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الحم��دهللا ال��ذى خل��ق الن��اس م��ن نف��س واح��دة وخل��ق منه��ا زوخه��ا وب��ث منهمارخ��اال   

كثي��را ونس��اء ص��الة وس��الم عل��ى رس��وله المص��طفى محم��دبن عب��داهللا خ��اتم النبي��ين  

 .ارسله رحمة اللعالمين 

 Alhamdulillah, berkat hidayah dan inayah Allah Swt., karya ini dapat 

terwujud dalam bentuk tulisan yang sangat sederhana seiring dengan itu, 

shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW semoga 

tulisan ini dapat bermanfaat bagi para ikhwan dan peminat "Menggagas 

Kepemimpinan Perempuan dalam Urusan Politik (Studi Kasus Hadis 

Abi Bakrah)". Selain itu diharapkan pula karya ini dapat bermanfaat 

sebagai suatu bahan perbandingan dalam mengkaji ilmu keislaman. 

 Berbagai hambatan dan tantangan penulis hadapi dalam penyusunan 

tesis ini, tapi berkat adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, 

akhirnya tesis ini dapat diselesaikan. 

Adalah suatu kewajaran, bahwa suatu keharusan bagi seseorang untuk 

menyampaikan penghargaan dan terima kasih, apabila ia mendapatkan 

bantuan dari berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu urusan terutama jika 

urusan tersebut tidak terbilang mudah. Demikianlah penulis hendak 

menggunakan lembaran ini untuk menyampaikan maksud tersebut, seiring 

dengan segenap bantuan dalam bentuk apapun penulis terima dalam usaha 



 v 
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yang membatasi penulis, sehingga tidak dapat menyebutkan satu persatu. 
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terima kasih disertai penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : 
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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

 

A. Transliterasi 

1. Konsonan 

 Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf sebagai 

berikut: 

b : ب   Z : ز   f : ف 

t : ت   S : س   q : ق 

 ك : k   ش : Sy   ث : £
j : ج    : ص   l : ل 

 م : m   ض : »   ح : ¥
kh : ط : ¯   خ   n : ن 
d : ظ : ¨   د   h : ه 
  و : w   ع : ‘   ذ : ©
r : ر   g : غ   y : ي 

 

 Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apapun. Jika ini terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda ( ’ ) 

2. Vokal dan Diftong 

     a.  Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

Vokal Pendek Panjang  

Fathah 
Kasrah 

Dammah 

a 
i 
u 

± 
³ 
 

      b.  Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (au), 

misalnya bayn  )بين(  dan qawl )قول( . 

B. Singkatan 

 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

1. S w t    : subh±nah wata‘±l± 
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2. S a w    : all± All±hu ‘alayhi wa sall±m 

3. a.s     : ‛alaih al-sal±m 

4. H     : Hijriah 

5. M     : Masehi 

6. SM     : Sebelum Masehi 

7. W     : wafat 

8. QS... (...): 4   : Qur'an Surah...(nomor surat): ayat 4 

 

 Beberapa singkatan dalam bahasa Arab: 

 صفحة   : ص

   بدون مكان    : دم

   صلى اهللا عليه وسلم  : صلعم

:  ط طبهة          

 بدون ناشر   : دن

الى اخرها \الى اخره    : الخ  

 جزء    : ج
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ABSTRAK 
 

Nama Penyusun :  Drs. Sulaemang L 

NIM   :  P0100203028 

Judul Tesis : MENGGAGAS KEPEMIMPINAN PEREMPUAN 

DALAM URUSAN POLITIK (Studi Kasus Hadis Abi 

Bakrah) 
 

Tesis ini berkenaan dengan masalah menggagas kepemimpinan 

perempuan dalam urusan politik. Kepemimpinan perempuan merupakan 

masalah yang masih terus dipertentangkan. Hal ini dikarenakan adanya 

tuntunan zaman yang selalu ingin menampilkan perempuan sebagai makhluk 

yang utuh., sama dengan laki-laki. Di samping itu, realitas menunjukkan 

bahwa hampir semua aspek kehidupan sudah mampu diisi dengan 

keterlibatan perempuan di dalamnya. Keterlibatan perempuan di dalam 

berbagai aspek kehidupan selalu diperhadapkan dengan norma-norma dan 

aturan-aturan yang telah hidup, berakar dan berkembang di tengah-tengah 

masyarakat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. 

Beberapa hal yang inti permasalahan dari tesis ini adalah; Bagaimana 

proses takhrij al-hadis diaplikasikan untuk menemukan eksistensi hadis Abi 

Bakrah, selanjutnya membuktikan kualitas dan kehujjahan serta pemaknaan 

tekstual dan kontekstual terhadap hadis tersebut untuk memungkinkan 

hadirnya gagasan baru terhadap konsep kepemimpinan perempuan. Olehnya 

itu, dalam menelaah permasalahan-permasalahan tersebut, penulis 

menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan historis (tarikhiy), dan 

pendekatan sosiologis-fungsional. Kemudian dianalisis dengan 

menggunakan metode deduktif, induktif dan komparatif. 

Salah satu cara untuk mengetahui bagaimana pandangan umat Islam 

pada umumnya, dan ulama khususnya adalah dengan menelusuri beberapa 

penafsiran ulama dari zaman ke zaman, sehingga tampak adanya 

perkembangan pemikiran. Pemahaman terhadap hadis Abi Bakrah dan ayat-

ayat yang mengatur tentang kepemimpinan perempuan, sangat erat kaitannya 

dengan masa/waktu pengkajian hadis dan penafsiran ayat-ayat tersebut. Hal 

inilah yang mengakibatkan munculnya kontroversi penafsiran tentang hadis 

dan ayat-ayat dimaksud.  Di samping itu, hadis dan ayat yang berbicara 

mengenai kepemimpinan perempuan masih sangat terbuka untuk 

diinterpretasi sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. 

Salah satu hadis Abi Bakrah yang penulis jadikan sebagai obyek 

dalam tesis ini, yang mengungkapkan mengenai kepemimpinan perempuan 

lalu dihubungkan dengan beberapa ayat yang erat kaitannya dengan hadis 

tersebut. 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Allah swt menciptakan alam semesta ini berpasang-pasangan, di 

antaranya adalah pasangan laki-laki dan perempuan. Pasangan ini diberikan 

tugas dan tanggung jawab yang sama dalam menjalani kehidupan. Tugas dan 

tanggung jawab ini dilakukan dengan cara kemitraan, dalam  arti saling 

membutuhkan atau bersimbiosis mutualisme. Hal inilah kemudian menjadi 

salah satu tema sekaligus sebagai prinsip pokok dalam ajaran Islam.
1
  

 Prinsip pokok tersebut berimplementasi dalam beberapa konteks ayat 

dalam Alquran dan hadis Rasulullah saw yang telah menegaskan secara 

transparansi mengenai persamaan dan kesetaraan antara  perempuan dan laki-

laki dalam menjalankan perintah Allah swt dan menjauhi larangan-Nya 

dengan mendapatkan konsekuensi pahala yang sama. 

 Agama Islam menjamin persamaan hak-hak  dan memberikan 

perhatian serta kedudukan terhormat kepada mereka, yang hal ini tidak  

pernah dilakukan oleh agama atau syari’at sebelumnya. Bahkan ajaran 

                                              
1
 Lihat, M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam 

Kehidupan Masyarakat (Cet. XIX; Bandung: Mizan, 1999), h. 269. 

1 
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tersebut telah mendahului peradaban Barat 14 abad yang lalu. Jika sekarang 

ini dalam masyarakat Islam terjadi perlakuan yang tidak  wajar terhadap 

perempuan, maka hal ini bukan disebabkan oleh Islam, tetapi karena ajaran 

dan bimbingan Islam tidak  diimplementasikan dalam tataran praktis, dan juga 

disebabkan adanya tradisi atau adat istiadat yang berkembang dalam 

masyarakat tersebut yang sangat jauh dari ruh Islam.  

 Untuk mengetahui gambaran kedudukan  perempuan yang diajarkan 

Islam, ada baiknya disajikan terlebih dahulu posisi-posisi  perempuan 

sebelum Islam. Namun sebelum penulis menjelaskan posisi tersebut, perlu 

digaris bawahi bahwa ada 2 (dua) faktor penting yang menyebabkan 

keterbatasan kedudukan  perempuan pada periode terdahulu. Pertama, kaum  

perempuan dipersiapkan oleh alam untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua, 

tuntutan kehidupan yang disebabkan oleh keadaan dan lingkungan yang 

sangat keras sehingga tidak  memungkinkan bagi  perempuan untuk berperan 

serta dalam proses kehidupan tersebut. Kedua faktor di atas memiliki 

pengaruh yang signifikan dalam meletakkan posisi sosial  perempuan pada 

periode awal peradaban manusia.
2
 

                                              
2
 Azizah al-Habri, Wanita dalam Masyarakat Indonesia Akses, Pemberdayaan dan 

Kesempatan (Cet. I; Jogjakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), h. 37-38.    
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 Sebelum Islam, kaum laki-laki menempati posisi sentral dan istimewa 

dalam keluarga dan masyarakat. Mereka bertanggung jawab secara 

keseluruhan dalam persoalan kehidupan keluarga, sehingga kaum  perempuan 

secara politik hanya mengekor kaum laki-laki. Oleh karenanya, masyarakat 

Arab tidak  menyambut dengan gembira kelahiran perempuan. Sebab kondisi 

alamlah yang menyebabkan  perempuan tidak  dapat berperan pada kondisi 

kehidupan saat itu yang sangat keras. Fenomena yang muncul pada sebagian 

kabilah Arab adalah kaum laki-laki sangat berduka dengan kelahiran anak  

perempuan yang pada gilirannya mereka memutuskan apakah tetap bersedih 

atau melepaskan kepedihan itu dengan membunuh atau mengubur anak  

perempuan tersebut hidup-hidup? Alquran dalam banyak ayatnya 

menjelaskan gambaran tersebut.
3
 

 Secara singkat dapat dikatakan bahwa posisi  perempuan pada masa 

pra Islam sebagai berikut : 

1. Dari sisi kemanusiaan,  perempuan tidak memiliki tempat terhormat di 

hadapan laki-laki karena tidak  adanya pengakuan atau sikap laki-laki 

terhadap peran  perempuan dalam mengatur masyarakat. 

                                              
3
 Lihat, Suad Ibrahim Salih, Kedudukan Perempuan dalam Islam; Wanita dalam 

Masyarakat Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), h. 37-39. 
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2. Ketidaksetaraan antara anak laki-laki dan perempuan,  suami dan istri 

dalam lingkungan keluarga. 

3. Mengesampingkan kepribadian atau kompetensi  perempuan dalam 

memperoleh penghidupan, sehingga  perempuan tidak  memiliki hak 

dalam persoalan waris dan pemilikan harta.
4
 

Jika digeneralisir, maka ada satu kesalahan politik, yaitu di kalangan 

laki-laki, mereka tidak  menampakkan sikap “memanusiakan” perempuan, 

baik disebabkan oleh pengingkaran kemanusiaannya maupun karena 

anggapan kaum laki-laki bahwa peran  perempuan tidak  dapat diandalkan 

dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, hadirnya Islam 

mengikis habis anggapan tersebut dan menempatkan kedudukan  perempuan 

menjadi terhormat dalam kehidupan, dengan menjelaskan prinsip bagi 

eksistensi  perempuan  yang bersifat mendasar yang tercakup dalam 

karakteristik yang dimiliki  perempuan yang bersifat jasmani dan rohani.
5
 

Sebelum Islam datang,  perempuan berada dalam keadaan hina dina, 

baik itu dalam teori maupun implementasinya, baik itu pada umat dan bangsa 

yang terdahulu maupun pada kaum jahiliah Arab. 

                                              
4
 Ibid. 

5
 Ibid., h. 40. 
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Kehancuran bangsa-bangsa dan umat-umat terdahulu dalam lumpur 

pecah belah, kemusnahan dan ketakberdayaan, hanyalah karena fondasi dasar 

persatuannya dan elemen utama dalam membentuk masyarakatnya yang 

lemah, rusak, dan terabaikan, yaitu keluarga. Sementara yang menjadi pilar 

dalam keluarga adalah perempuan, meskipun suami dan anak-anak juga 

merupakan elemen dan pelengkap keluarga, tapi  perempuan merupakan 

elemen pokoknya. 

