


ABSTRAK 
 
 
  
 Hak istri untuk menerima nafkah merupakan kewajiban bagi suami sejak ia tinggal 
bersama isterinya, sebagaimana al-Qur’an telah menjelaskan hal ini dalam surat at-Talaq 
(65): 6-7.  Asghar mengutip pendapat para imam mazhab, dalam membolehkan istri untuk 
menuntut nafkah dari suaminya. Jika suaminya sedang tidak ada di tempat, dia dapat 
berhutang untuk nafkahnya, dan suaminya wajib membayar kembali asalkan pengadilan telah 
menetapkan besar nafkahnya. Dari sisi perkembangan Hukum Islam hal ini sangat penting 
artinya terutama peninjauan kembali hak istri dan suami dalam kaitan normatifitas nas di satu 
sisi dan kontekstualitas nas di sisi lain. 
 

Penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum Islam kontekstual, dan jenis 
penelitiannya adalah deskriptif-analitik-komparatif dengan menggunakan pendekatan 
histories kritis. Teknik Penolahan data melalui cara mengumpulkan data-data,  
mengklasifikasi dan mensistematisasikan, dan melakukan analisa lanjutan dengan pendekatan 
yang sesuai. 

 
Al-Jauzi dalam merumuskan pendapatnya tentang hak isteri dan suami didasarkan 

atas nas al-Qur’an dan Sunnah, juga mempertimbangkan kondisi social budaya setempat yang 
berlaku saat itu. Sedangkan Asghar dalam merumuskan pendapatnya didasarkan atas nas al-
Qur’an dan Sunnah, juga mempertimbangkan atau memperhatikan pesan-pesan normative 
ayat-ayat al-Qur’an yang dijadikan landasannya, bukan kontekstualitas ayat saat diturunkan. 
Jika ditinjau dari perspektif kesetaraan jender, pemikiran ibn al-Jauzi sudah tidak relevan 
dengan kondisi masyarakat, sehingga perlu melakukan reinterpretasi terhadap nas yang 
dijadikan hujjah tentang hak istri dan suami agar lebih berkeadilan. Sedang Pemikiran Asghar 
yang didukung oleh berbagai pendekatan, dalam hal ini sangat relevan dengan kondisi 
masyarakat yang menuntut adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan umumnya dan 
suami istri khususnya. 
 
 
Key word:  hak istri dan suami, Abu al-Faraj ibn al-Jauzi,  Asghar Ali Engineer 

 
  

 
 
 
    
   

        
 
  

 
 
 
 
 
 
  




































































































	HALAMAN JUDUL
	ABSTRAK
	HALAMAN NOTA DINAS I
	HALAMAN NOTA DINAS II
	HALAMAN PENGESAHAN
	PEDOMAN TRANSLITERASI
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR PUSTAKA
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Perumusan Masalah
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
	D. Telaah Pustaka
	E. Kerangka Teoretik
	F. Metode Penelitian
	G. Sistematika Pembahasan

	BAB V PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran-saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP



