaranya Ghulam Ahmad Peryez dengan pendekatan 

kembali kepada prinsip-prinsip, Fazlur Rahman dengan pendekatan berbasis spirit 

al-Quran, Muhammad Arkoun, Farid Esack, dan Khaled Abou el-Fadl
43

.  Di 

antara beberapa nama yang  telah disebutkan tampaknya Saeed lebih dipengaruhi 

oleh Rahman. Ini terlihat dari beberapa tulisannya yang sedikit banyak mengutif 

pendapat Rahman. Bahkan Saeed menyatakan bahwa Rahman telah menggagas 

inti dari metode tafsir yang ditawarkannya. Saeed mengakui kontribusi original 

Rahman dalam memberikan metodologi alternatif dalam menafsirkan ayal-ayat 

                                                           
43

 Abdullah Saeed, Interpreting The Quran; Towards a Contemporary Approach (London: 

Routledge, 2006) hlm. 5-6 
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ethico-legal. Yakni menghubungkan teks dengan konteks baik ketika pewahyuan 

maupun muslim masa kini.
44

 

Keterpengaruhan Saeed dengan Pemikiran Rahman begitu melekat dalam 

bangunan pemikirannya. Saeed selain dijuluki sebagai seorang Rahmanian, ia juga 

dianggap telah meneruskan dan menyempurnakan metodologi Rahman. 

Interpretasi kontekstual yang digunakannya merupakan upaya lanjutan dari 

metodoiogi tafsir Rahman. Adapun latar belakang dari metodologi tafsir Abdullah 

Saeed adalah maraknya model penafsiran tekstual oleh para tekstualis yang 

menafsirkan al-Quran secara literer. Saeed menganggap penafsiran yang demikian 

telah mengabaikan konteks baik pewahyuan maupun penafsiran. Berangkat dari 

kaca mata inilah, ia membangun sebuah model tafsir yang peka konteks, yang ia 

sebut dengan istilah kontekstual.
45

 

Dalam metode interpretasi kontekstual yang ia usung, Saeed membagi dua 

periode masa yang akan dijadikannya patokan dalam membandingkan konteks 

awal dan konteks saat ini. Saeed mengistilahkan kedua konteks yang berbeda 

tersebut dengan  istilah konteks makro 1 (satu) dan konteks makro 2 (dua). 

Konteks makro satu yang dimaksud saeed adalah konteks asli atau konteks awal 

pada abad ke-7 dan konteks makro dua yaitu konteks kotemporer atau konteks 

yang terjadi saat ini. keduanya ini mencakup pengetahuan mengenai pelbagai 

lembaga, nilai, norma, wacana, gagasan, praktik dan kerangka yang berkaitan 

                                                           
44

 Abdullah Saeed, The Quran: An Introduction (London: Routledge, 2008) hlm. 127 
45

 Abdullah Saeed, Interpreting The Quran; Towards a Contemporary Approach (London: 

Routledge, 2006) hlm. 1-2 
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dengan topik spesifik yang sedang dibahas.
46

 Menurut Saeed Alasan ini muncul 

karena al-Qur‟an Telah berperan dalam sebuah masyarakat yang nilai-nilainya 

terus berubah  

  

 

 

 

 

 

 

 

1. Ethico-Legal Teks Dalam Al-Qur‟an  

Dalam bangunan pemikirannya sangat terlihat jelas Saeed mengkhususkan 

pemikirannya pada ayat ethico-legal. Ayat ethico-legal teks yang Saeed maksud 

ialah salah satu bagian dari golongan ayat al-Quran yang menjadi fokus kajian 

hukum Islam. Mulai dari persoalan bersuci ( taharah ), solat, puasa, pernikahan, 

hingga masalah perceraian.  Ayat-ayat yang menyangkut konten etika dan hukum 

dalam al-Quran  merupakan ayat yang paling banyak dikutip dalam praktek 

kehidupan sehari-hari, baik untuk aturan individual, sosial kemasyarakatan, 

                                                           
46

 Abdullah Saeed, Al-qur’an Abad 21 : Tafsir Kontekstual, Terj. Ervan Nurtawab, 

(Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016), hlm.102-103 
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maupun Muslim secara umum. Karena keperluan tersebut, ayat-ayat etika legal 

banyak dikonversi oleh para ulama menjadi ilmu fiqih. Kemudian ketentuan-

ketentuan yang telah ditetapkan dalam literatur kitab fikih, dianggap telah sakral 

oleh masyarakat muslim umumnya. 