Oleh karena itu, Islam mengangkat derajat  perempuan dari jurang 

kehinaan, menaikkannya dari kerendahan, mengembalikan kemanusiaan dan 

martabatnya, meletakkannya di altar yang sesuai, dan memberikan garis-garis 

istimewa sebagai batasan yang menggambarkan bangunan jati dirinya dalam 

kehidupan pribadi maupun sosial.
6
 

Dewasa ini agama mendapat ujian baru karena sering dituduh sebagai 

sumber masalah, berbagai bentuk pelanggengan ketidakadilan di masyarakat, 

termasuk ketidakadilan dalam pola relasi laki-laki dan  perempuan atau yang 

sering disebut dengan ketidakadilan gender (gender incquality). Oleh karena 

agama berurusan dengan nilai-nilai yang paling hakiki dari hidup manusia, 

                                              
6
 Lihat, Syekh ‘Ukkasyah Abdul Mannan ath-Thayyibi, al-Shifat al-Mathlubah fi alBint wa 

al-Zaujah, diterjemahkan oleh Alimin dan Fauzun Jamal dengan judul Etika Muslimah (Cet. I; 
Jakarta: Cendekia, 2002), h. 19-20 
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maka legitimasi religius yang keliru akan sangat berbahaya. Persoalannya, 

apakah pelanggengan ketidakadilan gender itu bersumber dari watak agama 

itu sendiri ataukah justru berasal dari pemahaman, penafsiran, dan pemikiran 

keagamaan, yang tidak  mustahil dipengaruhi oleh tradisi dan kultur patriarki, 

ideologi kapitalisme, atau pengaruh kultur Timur Tengah abad pertengahan.
7
 

Pemerintah Indonesia melalui kantor Menteri Negara Pemberdayaan  

Perempuan memprediksikan sejumlah kendala yang dihadapi dalam upaya 

pemberdayaan perempuan. Kendala tersebut terdapat dalam hampir semua 

bidang dan aspek pembangunan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, 

ekonomi dan ketenagakerjaan, politik, hukum dan hak asasi manusia, 

kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup, 

kelembagaan pemerintah dan masyarakat, bahkan juga dalam bidang agama. 

Khusus dalam bidang agama, masalah utama yang dihadapi: pertama, 

rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai 

agama yang berkaitan dengan peran dan fungsi perempuan; dan kedua, masih 

banyaknya penafsiran ajaran agama yang merugikan kedudukan dan peranan 

perempuan.
8
 

                                              
7
 Lihat, Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan  (Cet. I; 

Bandung: Mizan, 2004). h. 36-37  

8
 Ibid. h. 19-20.  
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Di kalangan masyarakat diajarkan bahwa  perempuan itu tidak  layak 

jadi pemimpin karena tubuhnya sangat lembut dan lemah serta akalnya 

pendek. Lagi pula sangat halus perasaannya sehingga dikhawatirkan tidak  

mampu mengambil keputusan yang tegas. Apalagi ada hadis yang sering 

dipakai untuk membenarkan pemikiran ini :  

اَل َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر َقاَل َأْخَبَرِني َزْيٌد ُهَو اْبُن َأْسَلَم َحدََّثَنا َسِعيُد ْبُن َأِبي َمْرَيَم َق

َعْن ِعَياِض ْبِن َعْبِد اللَِّه َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َقاَل َخَرَج َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 

َمرَّ َعَلى النَِّساِء َفَقاَل َيا َمْعَشَر النَِّساِء َتَصدَّْقَن َوَسلََّم ِفي َأْضَحى َأْو ِفْطٍر ِإَلى اْلُمَصلَّى َف

َعِشيَر َفِإنِّي ُأِريُتُكنَّ َأْكَثَر َأْهِل النَّاِر َفُقْلَن َوِبَم َيا َرُسوَل اللَِّه َقاَل ُتْكِثْرَن اللَّْعَن َوَتْكُفْرَن اْل

ُلبِّ الرَُّجِل اْلَحاِزِم ِمْن ِإْحَداُكنَّ ُقْلَن َوَما َما َرَأْيُت ِمْن َناِقَصاِت َعْقٍل َوِديٍن َأْذَهَب ِل

ُنْقَصاُن ِديِنَنا َوَعْقِلَنا َيا َرُسوَل اللَِّه َقاَل َأَلْيَس َشَهاَدُة اْلَمْرَأِة ِمْثَل ِنْصِف َشَهاَدِة الرَُّجِل 

َلْم ُتَصلِّ َوَلْم َتُصْم ُقْلَن َبَلى َقاَل  ُقْلَن َبَلى َقاَل َفَذِلِك ِمْن ُنْقَصاِن َعْقِلَها َأَلْيَس ِإَذا َحاَضْت

        َفَذِلِك ِمْن ُنْقَصاِن ِديِنَها
9
   

Terjemahnya: 

Diriwayatkan dari Sa’id al-Khudriy, ia berkata bahwa Rasulullah saw 

berangkat ke tempat shalat pada hari raya Adha dan hari raya Fitri. 

Ketika berjumpa dengan para perempuan, beliau bersabda: “Hai para 

perempuan, bersedekahlah kalian, sebab kalian paling banyak menjadi 

penghuni neraka”. Kemudian para  perempuan bertanya:”Mengapa ya 

Rasul ?” Rasul menjawab: “Kalian banyak mengucapkan kutukan dan 

mengingkari kebaikan suami. Aku tidak pernah melihat perempuan- 

perempuan yang kurang akal dan agamanya dapat meluluhkan hati laki-

laki yang kokoh perkasa dari salah seorang di antara kalian”. Mereka 

bertanya: “Dimana letak kekurangan akal dan agama kami, ya Rasul ?” 

Beliau menjawab: “Bukankah kesaksian seorang  perempuan setara 

dengan separuh kesaksian laki-laki ?” Mereka berkata: “Betul”. 

                                              
9
Lihat, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhary, Shahih Bukhari, Jilid 

III (Kairo: Dar al-Sya’ab, t.th.),  Juz I, h. 78.  
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Rasulullah saw bersabda: “Itulah kekurangan akalnya. Bukankah bila  

perempuan sedang haid tidak shalat dan tidak puasa ?”. Mereka berkata” 

“Betul”. Rasulullah saw bersabda: “Begitulah kekurangan agamamu.” 

Begitu pula dengan hadis yang mengatakan: 

َحدََّثَنا ُعْثَماُن ْبُن اْلَهْيَثِم َحدََّثَنا َعْوٌف َعْن اْلَحَسِن َعْن َأِبي َبْكَرَة َقاَل َلَقْد َنَفَعِني اللَُّه 

َق ِبَكِلَمٍة َسِمْعُتَها ِمْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأيَّاَم اْلَجَمِل َبْعَد َما ِكْدُت َأْن َأْلَح

َحاِب اْلَجَمِل َفُأَقاِتَل َمَعُهْم َقاَل َلمَّا َبَلَغ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ َأْهَل ِبَأْص

    َفاِرَس َقْد َملَُّكوا َعَلْيِهْم ِبْنَت ِكْسَرى َقاَل َلْن ُيْفِلَح َقْوٌم َولَّْوا َأْمَرُهْم اْمَرَأًة
10

   

 

Terjemahnya: 

Kami telah diceritakan oleh Usman bin al-Haisam, kami diceritakan dari 

‘Auf dari al-Hasan dari Abi Bakrah berkata bahwa sesungguhnya Allah 

telah memberikan manfaat kepada saya dengan cerita yang telah saya 

dengar dari Rasulullah saw pada waktu perang Jamal yang saya hampir 

ikut bersama kelompok perang Jamal. Lalu Abi Bakrah berkata:  ketika 

Rasulullah saw disampaikan kepadanya bahwa warga Persia telah 

dipimpin oleh putri Kisra. Rasulullah saw bersabda: Tidak akan 

beruntung suatu kaum ketika kepemimpinan diberikan kepada 

perempuan. 

Lalu diperkuat lagi dengan ayat yang menurut sebagian ulama, 

menjelaskan bahwa laki-laki adalah “pemimpin” bagi perempuan, 

sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Nisa (4): 34. 

َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َوِبَما َأْنَفُقوا ِمْن  الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء ِبَما َفضََّل اللَُّه

 َأْمَواِلِهْم

                                              
10

 Ibid., Juz V, h. 160 dan Juz VIII, h. 434. 
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Terjemahnya: 

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena 

Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian 

yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan 

sebagian dari harta mereka.. 
11

 

Islam misalnya, secara tegas menjelaskan bahwa tujuan Islam 

diwahyukan adalah untuk membebaskan manusia dari segala bentuk belenggu 

ketidakadilan. Dan itu dilakukan dengan jalan mengkafirkan segala bentuk 

sistem kehidupan yang tiranik, despotik, dan diskriminatif. Termasuk 

menghilangkan diskriminasi dalam relasi laki-laki dan perempuan.
12

 

Salah satu tuntunan agama yang mendasar adalah keharusan 

menghormati sesama manusia tanpa melihat jenis kelamin, gender, ras, suku 

bangsa, dan bahkan agama.
13

  Perempuan dan laki-laki adalah makhluk 

biopsikis. Oleh karena itu,  perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan 

mengembangkan diri menjadi manusia yang berpribadi utuh. Mempunyai 

kekuatan Andro dan Gyme, Yin dan Yang. Untuk mengembangkan ke arah itu,  

perempuan dan laki-laki dapat bekerja sama saling mengembangkan diri 

melalui relasi dalam bekerja. Saling ketergantungan antara  perempuan dan 

                                              
11

 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penterjemah dan 
Pentafsir Al-Qur'an, 1995). h. 66. 

12
 Siti Musdah Mulia, op. cit., h. 39. 

13
 Ibid., h. 4. 
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laki-laki diwujudkan dalam bentuk partner-relationship yang hubungannya 

horizontal, bukan vertikal (hubungan kekuasaan). Hubungan horizontal akan 

menghasilkan saling ketergantungan yang bersifat androgyme, prinsip 

feminine dan prinsip maskulin akan saling mendorong dan melengkapi.
14

 

 Tentang kepemimpinan yang disandarkan pada QS Al-Nisa (4) : 34 

salah seorang feminis muslim asal India, Asghar Ali Engineer (1992), 

menulis, dilihat dari asbab al-nuzul, ayat tersebut bukan berbicara tentang 

masalah kepemimpinan, melainkan mengenai “domestic violence” atau 

kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi dalam masyarakat Arab 

sebelum Islam. Dilihat dari turunnya konteks ayat itu membincangkan 

masalah nusyuz atau konflik atau percekcokan dalam rumah tangga. Oleh 

karena itu, sangat tidak  masuk akal melakukan generalisasi terhadap maksud 

ayat tersebut, yang kemudian dipakai untuk menjustifikasi kapasitas 

kepemimpinan perempuan. Laki-laki sebagai qawwam  (yang dulu ayat 

diterjemahkan menjadi “pemimpin” dalam tafsir-tafsir agama bias gender) 

telah dirasionalisasi sebagai “situasi ketergantungan  perempuan dalam 

                                              
14

 Lihat, A. Nunuk P. Murniati, Getar Gender, Perempuan Indonesia dalam Perspektif 
Agama, Budaya, dan Keluarga (Cet. I; Magelang: Indonesiatera, 2004), h. 62-63 
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bidang ekonomi dan keamanan”. Kalau ketergantungan itu tidak  ada lagi, 

maka posisi qawwam pun bisa ditawar”.
15

 Sekarang ini laki-laki dan  

perempuan memiliki kebebasan dan tanggung jawab yang sama di depan 

hukum, yang menjamin kesempatan ekonomi dan keamanan bagi segenap 

anggota masyarakat. 

Terkait dengan kepemimpinan  perempuan dalam sebuah negeri 

muslim, telah terjadi sikap pro dan kontra. Sebagian ulama dan umat Islam 

menolak kepemimpinan seorang  perempuan dengan mengatasnamakan 

bahwa  Islam menolak kepemimpinan seorang perempuan. Dasarnya adalah 

ayat dan hadis Nabi Muhammad saw: 

...الرجال قوامون على النساء... (Ayat) 

 ... ل���ن يفل���ح ق���وم ول���و ام���رهم ام���رأة                                                         

 (Hadis)  

 Ayat tersebut secara harfiah menyebutkan bahwa kaum laki-laki 

menjadi pemimpin kaum  perempuan dan hadis pun menegaskan bahwa suatu 

                                              
15

 Siti Musdah Mulia, op. cit., h. 41-42.   
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kaum tidak akan beruntung jika mereka menyerahkan urusan kekuasaan 

kepada kaum perempuan.
16

 

Bagaimana jika kaum modernis menghadapi persoalan seperti itu ? 

Kalau sekiranya para modernis diperhadapkan kepada kedua masalah 

tersebut, maka sudah pasti kedua nash tersebut tidak akan dipahami secara 

harfiah semata, oleh karena itu akan sangat mungkin untuk direlevansikan 

dengan kondisi kaum  perempuan ketika ayat tersebut turun. Pada saat itu, 

kaum  perempuan bisa dikatakan sangat terbatas keikutsertaannya dalam 

urusan kehidupan. Mereka masih terbelenggu oleh adat-istiadat yang belum 

memberi peluang seluas-luasnya dalam setiap sektor kehidupan, termasuk 

dalam soal pendidikan. Maka dengan datangnya Islam secara bertahap 

mengembalikan hak-hak perempuan sebagai manusia merdeka berhak 

menyuarakan keyakinannya, berhak mengaktualisasikan karya, dan berhak 

memiliki harta yang memungkinkan mereka diakui sebagai warga 

                                              
16

 Lihat, Jalaluddin Rahman, Metodologi Pembaruan Sebuah Tuntutan Kelanggengan Islam; 
Studi Beberapa Orang Tokoh Pembaru, Orasi Guru Besar Pembaruan Pemikiran Islam. 
Dipresentasikan pada Rapat Senat Luar Biasa IAIN Alauddin Makassar, 2001), h. 33. 
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masyarakat.
17

 Sebagai akibatnya, kaum  perempuan sangat beralasan untuk 

diberi kesempatan, termasuk menjadi penguasa negeri. 

B. Rumusan dan Batasan Masalah 

 Hal yang menjadi rumusan dan batasan masalah yang akan penulis 

bahas dalam tesis ini adalah Takhrij al-hadis, kualitas dan kehujjahannya, 

serta analisis hadis terhadap kepemimpinan perempuan dalam urusan politik. 

 Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang menjadi masalah pokok 

dalam pembahasan tesis ini adalah "Bagaimana Menggagas Kepemimpinan 

Perempuan dalam Urusan Politik ?" Dari masalah pokok tersebut 

melahirkan sub masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara menemukan hadis kepemimpinan  perempuan dalam 

kitab-kitab hadis? 

2. Bagaimana kualifikasi dan kehujjahan hadis tentang kepemimpinan  

perempuan ditinjau dari sanad dan matan ? 

3. Bagaimana memahami hadis yang terkait dengan kepemimpinan  

perempuan secara tekstual dan kontekstual ? 

                                              
17

 Ibid., h. 33-34.  



 

14 

Dari ketiga sub rumusan masalah tersebut di atas diharapkan analisis 

jawabannya akan merupakan suatu kontribusi yang berharga sesuai dengan 

yang dikehendaki oleh judul dimaksud. 

C. Pengertian Istilah dan Definisi Operasional 

 Berdasarkan permasalahan tersebut, tesis ini diberi judul “Menggaggas 

Kepemimpinan  Perempuan dalam Urusan Politik (Studi Kasus Hadis Abi 

Bakrah)”. Agar dapat memperjelas pokok permasalahannya, berikut akan 

dijelaskan beberapa term-term kunci judul tersebut. 

“Menggagas”, berasal dari kata gagas, yang berarti memikirkan 

sesuatu,
18

 atau menemukan hal-hal yang baru. Jadi penggagas berarti pemikir 

atau pencetus gagasan,
19

 atau mengemukakan suatu rencana atau 

pernyataan.
20

 Untuk lebih jelasnya dapat dipahami bahwa yang dimaksud 

menggagas dalam pengertian ini adalah, memikirkan, menemukan, 

mencetuskan gagasan kepemimpinan perempuan dalam urusan politik, yang 

dianggap oleh masyarakat sebagai hal yang baru. Adapun gagasan penulis 

mengenai kepemimpinan perempuan dalam urusan politik adalah : 

                                              
18

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II (Cet. 
IV; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 285. 

19
 Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap (Surabaya: Apollo, t. th.), h. 210. 

20
 Ibid., h. 143. 
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"Memberikan kesempatan kepada perempuan yang bernuansa politik yang 

mencakup kemandirian, kebebasan berpendapat, dan tindakan agresif." 

“Politik”, untuk pertama kalinya politik muncul pada zaman Yunani 

Kuno, dan pemahaman orang Yunani tentang politik boleh dikatakan amat 

luas. Kata yang berasal dari bahasanya sendiri itu diartikannya sebagai negara 

kota (polis). Kata polis ini, kemudian diturunkan kata-kata lain seperti polites 

(warga negara) dan politicos,  nama sifat yang berarti kewarganegaraan 

(civic), dan politic techne untuk kemahiran politik serta politice episteme 

untuk ilmu politik. Kemudian orang Yunani mengambil oper perkataan 

Yunani itu dan menamakan pengetahuan tentang negara  (pemeintahan) ars 

politica  (kemahiran) tentang masalah-masalah kenegaraan.
21

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata politik diartikan sabagai 

segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai 

pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Juga dalam arti kebijakan, 

cara bertindak (dalam menghadapi) atau mengenai satu masalah.
22

 

                                              
21

 R. N. Gilchrist, Principles of Political Scrence (Cet. VIII; Modras: Orient Longmans, 
1975), h. 1.  

22
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op. cit., h. 780. 
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Dalam Kamus Bahasa Arab Modern, kata politik biasanya 

diterjemahkan dengan kata سياسة. Kata ini terambil dari akar kata   ساس

-يسوس  yang bisa diartikan mengemudi, mengendalikan, mengatur, dan 

sebagainya.
23

 Dalam Alquran tidak ditemukan kata yang terbentuk dari akar 

kata  يسوس - ساس  , namun ini bukan berarti bahwa Alquran tidak 

menguraikan soal politik. Sekian banyak ulama yang menyusun karya ilmiah 

dalam bidang politik yang menggunakan Alquran dan Sunnah Nabi sebagai 

rujukan. 

Uraian Alquran tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada 

ayat-ayat yang berakar kata حكم. Kata ini pada mulanya berarti menghalangi 

atau melarang dalam rangka perbaikan. Akar kata yang sama berbentuk kata 

hikmah yang pada mulanya berarti kendali. Makna ini sejalan dengan asal 

makna kata  سياسة –يسوس –سس  yang berarti mengemudi, mengendalikan, 

pengendali dan cara pengendalian.
24

 

Kata سياسة sebagaimana dikemukakan di atas diartikan dengan politik 

dan juga sebagaimana terbaca, sama dengan kata الحكمة. Di sisi lain terdapat 

                                              
23

 Fuad Ifran al-Bustamy, Munjid al-Tullab (Cet. XV; Beirut: al-Maktabah asy-Syarqiyyah, 
1986), h. 240. Lihat juga Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir  (Cet. IX; Surabaya: 
Pustaka Progressif, 1997), h. 474. 

24
 Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an : Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat 

(Cet. VIII; Bandung: Mizan, 1998), h. 416-417. 
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persamaan makna antara pengertian kata الحكمة dan politik. Sementara ulama 

mengartikan مةالحك  sebagai kebijaksanaan, atau kemampuan menangani satu 

masalah sehingga mendatangkan manfaat atau menghindarkan mudharat.
25

 

Pengertian ini sejalan dengan makna kedua yang dikemukakan dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia tentang arti politik, sebagaimana dikutip di atas. 

Dalam Alquran dikemukakan 20 kali kata hikmah, kesemuanya dalam 

konteks pujian. Salah satu diantaranya adalah terdapat dalam QS. al-Baqarah  

(2) : 269 : 

 .....َوَمْن ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيًرا َكِثيًرا  ....

“....Siapa yang dianugerahi hikmah, maka dia telah dianugerahi 

kebajikan yang banyak......”
26

 

 Jadi, dapat dipahami bahwa sebenarnya السياس berarti kewajiban 

menangani sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan. Pelakunya disebut 

 Pemimpin adalah yang menangani urusan rakyatnya. Dengan .السياس

demikian, politik adalah mengatur rakyat, atau menangani urusan rakyat dan 

mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat. 

 “Kepemimpinan”, bagi kebanyakan penulis sosiologi adalah 

penggunaan kekuatan atau pengaruh dalam kolektivitas sosial, seperti 

                                              
25

 Ibid.  

26
 Departemen Agama, op. cit., h.  
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kelompok, organisasi, komunitas sosial dan negara.
27

 Namun, dalam tesis ini 

pengertian kepemimpinan berarti perihal memimpin, cara mengetuai, 

mengepalai, memandu, mendidik, mengajar dan sebagainya.
28

 Hal ini sesuai 

dengan paradigma kepemimpinan, studi ini tidak memberikan hak mutlak 

pada seorang pemimpin, karena ia harus tunduk pada peraturan syari’ah. Di 

samping itu, kepemimpinan dalam studi ini tidak dipahami dengan cara 

memprovokasi, melainkan dengan memberikan pengarahan, pengayoman dan 

sebagainya yang tetap dalam kerangka penyadaran. 

 “Perempuan”, adalah makhluk (manusia) yang memiliki organ 

reproduksi yang amat berbeda dari laki-laki secara biologis. Oleh karena itu, 

seorang perempuan sebagai "lawan jenis" dari laki-laki memiliki fungsi 

biologis yang berbeda pula seperti hamil, melahirkan, dan menyusui. 

Begitupula perbedaan ini tampak jelas dalam bentuk fisiknya, baik bentuk 

dada yang lebih menonjol, pinggul yang lebih lebar dan beberapa unsur 

penting lainnya yang ikut berpengaruh terhadap organ reproduksi.
29

 

                                              
27

 Arnold S. Tonnenbaum, “Leadership in Sociological Aspects”, dalam David L. Bills (ed.) 
International Encyclopedia op The Social Sciences , Vol. IX (Cet. X; New York: The Micmillan 
Company & The  Free Press, 1972), h. 101. 

28
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op. cit., h. 684. 

29
 Nasharuddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran (Cet. II; Jakarta: 

Paramadina, 2001), h. 42. 
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 Abdul Halim Abu Syuqqah dalam bukunya Kebebasan Wanita, 

menyatakan bahwa sebenarnya perempuan adalah saudara kandung laki-laki. 

Ciri yang dominan dari perempuan adalah keterikatan mereka dengan rumah 

dan keluarga, karena perempuanlah yang bertanggung jawab dalam bidang 

domestik.
30

 

 Sebagai seorang manajer, kemampuan perempuan telah terbuka lebar. 

Keraguan tentang ketidakmampuan sudah seharusnya tersingkir. Dunia makin 

membutuhkan sentuhan tangan-tangan lemah lembut, untuk mengubah situasi 

yang keras dan macet ini. Pemimpin  perempuan bukan hanya diartikan 

sebagai figur  perempuan yang menjadi pemimpin, tetapi sifat keibuan 

(feminim) yang dimiliki oleh semua pemimpin, baik laki-laki maupun 

perempuan. Pemimpin dengan figur  perempuan saja, jika ia masih bias 

gender, tidak  juga bisa menyelesaikan masalah kekacauan dunia.
31

   

 Beban  perempuan di era modern menjadi jauh lebih berat 

dibandingkan dengan sebelumnya, karena berbagai muatan nilai yang harus 

                                              
30

 Lihat, Abdul Halim Abu Syuqqah, Takhrirul Mar'ah fi Ashrir Risalah diterjemahkan 
dengan Kebebasan Wanita, Jilid I (Cet . II; Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 30. Lihat pula, 
Irwan Abdullah, Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan  (Yogyakarta: T arawang Press, 2001), h. 
22. 