Setelah itu, terutama setelah Asy-Syaf‟i (w 204/820), ada pergeseran dalam 

mendekati al-Quran, khususnya oleh fuqaha. Ayat- ayat al-Qur‟an yang memiliki 

relevansi dengan persoalan ethico-legal dijadikan pedoman untuk merumuskan 

hukum. Perkembangan yang terjadi di ranah ushul al-fiqh pada masa ini adalah 

memberikan tekanan bahwa hukum haruslah didasarkan secara kaku pada (aI-

Quran dan hadits). kemudian setelah pada masa Syafi‟i Ketika muslim berbicara 

mengenai permasalahan "Hukum Islam", banyak dari mereka akan menunjuk fiqh 

dan langsung menggali kitab-kitabnya, dan mengabaikan al-Qur‟an. Kebanyakan 

dari orang muslim jarang mencoba untuk langsung menggali kepada al-Quran, 

dan al-Qur‟an hanya dijadikan sebagai objek bacaan yang  mengandung pahala 

dari Allah SWT, tanpa menggali lebih mendalam lagi mengenai segala 

permasalahan ayat hukum di dalamnya dengan mempertimbangkan segala 

konteks yang mengitarinya. Mungkin ini pula lah salah satu hal yang menjadi 

kegelisahan Saeed dalam pemikirannya.  

2. Hierarki nilai  

Hierarki nilai yang dimaksud dalam bangunan pemikiran Abdullah Saeed 

ialah prinsip dasar dalam al-Qur‟an atau nilai-nilai kandungan al-Qur‟an yang 

tertera di dalamnya.  Bisa juga dikatakan sebagai al-masqāșid syari’ah (maksud 

dan tujuan syari‟ah), namun, maqashid syari‟ah itu sendiri merupakan sebuah 
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perkembangan yang ada pada wilayah hukum ketimbang tafsir.
47

 Abdullah Saeed 

sendiri menggunakan amal shalih sebagai prinsip  dasar yang akan membimbing 

dalam penafsiran dan dalam menghubungkannya dengan kehidupan umat  Islam. 

Secara tidak langsung Saeed menyebutkan bahwa tolak ukur untuk menentukan 

hierarki nilai menurutnya dimulai dari nilai amal shalih, karena nilai amal shalih  

di dalam al-Qur‟an dijadikan sebagai dasar agama. 

 Selain itu, nilai yang berhubungan dengan amal shalih menjadi tema yang 

sering disebut-sebut dalam al-Qur‟an.
48

 Menurut Saeed karena al-Qur‟an sendiri 

menekankan pentingnya amal shalih dari generasi ke generasi umat Islam juga 

menekankan tema ini dengan membangun sebuah bangunan hukum yang lebih 

luas didasarkan pada amal shalih. Kaitannya dengan amal shalih dan hierarki nilai  

dari pemikiran Abdullah Saeed, penulis dapat menyimpulkan bahwa segala 

interpretasi al-Qur‟an yang dihasilkan harus didasarkan pada nilai amal shalih 

(nilai kebaikan yang terkandung didalamnya).  

Mengenai pembahasan tentang hierarki nilai dan ajaran dalam al-Qur‟an, 

Abdullah Saeed membuat lima kategori dalam al-Quran yang memuat nilai dan 

ajaran secara global, dengan susunan Kategori ayat pertama merupakan ayat yang 

bersifat teologis, sedangkan kategori kedua sampai keempat merupakan  kategori 

berhubungan dengan ayat etika hukum.  Adapun lima kategori tersebut 

                                                           
47

Abdullah Saeed, Interpreting The Quran; Towards a Contemporary Approach (London: 

Routledge, 2006) hlm.  hlm. 126-129. 
48

 Abdullah Saeed, Interpreting The Quran; Towards a Contemporary Approach (London: 

Routledge, 2006) hlm. 129 
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diantaranya: wajib/obligatori,
49

 fundamental,
50

 proteksional,
51

 implementasional
52

 

dan instruksional.
53

 Kemudian dari beberapa pengelompokan tersebut Abdullah 

Saeed membaginya kedalam kategori yang bebas konteks dan kategori yang 

bergantung dengn konteks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49

 Kategori wajib merupakan kewajiban  individual umat muslim yang harus dijalankan dan 

tak bisa ditawar. Meliputi tiga hal: keimanan, ibadah-ibadah dan masalah kebolehan halal dan 

haram. 
50

 Kategori fundamental yang disebutkan oleh Abdullah Saeed mengadopsi prinsip maksud 

maksud syariah (maqashid al-syari‟ah) yang lima yaitu menjaga agama, menjaga harta, menjaga 