31
 A. Nunuk P. Murniati, ibid., h. 66. 
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diakomodasikan oleh kaum perempuan.
32

 Sampai saat ini, pemimpin  

perempuan yang diterima dan diakui masyarakat, adalah pemimpin atau 

manajer yang keras, seperti Golda Meier, Margaret Tatcher, Indira Gandhi, 

Madaline Albright, dan sebagainya. Tetapi  yang lembut seperti Corry 

Aquino, Benazir Bhuto, dan sebagainya,   masih menjadi ejekan masyarakat 

bahwa mereka tidak  mampu memimpin.
33

 

 Dari pengalaman itu, jelaslah bahwa pemimpin dengan figur  

perempuan saja belum tentu dapat mengubah dunia menjadi dunia baru yang 

lebih adil dan damai. Oleh karena itu, bukan figurnya yang dimasalahkan, 

tetapi lebih pada prinsip keperempuanannya yang lebih diharapkan mewarnai 

dunia kepemimpinan. Situasi ini hanya dapat terjadi apabila  perempuan dan 

laki-laki dapat saling menghormati hak dan martabat masing-masing sebagai 

manusia. 

   Adapun “urusan politik” yang dimaksud dalam pembahasan tesis ini 

adalah urusan kepemimpinan atau politik. Politik pada hakekatnya adalah 

kekuasaan (power) dan pengambilan keputusan, yang lingkupnya dimulai dari 

                                              
32

 Irwan Abdullah, Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan (Yogyakarta: Terawang Press, 
2001), h. 5.  

33
 A. Nunuk P. Murniati, ibid., 
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institusi keluarga hingga institusi politik formal tertinggi. Oleh karena itu, 

pengertian politik pada prinsipnya juga meliputi masalah-masalah pokok 

dalam kehidupan sehari-hari yang kenyataannya selalu melibatkan 

perempuan. Keterlibatan  perempuan dalam politik bukanlah dimaksudkan 

untuk menjatuhkan, menurunkan, atau merebut kekuasaan dari tangan laki-

laki, melainkan dimaksudkan agar bisa menjadi mitra sejajar laki-laki. Tuhan 

sendiri sengaja menciptakan laki-laki dan  perempuan secara berbeda, dan 

dengan perbedaan ini keduanya bisa saling mengisi dan saling melengkapi 

satu sama lain untuk selanjutnya bekerja sama membangun kekuatan 

sinergis.
34

  

Kemitraan yang demikian hanya mungkin terwujud manakala laki-laki 

dan  perempuan sudah berada dalam posisi dan kedudukan yang sama dan 

sederajat sehingga tidak  ada lagi diskriminasi, dominasi, dan eksploitasi. 

Kondisi itulah yang disebut dengan keadilan dan kesetaraan gender. 

Dari beberapa uraian panjang menyangkut pengertian dasar maupun 

istilah di atas, maka secara operasional, tesis/tulisan ini adalah suatu analisa 

komprehensif menyangkut studi hadis Abi Bakrah yang terkait dengan 

                                              
34

 Siti Musdah Mulia, op. cit., h. 275.  
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kapasitas perempuan dalam urusan politik. Analisis ini lebih jauh 

menghendaki suatu konsep atau gagasan baru tentang kepemimpinan 

perempuan dalam beberapa nash tekstual maupun kemungkinan makna yang 

lebih luas secara kontekstual. 

D. Kajian Pustaka 

Pengkajian terhadap hadis tentang kepemimpinan  perempuan 

sesungguhnya telah pernah dilakukan. Salah satu karya tesis yang mendahului 

yakni Hadis Tentang Kepemimpinan  Perempuan Dalam Urusan Keluarga 

(Studi Tafsir Hadis Tekstual dan Kontekstual) oleh M. Fauzan Zenrif.  

 Beberapa pembahasan mengenai kepemimpinan  perempuan dalam 

urusan politik, dapat ditemukan dalam kitab-kitab hadis dan tafsir dengan 

mengemukakan pendapat para pakar hadis dan tafsir, kemudian akan diteliti 

lebih lanjut keotentikannya dengan menggunakan pendekatan historis. Maka 

untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan 

penulis menggunakan sumber-sumber: 

1. al-Khattaby mengatakan bahwa hadis Abi Bakrah mengisyaratkan bahwa 

perempuan tidak diperbolehkan menjadi seorang pemimpin atau seorang 

hakim. Hal ini adalah konsekuensi logis dari ketentuan hukum Islam yang 
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tidak membolehkan perempuan menikahkan dirinya sebagaimana tidak 

bisa menikahkan perempuan lain.
35

 

2. al-Qurthuby dalam buku Membongkar Penafsiran Surah al-Nisa Ayat 1 

dan 34 mengatakan, dalam menafsirkan ayat tersebut, cenderung melihat 

aktivitas laki-laki sebagai pencari nafkah, laki-laki yang menjadi 

penguasa, hakim juga tentara. Pendapat al-Qurthuby diikuti oleh mufassir 

lainnya, namun dikalangan mufassir kontemporer melihat ayat tersebut 

tidak harus dipahami seperti itu, apalagi ayat tersebut berkaitan dengan 

persoalan rumah tangga.
36

 Demikian elaborasi tekstual terhadap dalil-dalil 

yang dijadikan landasan normatif oleh golongan yang melarang ini. 

3. M. Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan al-Qur'an mengemukakan 

bahwa wanita boleh saja aktif dalam berbagai kegiatan, atau bekerja dalam 

berbagai bidang di dalam maupun di luar rumahnya secara mandiri, 

bersama orang lain, atau dengan lembaga pemerintah maupun swasta, 

selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan serta 

mereka dapat memelihara agamanya, dan dapat pula menghindarkan 

                                              
35

 Syihab al-Din Abi Fadl Ahmad bin Ali bin Hajr al-Asqalany, Fath al-Bary, Juz VIII 
(Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 123.  

36
 Said Agil al-Munawwar, Membongkar Penafsiran Surat al-Nisa ayat 1 dan 34 dalam 

Syafiq Hasyim (ed) Kepemimpinan Perempuan dalam Islam (t.tp, tp, t.th), h. 8.  
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dampak-dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap diri dan 

lingkungannya. Beliau menyimpulkan bahwa menyangkut pekerjaan, 

wanita mempunyai hak selama ia membutuhkan-nya, atau pekerjaan itu 

membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap 

terpelihara.
37

  

4.   Nasharuddin Umar dalam buku  Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif 

al-Qur'an mengatakan : ...."al-Qur'an mengakui adanya perbedaan 

(distinction) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak 

lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung misi pokok 

al-Quran, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih 

sayang (mawaddah wa rahmah) di lingkungan keluarga, sebagai cikal 

bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri yang damai penuh 

ampunan Tuhan. Hal ini semua dapat terwujud apabila terdapat pola 

keserasian dan keseimbangan.
38

    

5. Siti Musdah Mulia dalam bukunya Muslimah Reformis: Perempuan 

Pembaru Keagamaan menyatakan bahwa : Keterlibatan perempuan dalam 

                                              
37

 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat  
(Cet. III; Bandung: Mizan, 1996), h. 307.   

38
 Nasaruddin Umar, op. cit., h. xxiv  
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politik bukanlah dimaksudkan untuk menjatuhkan, menurunkan, atau 

merebut kekuasaan dari tangan laki-laki, melainkan dimaksudkan agar 

bisa menjadi mitra sejajar dengan laki-laki. Tuhan sendiri sengaja 

menciptakan laki-laki dan perempuan secara berbeda, dan dengan 

perbedaan ini keduanya bisa saling mengisi dan saling melengkapi atau 

satu sama lain untuk selanjutnya bekerja sama membangun kekuatan 

sinergis.
39

 

6. Nana Nurliana Soeyono dalam buku Wanita dalam Masyarakat Indonesia 

Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan, menyatakan bahwa kenyataannya 

terdapat banyak bukti bahwa di masa lalu kaum perempuan Indonesia 

pernah memegang jabatan pimpinan sebagai kepala negara dan juga 

berperan aktif dalam berbagai bidang, baik politik, ekonomi, sosial, dan 

budaya bahkan militer.
40

 

7. Andi Rasdiyanah Amir mengatakan dalam makalahnya bahwa : salah satu 

ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitan 

                                              
39

 Siti Musdah Mulia, op. cit., h. 275.  

40
 Nana Nurliana Soeyono, Wanita dalam Masyarakat Indonesia Akses, Pemberdayaan dan 

Kesempatan, Wanita sebagai Pemimpin: Suatu Tinjauan Historis  (Cet. I; Yogyakarta: Sunan 
Kalijaga Press, 2001), h. 281.  
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dengan hak-hak politik kaum perempuan adalah ayat yang tercantum 

dalam surah al-Taubah : 71 tentang hak dan kewajiban untuk saling 

bekerja sama dalam kepemimpinan. Secara umum ayat ini dipahami 

sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerjasama antara lelaki 

dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan 

kalimat "menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar."
41

 

Dengan menggunakan sumber-sumber tersebut, diharapkan 

penelitian/pembahasan tentang hadis kepemimpinan  perempuan dalam 

urusan politik  ini akan relevan dengan jiwa dan semangat al-Qur'an  serta 

realitas sejarah yang ada pada saat itu. 

E. Metode Penelitian  

 Metode penelitian tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut: 

1. Metode pendekatan dan pelaksanaan penelitian 

 Karena hadis-hadis  Nabi saw itu berstatus sebagai zanny al-wurud, 

maka dengan merekonstruksi kembali sejarah masa lalu Islam dan 

membandingkannya dengan ayat-ayat Alquran yang berstatus qath’iy dan 

                                              
41

 Andi Rasdiyanah Amir, Makalah Perspektif Agama Terhadap Peran Perempuan dalam 

Politik., h. 8.   
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pemikiran logis, maka suatu hadis dapat dipertanggungjawabkan 

periwayatannya berasal dari Nabi saw atau tidak.
42

 Dengan demikian, maka 

pendekatan secara historis
43

 dalam menelusuri sejarah dan konstruksi jejak 

sejarah dan masa lalu Islam di sekitar masalah kepemimpinan  perempuan 

dalam urusan politik akan penulis telaah secara kritis, sistematis dan obyektif, 

dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, menyelidiki dan menyusun atau 

mensintesa bukti-bukti historis yang ada untuk menegakkan fakta dan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan yang kuat.
44

  

Selain itu, pendekatan historis kritik tersebut penulis anggap lebih 

sesuai dengan karakteristik obyek,
45

 (Hadis kepemimpinan perempuan) yang 

sedang penulis teliti. Selain pendekatan historis kritis, penulis juga 

menggunakan pendekatan sosiologis-fungsional,
46

 guna mengidentifikasi 

pranata-pranata (sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat 
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 Lihat, M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi (Jakarta: Bulan Bintang, 
1992), h. 4. 

43
 Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, op. cit., h. 10. 

44
 Lihat, Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Cet. X; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
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Grafindo Persada, 1996), h. 64. 

45
 Lihat, Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim (ed.), Metodologi Penelitian Agama, Sebuah 

Pengantar (Cet. II; Yogyakarta Tiara Wacana, 1990), h. 62-3. 

46
 Lihat, George Balandier, Political Anthropology, diterjemahkan oleh Y. Budi Santoso 

dengan judul, Antropologi Politik (Cet. I; Jakarta: Rajawali, 1986), h. 17 
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istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku tersebut) masyarakat Arab 

(Islam) yang sudah merupakan suatu kebiasaan yang berlaku dewasa itu. 

 Dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut penulis berusaha 

untuk mendudukkan obyek kajian sebagaimana adanya. Pendekatan ini juga 

menjadi sarana yang dapat membawa pada pemahaman kontekstual hadis 

yang juga menjadi salah satu upaya pencapaian gagasan konsep perempuan 

yang dikehendaki dari judul ini. Sehingga sedapat mungkin terhindar dari 

misinterpretation. Maka untuk terhindar dari kesalahan dimaksud, metode 

pelaksanaan penelitian dalam bentuk dirasat muqaranah atau studi 

komparatif,
47

 juga akan digunakan. Dalam pembahasan tentang hadis-hadis 

kepemimpinan perempuan dalam urusan politik ini akan membandingkannya 

dengan pernyataan-pernyataan (hadis) Nabi saw. lainnya yang penulis anggap 

sangat berkaitan erat dengan pernyataan Nabi saw dalam rangka 

mendudukkan hadis/pernyataan Nabi saw itu proporsi yang sebenarnya. 

 Dengan menggunakan metode pelaksanaan penelitian dalam bentuk 

dirasat muqaranah tersebut, penulis akan berusaha untuk melihat perbedaan-

perbedaan di samping persamaan-persamaan yang ada dalam tubuh umat 

                                              
47
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Islam, di sekitar hadis-hadis kepemimpinan  perempuan dalam urusan politik, 

kemudian penulis berusaha untuk memformulasikannya dalam bingkai yang 

seobyektif mungkin, sesuai dengan fakta sejarah yang terjadi dewasa ini. 

 Selanjutnya, agar pembahasan tesis ini dapat dilakukan secara terarah 

dan sistematis, maka penulis menempuh beberapa langkah penelitian sebagai 

berikut: 

1.  Langkah-langkah penelitian sanad 

a.  Takhrij al-Hadis sebagai langkah awal. Setelah dilakukan kegiatan takhrij 

sebagai langkah awal penelitian untuk hadis yang diteliti, maka seluruh 

sanad hadis dicatat dan dihimpun untuk kemudian dilakukan kegiatan al-

i'tibar.
48

 

b. Al-i’tibar, yakni untuk mengetahui keadaan sanad hadis seluruhnya dilihat 

dari ada atau tidak adanya pendukung (corroboration) berupa periwayat 

yang berstatus muttabi’ atau syahid. Yang dimaksud muttabi' (biasa juga 

disebut tabi' dengan jamak tawabi') ialah periwayat yang berstatus 

pendukung pada periwayat yang bukan sahabat Nabi. Pengertian syahid 

(dalam istilah ilmu hadis biasa diberi kata jamak dengan syawahid) ialah 

periwayat yang berstatus pendukung yang berkedudukan sebagai dan 
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 M. Syuhudi Ismail, op. cit., h. 51.  
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untuk sahabat Nabi. Melalui al-i'tibar akan dapat diketahui apakah sanad 

hadis yang diteliti memiliki muttabi' dan syahid ataukah tidak.
49

 

c.  Meneliti pribadi periwayat. Yakni intelektual periwayat harus memenuhi 

kapasitas tertentu sehingga riwayat hadis yang disampaikannya dapat 

memenuhi salah satu unsur hadis yang berkualitas sahih. Periwayatan 

yang kapasitas intelektualnya memenuhi syarat kesahihan sanad hadis 

disebut sebagai periwayat yang dabit.
50

  

Arti harfiah dabit ada beberapa macam, yakni dapat berarti yang 

kokoh, yang kuat, yang tepat dan yang hafal dengan sempurna.
51

 

d. Menyimpulkan hasil penelitian sanad, yakni hasil penelitian yang 

dikemukakan harus berisi natijah (kongklusi). Dalam mengemukakan 

natijah harus disertai argumen-argumen yang jelas. Semua argumen dapat 

dikemukakan sebelum ataupun sesudah rumusan natijah. Isi natijah untuk 

hadis yang dilihat dari segi jumlah periwayatnya mungkin berupa 

pernyataan bahwa hadis yang bersangkutan berstatus mutawatir dan bila 

tidak demikian, maka hadis tersebut berstatus ahad.
52
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2.  Langkah-langkah penelitian matan: 

a. Meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya.
53

 Setelah melihat 

kualitas sanadnya melalui kitab sahih al-Bukhariy, maka penelitian matan 

dilakukan dengan menelusuri kitab-kitab hadis dan kitab-kitab lain yang 

ada hubungannya dengan hadis yang akan diteliti.  

b. Meneliti susunan lafal berbagai matan yang semakna.
54

 Penelitian lafal 

berbagai matan yang semakna dengan menelusuri beberapa kitab hadis 

yakni kitab sahih al-Bukhariy, sunan al-Turmuzy, sunan al-Nasa'i, dan 

musnad Ahmad bin Hambal, dengan membandingkan QS. al-Nisa (4) : 34 

dan QS. al-Taubah (9) : 71. 

c. Meneliti kehujjahan matan. Meneliti kehujjahan matan hadis Abi Bakrah 

dengan interpretasi makna tekstual dan kontestual dengan pendekatan 

sejarah, sehingga dapat diketahui apakah hadis tersebut dapat dijadikan 

sebagai hujjah atau tidak. 
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 Muhammadiyah Amin, Menembus Lailatul Qadr Perdebatan Interpretasi Hadis Tekstual 
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d. Meneliti kandungan matan.
55

 Untuk mengetahui kandungan matan hadis 

Abi Bakrah perlu diperhatikan dalil-dalil lain yang memunyai topik 

masalah yang sama, yakni sama-sama membicarakan tentang 

kepemimpinan perempuan dalam urusan politik. 

2. Metode Pengumpulan Data 

 Karena data yang dijadikan sebagai rujukan dalam pembahasan / 

penelitian tesis ini bersumber dari bahan-bahan tertulis, maka metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah dalam bentuk library research, 

yaitu suatu bentuk penelitian yang mengacu pada pengumpulan bahan-bahan 

tertulis dalam bentuk kitab (al-Hadis dan syarahnya) dan buku-buku atau 

kitab-kitab (Alquran/tafsir), dan buku-buku atau kitab-kitab yang representatif 

dan relevan dengan obyek yang sedang diteliti yang secara konkrit dapat 

diklasifikasikan dalam dua kategori :
56

           

a. Sumber primer, yang berfungsi sebagai sumber kajian utama, yang penulis 

anggap relevan dengan bahasan yang sedang dilakukan.  
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b. Sumber sekunder yang berfungsi sebagai sumber penunjang yang dapat 

menambah wawasan dan memperluas cakrawala serta dapat mempertajam 

dalam penganalisaan terhadap obyek bahasan tersebut.
57

  

3. Metode Pengolahan dan Analisa Data 

 Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa pembahasan/ penelitian 

tentang hadis-hadis kepemimpinan  perempuan dalam urusan politik ini 

adalah bersifat kepustakaan. Oleh karena itu, maka pola pengkajiannya 

penulis menggunakan pendekatan secara epagogis,
58

 atau secara politik 

disebut metode induksi, yaitu suatu cara penganalisaan ilmiah yang dimulai 

dari hal-hal atau persoalan-persoalan yang bersifat politik (universal).
59

 Selain 

itu, pendekatan secara apodiktik,
60

 atau sering dikenal dengan metode 

deduksi, juga penulis gunakan, yaitu dengan penganalisaan yang dimulai dari 

masalah-masalah yang bersifat politik kemudian atas dasar itu ditetapkan hal-
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58
 Lihat, Muhammad Hatta, Alam Pikiran Yunani (Jakarta: Tintamas, 1986), h. 123-124. 

59
 Lihat, H.M. Rasyidi, Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafat (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h. 

14. 

60
 Muhammad Hatta, loc. ct. 
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hal yang bersifat khusus.
61

 Yang pada gilirannya akan diambil beberapa 

kesimpulan yang merupakan rangkuman akhir dari isi tesis secara 

keseluruhan. 

F. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah secara historis hadis-

hadis kepemimpinan  perempuan dalam urusan politik yang di-nisbah-kan 

sebagai hadis Nabi benar-benar dapat dipertanggungjawabkan ke-sahih-annya 

berasal dari Nabi saw ataukah tidak. Di sisi lain, penelitian ini berusaha 

memajukan pemahaman tentang kepemimpinan  perempuan dalam urusan 

politik secara tekstual dan kontekstual. 

 Disadari bahwa kajian ini tidak  dapat menghilangkan perbedaan 

pendapat yang ada. Akan tetapi diharapkan paling kurang dapat memperjelas 

tingkat akurasi dan kehujjahan hadis-hadis kepemimpinan  perempuan dalam 

urusan politik. Maksudnya, meskipun tingkat kebenaran kajian ini bersifat 

relatif. 

                                              
61

 H.M. Rasyidi, op. cit., h. 15 
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2. Kegunaan 

Terdapat nilai guna yang secara ilmiah bermanfaat untuk 

menghilangkan keraguan tentang kualitas hadis-hadis kepemimpinan  

perempuan dalam urusan politik. 

 Dengan demikian, rumusan-rumusan yang disimpulkan sebagai hasil 

penelitian dapat dijadikan dasar untuk mengetahui status kehujjahan hadis-

hadis yang dikaji dalam kaitannya dengan dapat atau tidaknya dipedomani 

sebagai dalil agama. Begitupula dengan pemahaman kontekstual yang dapat 

dihasilkan dari rumusan tesis ini diharapkan dapat menjadi konsepsi baru 

untuk lebih memberi sumbangsih ide / gagasan menyangkut peran strategis 

perempuan secara lebih luas dalam urusan politik, dengan itu maka wawasan 

keperempuan tidak semata terjebak pada makna tekstual saja.  

 Bertolak dari tujuan dan kegunaan di atas, maka penelitian ini bersifat 

deskriptif, karena berwujud mendeskripsi kualitas, validitas dan analisis 

terhadap salah satu aspek dari hadis-hadis Nabi saw. Jadi di lihat dari segi 

sasarannya dapat dikatakan bahwa penelitian ini termasuk kajian sumber.  
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G. Gambaran Umum Isi 

 Tesis ini terdiri atas lima bab, setiap bab terdiri atas beberapa sub bab, 

yang sistematika pembahasannya ditempatkan secara kronologis menurut 

urutan babnya. 

Bab pertama : Pendahuhuluan. Bab ini memuat tentang latar belakang 

masalah, rumusan dan batasan masalah, pengertian istilah dan definisi 

operasional, kajian pustaka, metode penelitian, tujuan dan kegunaan, dan 

yang terakhir adalah tentang gambaran umum isi. 

Bab kedua: Tahrij al-Hadis  kepemimpinan perempuan dalam urusan 

politik. Dalam bab ini penulis akan mengemukakan pengertian takhrij al-

Hadis, klasifikasi hadis-hadis kepemimpinan perempuan, dan tahrij sanad dan 

matan hadis. 

Bab ketiga : Kualitas dan Kehujjahan Hadis-hadis Kepemimpinan 

Perempuan Dalam Urusan Politik. Dalam bab ini penulis akan membahas 

tentang kehujjahan hadis  kepemimpinan  perempuan berdasarkan kritik 

sanad, kualitas hadis berdasarkan kritik pemahamannya, dan penentuan akhir 

kualitas hadis. 

Bab keempat : Analisis Terhadap Hadis Kepemimpinan Perempuan 

Dalam Urusan Politik.. Dalam bab ini penulis akan menguraikan syarah hadis 
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dan pendapat ulama, pemahaman makna hadis kepemimpinan perempuan, 

sera tinjauan dan analisis atas kandungan hadis secara tekstual maupun 

kontekstual. 