diri, menjaga akal, menjaga keturunan,  
51

 Sebagai undang-undang penjagaan bagi kategori fundamental. Seperti contoh larangan 

mencuri dan mengambil riba, menjadi bagian dari kategori proteksional sebagai hukum praksis 

dari menjaga harta yang merupakan bagian dari kategori fundamental. 
52

 Implementasi dari kategori preteksional dinamakan kategori implementasional. Seperti jika 

larangan mencuri dilanggar, maka sebagai konsekuensi hukuman, al-Quran menurunkan ayat 

potong tangan. Akan tetapi hal ini harus dipahami sesuai dengan konteks masyarakat Arab pada 

waktu itu. Dari kategori ini kemudian dikembangkan metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed 
53

 Kategori ini merupakan kategori yang lebih spesifik dari kategori sebelumnya. Abdullah 

Saeed menjelaskan bahwa ayat-ayat yang termasuk di dalamnya hanya bisa dipahami sebagai ayat 

sejarah yang sulit untuk dikontekstualisasikan. Karena realitas modern telah menasakh praktek 

dalam ayat-ayat tersebut. Seperti contoh ayat-ayat tentang poligami, perbudakan, relasi dengan 

non-Muslim dan permasalahan jender. Abdullah Saeed, Interpreting the Quran: Towards a 

Contemporary Approach … hlm.142-14 
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1. Model Interpretasi Abdullah Saeed 
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F. Metode Penelitian  

1. Bentuk penelitian  

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah 

yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis 

maupun teoritis.
54

 Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif yang 

berupa penelitian pustaka.  Penelitian diambil dari  kitab-kitab tafsir klasik 

maupun kitab-kitab fiqih tradisional  tentang aturan perceraian yang berdampak 

pada kesetaraan gender, kemudian dianalisis dengan metodologi interpretasi 

kontekstual Abdullah Saeed dengan maksud agar didapatkan suatu hasil yang 

relevan dengan kondisi zaman yang semakin berkembang terutama pada abad 21. 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber  data yaitu Sumber data 

primer dan sumber data sekunder. Data primer dalam penelitian ini bersumber 

dari ayat-ayat al-Qur‟an maupun hukum-hukum Islam mengenai ayat-ayat 

perceraian sebagai obyek materialnya, kemudian karya Abdullah Saeed khususnya 

yang mengulas tafsir kontekstual diantara adalah Interpreting the Quran: Towards 

A Contemporary Approach, The Quran: An Introduction dan Reading The Quran 

in the Twenty First Century: A Contextualist Approach. Data sekunder diambil 

dari tulisan-tuisan yang berkaitan dengan masalah  perceraian maupun metode  

tafsir kontekstual Abdullah Saeed,  seperti   kitab-kitab tafsir   maupun karya-

karya lainnya. 

                                                           
54

 J.R Raco, Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karaktristik, dan Keunggulannya (Jakarta: 

Grasindo, 2010), Hlm.5. 
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3. Metode dan Pendekatan  

Metode yang digunakan untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan 

adalah langsung mengimplementasikannya dengan  metode tafsir kontekstual 

Abdullah Saeed, artinya data-data yang telah penulis kumpulkan langsung 

diterapkan kepada metode kontekstual yang telah Abdullah Saeed tawarkan.  

Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan sebelum menerapkannya 

kepada langkah oprasional dalam  penelitian adalah  

1. Mengumpulkan data terkait ayat-ayat talak (perceraian) 

2. Menguraikan masalah perceraian terkait dengan sejarah, definisi dan 

penafsiran ayat talak (perceraian) 

3. Mengumpulkan data sebanyak-banyaknya tentang tafsir kontekstual 

Abdullah Saeed. 

4. Mengeksplorasi pemikiran Abdullah Saeed tentang tafsir kontekstual 

termasuk pengetahuan tentang latar belakangnya. 

5. Mengaplikasikan metodologi tafsir kontekstual Abdullah Saeed  terhadap . 

ayat-ayat talak (perceraian) 

Adapun langkah oprasional dalam penelitian ini dengan langsung 

menerapakan metode tafsir kontekstual yang diusung Abdullah Saeed diantaranya 

1. Menguraikan beberapa point metode tafsir kontekstual  Abdullah Saeed 

kedalam beberapa sub bab 

2. Pada bab ke-2 (dua) penulis memaparkan pemaknaan ayat yang 

dimaksud kepada pemaknaan historis atau masa lampau dimana ayat al-
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Qur‟an pertama diturunkan. Adapun point-point yang dibahas dalam 

bab ini seperti kajian linguistik, makna historis ayat yang berkaitan 

dengan masa lampau, konteks literer, bentuk literer, dan menemukan 

beberapa ayat yang berkaitan dengan ayat yang dibahas, dalam hal ini 

mengenai ayat-ayat perceraian. 