Bab kelima : Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini penulis berusaha 

untuk menyimpulkan semua uraian yang telah dikemukakan dalam setiap bab 

yang dirangkaikan dengan beberapa saran yang penulis anggap layak untuk 

dikemukakan. 
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BAB II 

TAKHRIJ AL-HADIS KEPEMIMPINAN PEREMPUAN  

DALAM URUSAN POLITIK 

 

A. Pengertian dan Cara Menemukan Hadis Kepemimpinan Perempuan  

1. Pengertian Takhrij al-Hadis 

Kata al-takhrij menurut pengertian asal bahasanya ialah bentuk masdar 

dari kata kharraja – yukharriju - takhrijan, berakar dari huruf-huruf: kha', ra, 

dan Jim mempunyai dua makna dasar, yaitu : al-Nafadz'an al-Syay (menembus 

sesuatu) dan ikhtilaf dari lawanayn (menembus sesuatu). Dari asal kata itu maka 

takhrij adalah “Berkumpulnya dua perkara yang berlawanan pada sesuatu yang 

satu” kata al-takhrij sering dimutlakkan pada beberapa macam pengertian; dan 

pengertian-pengertian yang populer untuk kata al-takhrij itu ialah: (1) al-

istimbath (hal mengeluarkan); (2) al-tadrib (hal melatih atau hal pembiasaan); 

dan (3) al-taujih (hal memperhadapkan).
1
  

Menurut istilah yang biasa dipakai ulama hadis, takhrij al-hadis memiliki 

beberapa pengertian yaitu:  

                                              

1
 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 41.  
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a. Mengemukakan hadis kepada orang banyak dengan  menyebutkan para 

periwayatnya dalam sanad yang telah menyampaikan hadis itu dengan  

metode periwayatan yang mereka tempuh. 

b. Mengungkapkan hadis yang telah dikemukakan oleh para guru hadis atau 

berbagai kitab yang disusun berdasarkan riwayatnya sendiri, para gurunya 

atau orang lain, dengan  menerangkan siapa periwayatnya dari para 

penyusun kitab yang dijadikan sumber pengambilan. 

c. Menunjukkan asal-usul hadis dan mengemukakan sumber dari berbagai 

kitab hadis yang disusun oleh para mukharrij-nya langsung, yakni para 

periwayat  yang juga sebagai penghimpun bagi hadis yang mereka riwayat 

kan. 

d. Mengungkapkan hadis berdasarkan sumbernya, yakni kitab-kitab hadis, 

yang di dalamnya ditentukan metode periwayatan dan sanadnya masing-

masing, serta diterangkan keadaan para periwayat dan kualitas hadisnya. 

e. Menunjukkan letak asal hadis pada sumbernya, yakni berbagai kitab, yang 

di dalamnya dikemukakan hadis itu secara lengkap dengan  sanadnya 

masing-masing, kemudian guna kepentingan penelitian maka dijelaskan 

kualitas hadis yang bersangkutan.
2
 

                                              

2
 Muhammadiyah Amin, Menembus Lailatul Qadar; Pendekatan Interpretasi Hadis Tekstual 

dan Kontekstual (Cet. I; Makassar: Melania Press, 2004), h. 36.  
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Pengertian yang dikehendaki untuk penelitian. 

 Bila kelima pengertian al-takhrij itu diperhatikan, maka pengertian yang 

dikemukakan butir pertama merupakan salah satu kegiatan yang telah dilakukan 

oleh para periwayat hadis yang menghimpun hadis ke dalam kitab hadis yang 

mereka susun masing-masing, misalnya Imam al-Bukhari dengan  Kitab Sahih-

nya, dan Abu Daud dengan  Kitab Sunan-nya. Pengertian al-takhrij yang 

dikemukakan pada butir kedua telah dilakukan oleh banyak ulama hadis. 

Misalnya oleh Imam al-Baihaqi, yang telah banyak “mengambil” hadis dari 

kitab al-Sunan yang disusun oleh Abul Hasan al-Bashri al-Saffar, lalu al-

Baihaqi mengemukakan sanad-nya sendiri. 

 Pengertian al-takhrij pada butir ke tiga  banyak dijumpai pada kitab-kitab 

himpunan hadis, misalnya Bulugh al-Maram susunan Ibnu Hajar al-Asqalany. 

Dalam melakukan pengutipan hadis pada karya tulis ilmiah, mestinya diikuti 

pengertian al-takhrij pada butir ke tiga tersebut, dengan  dilengkapi data kitab 

yang dijadikan sumber. Dengan  demikian, hadis yang dikutip tidak hanya 

matannya saja, tetapi minimal nama mukharrij-nya dan nama periwayat 

pertama (sahabat nabi) yang meriwayatkan hadis yang bersangkutan.  
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 Pengertian istilah takhrij yang dikemukan pada butir ke empat, biasanya 

digunakan oleh ulama hadis untuk menjelaskan berbagai hadis yang termuat di 

kitab tertentu, misalnya kitab Ihya Ulum al-Din susunan Imam al-Ghazali      

(w. 505 H/1111 M), yang dalam penjelasannya itu dikemukakan sumber 

pengambilan tiap-tiap hadis dan kualitasnya masing-masing. Zain al-Din Abd 

al-Rahman al-Husain al-Iraqy (w. 806 H / 1404 M) telah menyusun kitab takhrij 

hadis untuk kitab Ihya Ulum al-Din dengan  judul Ikhbar al-Ihya’ bi Akhbar al-

Ihya’, sebanyak empat jilid. Adapun pengertian al-takhrij yang digunakan untuk 

maksud kegiatan penelitian hadis lebih lanjut ialah pengertian yang 

dikemukakan pada butir ke lima. Dari beberapa pengertian takhrij al-hadis 

tersebut di atas, maka penulis memiliki takhrij yang pertama karena sumber 

hadis Abi Bakrah adalah dari Imam Bukhari dengan kitab sahihnya. Berangkat 

dari pengertian itu, maka yang dimaksud dengan  takhrij al-hadis dalam hal ini 

ialah:  

 

Penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli 

dari hadis yang bersangkutan, yang di dalam sumber itu dikemukakan 

secara lengkap matan dan sanad hadis yang bersangkutan.
3
 

                                              

3
 Lihat M. Syuhudi Ismail, op. cit., h. 42-43. 
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Dengan demikian, tujuan takhrij al-hadis adalah untuk menunjukkan 

sumber hadis-hadis dan menerangkan ditolak atau diterimanya hadis-hadis 

tersebut. Adapun manfaat atau kegunaan takhrij, salah satu di antaranya adalah 

untuk memperkenalkan sumber-sumber hadis, kitab-kitab asal suatu hadis 

berada beserta ulama yang meriwayatkannya.
4
 

Sebab-sebab perlunya kegiatan takhri al-hadis,  minimal ada tiga hal 

yang menyebabkan pentingnya kegiatan takhrij al-hadis dalam pelaksanaan 

penelitian hadis. Berikut ini dikemukakan tiga hal tersebut: 

1.  Untuk mengetahui asal-usul riwayat yang diteliti. 

2.  Untuk mengetahui seluruh riwayat bagi hadis yang akan diteliti. 

3.  Untuk mengetahui ada atau tidak adanya syahid dan muttabi’ pada sanad 

yang diteliti.
5
 

 Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa mengetahui disiplin ilmu 

takhrij sangat penting bagi orang-orang yang menggeluti ilmu-ilmu syar'i, 

mempelajari kaidah-kaidahnya dan metodenya agar ia mengetahui bagaimana  

untuk sampai kepada hadis tersebut pada sumber-sumbernya yang original.  

                                              

4
 Abu Muhammad Abd al-Muhadisi Ibn Abd al-Qadir Ibn Abd al-Hadi, Turuq Takhrij Hadis 

Rasulullah saw,  diterjemahkan oleh Agil Husain Munawwar, dkk. dengan  judul Metode Takhrij Hadis 
(Cet. I; Semarang: Bina Utama, 1994), h. 5-6. 

5
 M. Syuhudi Ismail, op. cit., h. 44. 
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Manfaat takhrij sangat besar, terutama bagi mereka yang berkecimpung dalam 

hadis dan ilmu-ilmu hadis.
6
 

 Pada akhirnya penulis berkesimpulan bahwa kebutuhan terhadap takhrij 

supaya pencari ilmu dapat diperkuat oleh suatu hadis atau ia meriwayatkannya 

setelah ia mengetahui ulama para penyusun yang meriwayatkan hadis dalam 

kitabnya sebagai musnad (sandaran). 

2. Cara Menemukan Hadis Kepemimpinan Perempuan  

Cara menemukan hadis kepemimpinan perempuan dalam kitab-kitab 

hadis ada dua metode takhrij yakni metode takhrij al-hadis bil lafz (penelusuran 

hadis melalui lafal), dan metode takhrij al-hadis bil maudu' (berdasarkan topik 

masalah). 

a. Metode takhrij al-hadis bil lafz (penelusuran hadis melalui lafal). Hadis yang    

akan diteliti (hadis Abi Bakrah) dari segi metodenya َلْن ُيْفِلَح َقْوٌم َولَّْوا َأْمَرُهْم اْمَرَأًة 

adapun kitab-kitab yang diperlukan adalah; matan sahih Bukhariy, matan sunan 

al-Turmuziy, matan hadis al-Nasaiy dan matan hadis Ahmad bin Hambal. 

                                              

6
 Lihat, Mahmud al-Thohhan, Usul al-Takhrij wa Dirasat al Asanid, diterjemahkan oleh Agil 

Husin al-Munawwar dalam judul Dasar-dasar Ilmu Takhrij dan Studi Sanad (Cet. I; Semarang: Dina 
Utama, 1995), h. 21. 
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 Berdasarkan data dari kitab tersebut ternyata jumlah riwayat untuk hadis 

yang ditakhrij di atas ada 7 macam, masing-masing terletak di kitab : 

1. Sahih al-Bukhariy : dua riwayat 

2. Sunan al-Turmuziy : satu riwayat 

3. Sunan al-Nasai : satu riwayat 

4. Musnad Ahmad bin Hambal : tiga riwayat.
7
 

Seluruh riwayat hadis dikutip secara cermat, baik sanadnya maupun 

matannya. Susunan kalimat pada matan ada perbedaan, namun maknanya sama. 

Adapun susunan matan pada sahih Bukhariy, sunan al-Turmuziy, sunan hadis 

al-Nasaiy adalah sama-sama berbunyi  َلْن ُيْفِلَح َقْوٌم َولَّْوا َأْمَرُهْم اْمَرَأًة, sedangkan 

pada musnad  Ahmad bin Hambal  َلْن ُيْفِلَح َقْوٌم َأْسَنُدوا َأْمَرُهْم ِإَلى اْمَرَأٍة    dan   َلْن

 ُيْفِلَح َقْوٌم َتْمِلُكُهْم اْمَرَأٌة

b. Metode takhrij al-hadis bil maudu' (penelusuran hadis melalui topik 

masalah). Hadis yang akan diteliti tidak terikat pada bunyi lafal matan hadis, 

tetapi berdasarkan topik masalah. Kitab yang menjadi rujukan adalah, syarah 

sahih Bukhariy, tafsir al-Qur'an yang membahas mengenai kepemimpinan 

                                              

7
 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 46-

48. 
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perempuan, buku-buku sejarah, kitab-kitab fiqh dan buku-buku kontemporer 

yang memuat penjelasan tentang kepemimpinan perempuan.
8
 

 Jadi, cara menemukan hadis kepemimpinan perempuan adalah 

menelusuri asal-usul hadis untuk mengetahui seluruh periwayat atau untuk 

mengetahui ada atau tidak adanya syahid dan muttabi' pada sanad yang teliti. 

B. Hadis Kepemimpinan Perempuan  

Matan Hadis Abi Bakrah 

ِلَمٍة َحدََّثَنا ُعْثَماُن ْبُن اْلَهْيَثِم َحدََّثَنا َعْوٌف َعْن اْلَحَسِن َعْن َأِبي َبْكَرَة َقاَل َلَقْد َنَفَعِني اللَُّه ِبَك

ِب ِمْعُتَها ِمْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأيَّاَم اْلَجَمِل َبْعَد َما ِكْدُت َأْن َأْلَحَق ِبَأْصَحاَس

لَُّكوا  َماْلَجَمِل َفُأَقاِتَل َمَعُهْم َقاَل َلمَّا َبَلَغ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ َأْهَل َفاِرَس َقْد

 9َعَلْيِهْم ِبْنَت ِكْسَرى َقاَل َلْن ُيْفِلَح َقْوٌم َولَّْوا َأْمَرُهْم اْمَرَأًة   

Terjemahnya: 

Kami telah diceritakan oleh Usman bin al-Haisam, kami diceritakan dari 

‘Auf dari al-Hasan dari Abi Bakrah berkata bahwa sesungguhnya Allah 

telah memberikan manfaat kepada saya dengan cerita yang telah saya 

dengar dari Rasulullah saw pada waktu perang Jamal yang saya hampir 

ikut bersama kelompok perang Jamal. Lalu Abi Bakrah berkata:  ketika 

Rasulullah saw disampaikan kepadanya bahwa warga Persia telah 

dipimpin oleh putri Kisra. Rasulullah saw bersabda: Tidak akan beruntung 

suatu kaum ketika kepemimpinan diberikan kepada perempuan. 

                                              

8
 Ibid., h. 49-50. 

9
 Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardzbah al-Bukhary 

al-Ja’afy, Shahih al-Bukhary, Juz V (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1412 H / 1992 M), h. 160. 
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C. Takhrij Sanad Hadis  

1. Hadis tersebut ditakhrijkan lewat beberapa jalur, antara lain : 

a. Al-Bukhari dalam kitab Sahih al-Bukhary, bagian al-Magazy, bab kitab al-

Nabi ila Kisra wa Kaisir, dan pada bagian al-Fatn, bab al-Fitnah allati 

Tamuju Kamauji al-Bahri. 

b. Al-Turmuzy, dalam Sunan al-Turmuzy, bagian al-Fatn an Rasulillah, bab 

Maja’a fi al-Nahyi ‘an Sab al-Riyah. 

c. Al-Nasa’i dalam Sunan al-Nasai, bagian Adab al-Qudat, bab al-Nahy ‘an 

Isti’mal al-Nisa’i al-Hukm. 

d. Ahmad bin Hambal dalam Musnad Ahmad bin Hambal, bagian hadis Abi 

Bakrah Nufa’i bin al-Haris ibn Kaldah. 

Dalam hal ini penulis mencantumkan beberapa jalur sebagaimana yang 

tersebut di atas, sebagaimana yang terdapat pada skema berikut ini: 



Jalur Riwayat Hadis yang Diteliti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسول اهللا

 محد بن بكر

 عيينة

 البخارى

 عثمان بن الهيثم

 عوف

 الحسن

 أبى بكرة

 حميد الطويل مبارك

 يحى

 أبى

 محمد بن مثنى

 خالد بن الحارث

لترمذىا حمد بن هنبلأ النسائى   

4
7
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Susunan Sanad dan Matan Hadis 

Untuk memudahkan pembahasan hadis kepemimpinan perempuan dalam 

urusan politik, maka susunan hadis dikutip berdasarkan susunan jalur sanad 

tersebut di atas, susunan sanad dan matan hadis sebagai berikut : 

a. Matan Sahih Bukhariy, Kitab al-Magaziy, bab al-Nabi Kisra wa 

Qaishir dan kitab al-Fitan, bab al-Fitnah 

َحدََّثَنا ُعْثَماُن ْبُن اْلَهْيَثِم َحدََّثَنا َعْوٌف َعْن اْلَحَسِن َعْن َأِبي َبْكَرَة َقاَل َلَقْد َنَفَعِني اللَُّه . ۱ 

ِبَكِلَمٍة َسِمْعُتَها ِمْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأيَّاَم اْلَجَمِل َبْعَد َما ِكْدُت َأْن 

ِبَأْصَحاِب اْلَجَمِل َفُأَقاِتَل َمَعُهْم َقاَل َلمَّا َبَلَغ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ  َأْلَحَق

 10 .َولَّْوا َأْمَرُهْم اْمَرَأًة  َأْهَل َفاِرَس َقْد َملَُّكوا َعَلْيِهْم ِبْنَت ِكْسَرى َقاَل َلْن ُيْفِلَح َقْوٌم

Terjemahnya: 

Kami telah diceritakan oleh Usman bin al-Haisam, kami diceritakan dari 

‘Auf dari al-Hasan dari Abi Bakrah berkata bahwa sesungguhnya Allah 

telah memberikan manfaat kepada saya dengan cerita yang telah saya 

dengar dari Rasulullah saw pada waktu perang Jamal yang saya hampir 

ikut bersama kelompok perang Jamal. Lalu Abi Bakrah berkata:  ketika 

Rasulullah saw disampaikan kepadanya bahwa warga Persia telah 

dipimpin oleh putri Kisra. Rasulullah saw bersabda: Tidak akan beruntung 

suatu kaum ketika kepemimpinan diberikan kepada perempuan. 

                                              

10
 Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardzbah al-Bukhary 

al-Ja’afy, Shahih al-Bukhary, Juz V (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1412 H / 1992 M), h. 160. 

4
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َحدََّثَنا ُعْثَماُن ْبُن اْلَهْيَثِم َحدََّثَنا َعْوٌف َعْن اْلَحَسِن َعْن َأِبي َبْكَرَة َقاَل َلَقْد َنَفَعِني اللَُّه .  ۲

وا اْبَنَة ِكْسَرى ِبَكِلَمٍة َأيَّاَم اْلَجَمِل َلمَّا َبَلَغ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ َفاِرًسا َملَُّك

 11َقاَل َلْن ُيْفِلَح َقْوٌم َولَّْوا َأْمَرُهْم اْمَرَأة ً 

Terjemahnya: 

Kami telah diceritakan oleh Usman bin al-Haitsam, kami telah diceritakan 

‘Auf dari al-Hasan dari Abi Bakrah berkata bahwa sesungguhnya Allah 

telah memberikan manfaat kepada saya, cerita yang berkaitan dengan 

perang Jamal. Ketika berita sampai pada Rasulullah bahwa sesungguhnya  

penduduk Persia telah mengangkat Binti Kisra sebagai raja mereka, 

setelah Rasulullah saw mengetahui hal itu, beliau bersabda: Tidak akan 

beruntung suatu kaum ketika kepemimpinan diberikan kepada perempuan. 

b. Sunan al-Turmuziy, kitab Fitn, bab maja’a fi an-Nahyi an sab al-Riya’ 

َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَثنَّى َحدََّثَنا َخاِلُد ْبُن اْلَحاِرِث َحدََّثَنا ُحَمْيٌد الطَِّويُل َعْن اْلَحَسِن َعْن .۱

َأِبي َبْكَرَة َقاَل َعَصَمِني اللَُّه ِبَشْيٍء َسِمْعُتُه ِمْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّا 

ْسَرى َقاَل َمْن اْسَتْخَلُفوا َقاُلوا اْبَنَتُه َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َلْن ُيْفِلَح َقْوٌم َهَلَك ِك

 12َولَّْوا َأْمَرُهْم اْمَرَأًة

Terjemahnya: 

Kami telah diceritakan oleh Muhammad bin Mutsanna, kami diceritakan 

khalid bin Harits, kami diceritakan Humaid al-Thawil dari al-Hasan dari 

Abi Bakrah berkata bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan manfaat 

kepada saya dengan cerita yang telah saya dengar dari Rasulullah saw 

berkaitan dengan kehancurannya Kisra. Ketika Rasulullah bertanya 

kepada sahabat siapa memimpin setelah kisra sahabat menjawab anak 

                                              

11
 Ibid., Juz IV, h. 60. 

12
 Abi Isa Muhammad bin Saurah, Sunan al-Turmuziy, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 

H./1995 M.), h. 116. 
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perempuannya, maka Rasulullah bersabda: Tidak akan beruntung suatu 

kaum ketika kepemimpinan diberikan kepada perempuan. 

c. an-Nasaiy, kitab Adab al-Qudat, bab an-nahyi an Isti’mal 

َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَثنَّى َقاَل َحدََّثَنا َخاِلُد ْبُن اْلَحاِرِث َقاَل َحدََّثَنا ُحَمْيٌد َعْن اْلَحَسِن   .۱

َعْن َأِبي َبْكَرَة َقاَل َعَصَمِني اللَُّه ِبَشْيٍء َسِمْعُتُه ِمْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 

 13 ِكْسَرى َقاَل َمْن اْسَتْخَلُفوا َقاُلوا ِبْنَتُه َقاَل َلْن ُيْفِلَح َقْوٌم َولَّْوا َأْمَرُهْم اْمَرَأًة َلمَّا َهَلَك

Terjemahnya: 

Kami telah diceritakan oleh Muhammad bin Mutsanna, kami diceritakan 

khalid bin Harits, kami diceritakan Humaid al-Thawil dari al-Hasan dari 

Abi Bakrah berkata bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan manfaat 

kepada saya dengan cerita yang telah saya dengar dari Rasulullah saw 

berkaitan dengan kehancurannya Kisra. Ketika Rasulullah bertanya 

kepada sahabat siapa memimpin setelah Kisra sahabat menjawab anak 

perempuannya, maka Rasulullah bersabda: Tidak akan beruntung suatu 

kaum ketika kepemimpinan diberikan kepada perempuan. 

d. Ahmad bin Hambal, Awwalu musnad al-Bashriyyin, hadis Abi Bakrah 

َل َحدََّثَنا َيْحَيى َعْن ُعَيْيَنَة َحدََّثِني َأِبي َعْن َأِبي َبْكَرَة َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقا. ۱

 َلْن ُيْفِلَح َقْوٌم َأْسَنُدوا َأْمَرُهْم ِإَلى اْمَرَأٍة
14 

Terjemahnya: 

Kami telah diceritakan oleh Yahya, dari ‘Uyainah, saya telah diceritakan 

bapak saya dari Abi Bakrah berkata Rasulullah bersabda: Tidak akan 

beruntung suatu kaum ketika kepemimpinan diberikan kepada perempuan. 

                                              

13
 Jalaluddin al-Suyuthiy, Syarah Sunan al-Nasa’i, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H./1995 

M.), h. 241.   

14
 Ahmad bin Hambal, Musnad Ahmad bin Hambal, Juz V (Beirut Dar al-Fikr, t.th), h. 38.  
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ِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َبْكٍر َحدََّثَنا ُعَيْيَنُة َعْن َأِبيِه َعْن َأِبي َبْكَرَة َقاَل َس. ۲

  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل َلْن ُيْفِلَح َقْوٌم َأْسَنُدوا َأْمَرُهْم ِإَلى اْمَرَأٍة
15

  

    

Terjemahnya: 

Kami telah diceritakan oleh Muhammad bin Bakrah, kami telah 

diceritakan ‘Uyainah, dari baknya dari Abi Bakrah berkata saya 

mendengar Rasulullah bersabda Rasulullah bersabda: Tidak akan 

beruntung suatu kaum ketika kepemimpinan diberikan kepada perempuan. 

ْيِه َوِبِه َحدََّثَنا ُمَباَرٌك َعْن اْلَحَسِن َعن َأِبي َبْكَرَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَل. ۳

 16َوَسلََّم َلْن ُيْفِلَح َقْوٌم َتْمِلُكُهْم اْمَرَأٌة 

Terjemahnya: 

Kami telah diceritakan oleh Mubarak dari Hasan, dari Abi Bakrah berkata 

Rasulullah bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum ketika 

kepemimpinan diberikan kepada perempuan. 

 Susunan sanad dan matan hadis yang ditakhrij lewat beberapa jalur 

adalah : 

1. Matan sahih Bukhari terdapat dua buah hadis. 

2. Matan sunan al-Turmuziy terdapat satu buah hadis. 

3. Matan hadis an-Nasaiy terdapat satu hadis. 

4. Matan hadis Ahmad bin Hambal terdapat tiga buah hadis.   

                                              

15
 Ibid., h. 47. 

16
 Ibid., h. 51. 
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Hadis-hadis tersebut menjelaskan tentang kepemimpinan dalam urusan 

politik yang perlu diberikan pemahaman secara tekstual dan kontekstual, yang 

selama ini umat Islam kontroversi dalam memahami hadis tersebut. 

2. Arti Kosa Kata dan Penjelasan Dalil Naqli dan Dalil Aqli 

 Adapun kosakata pada matan hadis yang penulis dianggap cukup penting 

untuk diberikan penjelasan adalah: 

 Kata يفلح berasal dari akar kata فلح , kemudian di-tasrif menjadi fi’il 

mudhari يفلح seperti يفلح   -  فلح yang berarti mengerjakan, memberdayakan, 

berhasil (sukses), kejayaan, kemenangan, kebahagiaan.
17

 Dalam kamus Lisan 

al-Arab, kata فلح sinonim dengan الفوز (keberuntungan), النجاة (kesuksesan), 

في النعيم البقاء  (senantiasa dalam kenikmatan), الخير (kebaikan).
18

 

 Berhubungan dengan pengertian tersebut, ketika kata يفلح ditambah 

dengan huruf لن yang berarti tidak akan pernah, maka kata  يفلحلن  itu berarti 

jangan sekali-kali memberikan pekerjaan, memberdayakan, tidak akan pernah 

berhasil, tidak akan pernah jaya, tidak akan mendapatkan kemenangan dan 

kebahagiaan.  

                                              

17
 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan / 

Penafsiran Al-Qur’an, 1973), h. 323.  

18
 Jamaluddin Muhammad bin Mukarran al-Ansariy, Lisan al-Arab, Juz III (t.tp.: Dar al-

Misriyahm t.th.), h. 380. 
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 Kata أمرهم berasal dari kata أمر yang berarti menyuruh atau memerintah. 