3. Pada bab ke-3 (tiga) penulis menguraikan pemaknaan ayat dalam 

penafsiran ulama tafsir, fiqih, dan tradisi pasca al-Qur‟an diturunkan. 

4. Menguraikan pemaknaan ayat-ayat yang berkaitan untuk saat ini pada 

masa modern kontemporer. 

Perlu diketahui metode yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan 

metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed adalah hasil ide dari peneliti serta 

bantuan dari teman-teman. Dengan menguraikannya kepada beberapa point yang 

mungkin hasil dari pemahaman peneliti sendiri berdasarkan pembacaan terhadap 

buku-buku Abdullah Saeed yang berkaitan dengan metode-metodenya. Sehingga 

sangat mungkin dalam penelitian ini masih memiliki banyak kesalahan dan 

kekeliruan, karena penulis sendiri masih dalam tahap belajar dan masih 

membutuhkan saran-sarannya dari pembaca. 

G. Sistematikan Pembahasan 

Sebagai gambaran awal dalam bagian ini akan dipaparkan mengenai 

rancangan materi yang akan dibahas berikutnya yang terbagi kedalam beberapa 

bab dengan maksud agar pembahasan lebih sistematis dan terarah. Adapun 

sistematika pembahasan rencana penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Bab I merupakan bagian pendahuluan di dalamnya terdapat latar belakang 

yang menjelaskan seberapa pentingnya penelitian ini dilakukan. kemudian untuk 

membatasi ruang lingkup penelitian, maka rumusan masalah merupakan point 

yang terpenting dalam bagian ini. Selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian 

berfungsi sebagai jawaban atas rumusan masalah . Lalu  tinjauan pustaka yang  

memaparkan penelitian-penelitian terdahulu dan masih ada kaitannya dengan 

penelitian yang sedang dilakukan untuk kemudian diposisikan letak orisinalitas 

penelitian. Berikutnya metode penelitian yang berisi bentuk penelitian, sumber 

data, pendekatan, dan langkah-langkah operasional penelitian. Terakhir akan 

menjelaskan gambaran umum dari penelitian. 

Bab II dijelaskan mengenai pemaknaan ayat secara hsitoris yang berkaitan 

dengan pemaknaan masa lampau, sebelum dan  masa awal al-Qur‟an diturunkan. 

Adapun dalam bab ini diulas secara detail mengenai kajian linguistik, tradisi 

perceraian masa lampau sebelum dan masa awal al-Qur‟an diturunkan. Kemudian 

dijelaskan mengenai konteks literer ayat, bentuk literer ayat, dan kemudian 

mencantumkan parallel teks.  

Bab III dijelaskan mengenai pemaknaan ayat al-Qur‟an melalui penafsiran 

baik pada masa pra modern (klasik) maupun modern. Begitu pula masalah 

perceraian dari sudut pandang ulama tafsir maupun ilmu fiqih. Kemudian 

dipaparkan pula terkait tradisi perceraian pada pasca diturunkannya al-Qur‟an. 

Bab IV dalam bab ini dijabarkan mengenai pemaknaan perceraian pada masa 

modern kontemporer, dengan dikaitkannya dengan permasalahan kesetaraan 
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gender. Pada bab ini dikaitkan pula dengan masalah hak asasi manusia (HAM), 

dan  Undang-Undang yang mengatur segala  urusan rumah tangga.  

Bab IV adalah penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 128 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari semua pemaparan sebelum-sebelumnya, ada beberapa catatan penting 

yang dapat penulis simpulkan diantaranya: 

Pertama, ayat-ayat perceraian adalah merupakan ayat sosiologis yang 

bersifat partikular sehingga dalam praktiknya sangat berkait erat dengan kondisi 

sosial masyarakat tertentu. Perceraian adalah merupakan langkah terakhir yang 

dapat  diambil tindakannya dalam memutuskan hubungan antara suami dan isteri, 

apabila diantara keduanya memang sudah benar-benar tidak dapat disatukan 

kembali dan harus berpisah.  keputusan perceraian harus diperhitungkan tidak 

diambil secara tergesa-gesa apalagi didasarkan atas emosional semata. Dalam 

keputusannya harus melibatkan dua orang antara suami dan isteri. Tidak ada yang 

merasa lebih berhak dan berkuasa, diantara keduanya harus dilakukan 

musyawarah (Q.S al-Syuro [42] :38).  Isteri tidak hanya menerima keputusan 

sepihak dari suami tetapi isteri juga terlibat secara penuh dalam keputusan dan 

memiliki hak dalam menentukan keputusan perceraian.  

Kedua, Iddah sebagai salah satu dampak dari perceraian selama ini telah 

diterapkan dan dipahami hanya dikhususkan terhadap isteri, Berdasarkan kepada 

alasan biologis yang ditunjukan kepada perempuan perlu dirubah dan 

direkonstruksi ulang kepada pemahaman yang lebih mengedepankan sifat 

keadilan.  Tujuan utama iddah kini tidak lagi atas dasar alasan biologis perempuan 
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semata melainkan pemaknaannya lebih meluas. Iddah sebagai Alasan lita’abud 

(ketuhanan)  maksudnya iddah yang telah ditentukan dan diperintahkan dalam al-

Qur’an wajib dijalankan oleh setiap hambanya yang bercerai. Maka mengikuti dan 

mentaati segala perintahnya adalah merupakan suatu bentuk ketaqwaan manusia 

sebagai hambanya. Selanjutnya iddah sebagai alasan litaḥzin (berduka atas dasar 

nilai kemanusiaan), maksudnya suami dan isteri merupakan manusia yang 

mempunyai hati, sehingga ia mempunyai rasa atau perasaan berduka apabila 

berpisah baik disebabkan oleh kematian maupun perceraian diantara keduanya. 

Kemudian hal yang lebih utama Tujuan iddah itu sendiri memberikan kesempatan 

kembali rujuk, dengan diberikannya masa untuk berfikir bagi suami dan isteri. 

Untuk itu dengan alasan yang telah dipaparkan tersebut  iddah yang selama ini 

dipahami dan dikhususkan untuk perempuan tidak menutup kemungkinan bahwa 

suami juga wajib terkenai iddah sebagaimana isteri beriddah. 

Ketiga, perceraian yang terjadi diantara suami dan isteri juga tidak boleh 

hanya berdasarkan atas keputusan berdua, akan tetapi proses perceraian yang 

terjadi tetap harus melalui jalur hukum setelah proses perceraian sebelumnya hasil 

kesepakatan dan keputusan bersama. Walaupun urusan perkawinan merupakan 

urusan dalam keluarga akan tetapi Keputusan terakhir diserahkan kepada jalur 

hukum yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan. Negara 

indonesia adalah Negara hukum yang memiliki aturan penuh dalam segala hal. 

Maka dari itu sebagai masyarakat indonesia wajib  mentaati segala aturan yang 

telah ditentukan, (Q.S an-Nisa [4]:59) selagi menyerukan dalam hal kebaikan. 
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Begitu pula dalam hal perceraian, demi terciptanya perceraian yang sah yang 

diakui secara hukum. 

B. Saran dan Rekomendasi 

Setelah penulis melakukan kajian terhadap ayat perceraian dengan 

menggunakan tafsir kontekstual Abdullah Saeed, penulis menyarankan agar 

penelitian ini dilanjutkan kembali dengan menggunakan metode-metode lainnya, 

karena masalah perceraian merupakan masalah yang dapat dikaji oleh metode 

apapun yang mungkin lebih komprehensip agar didapatkan hasil lebih tepat dan 

cocok dengan segala situasi dan kondisi zaman yang semakin berkembang.  

Kemudian penelitian dengan menggunakan metode tafsir kontekstual 

Abdullah Saeed merupakan suatu hal yang baik untuk diterapkan dalam masalah-

masalah atau tema-tema lainnya yang berkaitan dengan ayat hukum. Karena 

dalam metode tafsir yang ia tawarkan  sangat tepat dan cocok untuk kondisi yang 

semakin berkembang ini dengan mempertimbang kondisi sosial historis untuk 

menemukan kerelevansian yang dapat diterapkan saat ini. 

Dalam menggunakan metode Abdullah Saeed dibutuhkan usaha tersendiri 

dalam menyusun dan menerapkan metodenya terhadap ayat-ayat yang akan 

diterapkan, karena Abdullah Saeed tersendiri dalam segala pemikirannya yang 

telah ia tuangkan, penulis tidak menemukan penafsiran Abdullah Saeed terhadap 

ayat-ayat al-Qur’an dengan menggunakan metodenya yang ia usung secara 

langsung, sehingga dalam hal ini pula menimbulkan kesulitan tersendiri bagi 

penulis. 
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