Kata أمر memiliki lima makna dasar, yaitu األمر من األمور (perintah 

melakukan). األمر من النهي (perintah lawan larangan),   األمر النماء والبركة يفتح

 العجب dan ,(petunjuk/jalan) المعلم ,(perbuatan yang meningkat) الميم

(keajaiban).
19

 

 Berdasarkan pengertian kosakata di atas bahwa ketika digabungkan, 

maka akan berarti tidak akan pernah sukses ketika menyuruh seorang 

perempuan memegang tampuk pemerintahan. Hadis tersebut dapat digabungkan 

dengan dalil naqli yang menyebutkan QS. Al-Nisa (4): 34. 

 الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء ِبَما َفضََّل اللَُّه َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض

Terjemahnya:  

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena 

Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian 

yang lain (perempuan).
20

  

Selanjutnya dengan melihat realitas sejarah tentang kenabian bahwa 

seorang nabi atau rasul itu sangat memerlukan keteguhan hati dan kekuatan 

untuk menyampaikan risalah Tuhan kepada umat manusia. Berdasarkan 

                                              

19
 Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, Mu’jam Maqaish al-Lugah, Juz II (Beirut Dar 

al-Fikr, 1970 M/1390 H), h. 137. 

20
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Serajaya Santra, 1986), h. 

123. 
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tanggung jawab yang besar ini maka tidak didapatkan seorang perempuan yang 

diangkat oleh Allah sebagai nabi atau Rasul.  



BAB III 

KUALITAS DAN KEHUJJAHAN HADIS  

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM URUSAN POLITIK 

 

A. Berdasarkan Kritik Sanad 

Sekiranya seluruh periwayatan hadis Nabi sama dengan periwayatan 

Alquran, yakni sama-sama mutawatir, niscaya istilah-istilah shahih, hasan, 

dan dha’if untuk hadis tidak akan muncul. Ketiga istilah dan berbagai istilah 

tertentu lainnya muncul karena periwayatan hadis pada umumnya ahad  

(masyhur, azis, dan gharib), sedang yang mutawatir relatif tidak banyak 

jumlahnya.  

Para ulama sepakat bahwa riwayat yang mutawatir berstatus qath’i  al-

wurud. Sedangkan riwayat yang ahad, para ulama berbeda pendapat; sebagian 

mengatakan, selalu berstatus zhanni al-wurud, dan yang lain menyatakan, 

riwayat yang ahad  yang berkualitas shahih berstatus qath’i  al-wurud.  

Terlepas dari perbedaan status untuk riwayat yang ahad  tersebut, yang 

pasti bahwa tingkat kebenaran riwayat kedua sumber ajaran Islam itu menjadi 

tidak sama, yakni seluruh ayat Alquran bertingkat qath’i  al-wurud, sedang 

untuk riwayat hadis, ada yang qath’i  al-wurud dan ada yang zhanni al-

54 



 

 

55 

wurud. Riwayat yang qath’i  al-wurud terhindar dari kemungkinan salah, 

sedang yang zhanni al-wurud terbuka peluang terjadinya kesalahan dan 

karenanya diperlukan penelitian secara khusus dan cermat.
1
  

Ulama hadis telah berjasa besar dalam penelitian hadis. Bagian hadis 

yang diteliti meliputi matan  dan sanad. Penelitian matan  lazim disebut 

dengan istilah naqd al-matan  (kritik matan ) atau al-naqd al-dakhili (kritik 

intern), sedang penelitian sanad lazim disebut dengan istilah naqd al-sanad 

(kritik sanad) atau al-naqd al-khariji (kritik ekstern). Ulama hadis telah 

menjelaskan kaidah dan metodologinya. Untuk kaidah kritik sanad, tingkat 

akurasinya sangat tinggi, sedang untuk kritik matan , tampak masih 

diperlukan pengembangan sejalan dengan pengembangan pengetahuan.
2
  

Tesis ini membahas beberapa hal penting tentang kritik sanad dan 

matan  dalam hubungannya dengan takhrij hadis Abi Bakrah, yakni hadis 

tentang kepemimpinan perempuan dalam urusan politik.  

Adapun kualitas dan kehujjahan hadis yang di-takhrij pada bab II 

yakni hadis Abi Bakrah tentang kepemimpinan perempuan dalam urusan 

                                              

1
 M. Syuhudi Ismail, "Kriteria Hadis Sahih; Kritik Sanad dan Matan, dalam Pengembangan 

Pemikiran Terhadap Hadis (Cet. I; Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), 
1996), h. 3.  

2
 Ibid., h. 4. 
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politik berdasarkan kritik sanad yakni setelah melihat skema di atas, maka 

penulis memilih jalur sanad yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Usman 

al-Haisam, dari Auf, dari al-Hasan, dari Abi Bakrah.  

Adapun untuk menentukan kualitas hadis yang di-takhrij, maka 

kritikan hadis yang memberikan kredibilits periwayat hadis yang berjalur al-

Bukhari, antara lain:  

Periwayat IV (Sanad I) =  Usman bin al-Haisam bin Jahm bin Isa bin Hasan  

bin al-Mundzir, telah diberikan kredibilitas oleh: 

 Abu Hatim berkata : dia saduq 

  Ibn Hibban berkata : dia tsiqah 

   Al-Sajiy berkata : dia saduq 
3 

Periwayat III (Sanad II) =  Auf bin Abi Jamilah al-Abdiy al-Hajariy Abu 

Sahl al-Bashriy al-Ma’ruf bi al-Arabiy, telah 

diberikan kredibilitas oleh: 

Abu Hatim berkata : dia saduq salih 

Al-Nasa’i berkata : dia tsiqah sabt 

                                              

3
 Imam al-Hafiz al-Hajj Syihabuddin al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalaniy, Tahzib 

al-Tahzib, Juz 8 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415 H/1993 M), h. 139.  
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Al-Walid bin Uqbah dari Marwan ibn Mu’awiyah 

berkata : dia saduq 

  Muhammad bin Abdillah al-Anshariy dari Auf 

berkata :  dia saduq 

  Ibn Sa’ad berkata : tsiqah kasir al-hadis.
4 

Periwayat II (Sanad III) =  Al-Hasan bin Abi al-Hasan Yasara al-Bashriy, 

Abu Said maula al-Ansariy, telah diberikan 

kredibilatas oleh:  

  Anas bin Malik berkata : Hasan adalah seorang 

yang hati-hati. 

  Sulaiman al-Tamimiy berkata : dia syaikh dari 

Bashrah. 

 Muhammad Sa’ad berkata : Hasan adalah 

jami’, alim, rafi’, fakih, tsiqah, maunah, abid, 

nasik, kasir al-ilm, fasih, jamil, wasim.
5 

                                              

4
 Ibid., h. 142-143.  

5
 Ibid., Juz II, h. 243-248. 
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Periwayat I (Sanad IV) =  Nufa’i bin al-Haris bin Kaldah (Abi Bakrah). Dia 

adalah seorang sahabat yang menerima langsung 

dari Rasulullah saw.
6 

Adapun yang menjadi fokus penelitian sanad pada hadis Abi Bakrah 

adalah, ـيثم ٬ عوف عن الحسن عن أبي بكر ةعثمان بن اله   sanad tersebut 

ditakhrij dari kitab sahih al-Bukhary, bagian al-Magazy, bab kitab al-Nabi ila 

Kisra wa Kaisir, dan pada bagian al-Fatn, bab al-Fitnah allahi Tamuju 

Kamauji al-Bahri. 

Berdasarkan peringkat kualitas periwayat yang diberikan oleh para 

kritikus hadis seperti, sanad pertama diberikan kredibilitas, ia saduq, tsiqah, 

dan saduq. Sanad kedua dia saduq salih, tsiqah sabt, saduq dan tsiqah kasir 

al-hadis. Sanad ketiga diberi kredibilitas adalah seorang yang hati-hati, dia 

syaikh dari Basrah, dia jami', alim, rafi', fakih, tsiqah, maunah, abid, nasik, 

kasir al-ilm, fasih, jamil, dan wasin. Sedangkan sanad kelima adalah dia 

seorang sahabat yang menerima langsung Rasulullah saw. 

                                              

6
 Ibid., Juz XII, h. 41. 
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Berdasarkan kredibilitas kritikus terhadap sanad hadis jalur al-Bukhari 

tidak ada satupun yang memberikan peringkat kazab, dha'if dan sebagainya, 

maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kualitas hadis melalui jalur al-

Bukhari adalah sahih. 

B. Biografi Para Periwayat Hadis  

 Usman bin Hisyam bin Jahm bin Isa, wafat pada tahun 80 H. Beliau 

menerima hadis dari Auf al-A'raby ibn Juraij Hisyam bin Hasan. Muridnya al-

Bukhariy, an-Nasaiy, Abu Khatim, al-Roziy. 

 Nama lengkap Auf adalah Auf bin Abi Jamilah al-Abdiy al-Hajariy 

Abu Sahl al-Bashriy, wafat pada tahun 47 H. Beliau menerima hadis dari Abi 

Raja al-Tharidiy wa Abi Usman an-Nahdiy, Hasan bin Ali Hasan al-Bashriy. 

Muridnya Su'bah, al-Tsauriy, Ibnu Mubarak, Isa bin Yunus dan lain-lain. 

 Nama lengkap Hasan bin Abi al-Hasan Yasara al-Bashriy, Abu Said 

Maula al-Ansariy. Ali bin Ka'ab, Said bin Ubadah, Umar bin Khattab, Abi 

Hurairah. Muridnya Hamid al-Tawil, Auf al-Arabiy, Ayyub, Qutadah dan 

lain-lain. Beliau wafat pada tahun 88 H.    

 Nama lengkap Abi Bakrah adalah Nufa’i bin al-Haris bin Kaldah bin 

Amar bin Allaj bin Abi Salmah bin Abdi al-Uzza bin Girata bin Auf bin 

Saqifa al-Saqafy. Dia dipanggil pula dengan  nama Ibn Masruh, Maula bin 
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Haris bin Kaldah. Lahir di Basrah dan wafat di Basrah pula pada tahun 52 H. 

Ibunya, bernama Samiyyah, bertetangga dengan  al-Haris bin Kaldah, dia 

bersaudara dengan  Ziyad bin al-Haris bin Kaldah.
7
 

 Abi Bakrah adalah salah seorang hamba yang dimerdekakan oleh 

Rasulullah saw. dan menjadi salah seorang sahabat yang mulia. Dia juga 

termasuk ahli ibadah sampai wafatnya dan anak-anaknya atau keturunannya 

termasuk orang-orang yang terhormat di Basrah karena kaya dan pandai.
8
 

 Dia adalah salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis langsung 

dari Rasulullah saw, dan memiliki banyak murid, antara lain: Ibrahim bin 

Abdi al-Rahman bin Auf (Abu Ishaq), Asy’as bin Sarmalah, Bahar bin Mirar 

bin Abdi al-Rahman bin Abi Bakrah (Abu Mu’az), Sabit bin Aslam (Abu 

Muhammad), al-Hasan bin Abi al-Hasan Yasara (Abu Said), Hamid bin Abdi 

al-Rahman, Raba’ih bin Harasy bin Jahasy (Abu Muraim), Rafi’ bin Mahran 

(Abu al-‘Aliyah), Ziyad bin Kusaib, Sa’adalah bin Ibrahim bin Abdi al-

Rahman bin al-Auf (Abu Ishaq), Said bin Abi al-Hasan, al-Duhak bin Qais 

bin Mu’awiyah bin Husain (Abu Bahri), Thalhah bib Abdillah bin Auf  (Abu 

                                              

7
 Izuddin bin al-Usairabiy al-Hasan Ali bin Muhammad al-Jazairiy, Usd al-Gabah fi 

Ma’rifat al-Sahabah, Juz VI (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t. th.), h. 35 . 

8
 Ibid. 
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Abdillah), Abdi al-Rahman bin Abi Bakrah Mufa’i bin al-Haris (Abu Bahri), 

Abdi al-Rahman bin Jausyan, Abdi al-Rahman bin Mal bin Umar (Abu 

Usman), Abdi al-Aziz bin ABi Bakrah Nufa’i bin al-Haris ‘Uqbah bin 

Sukbar, Kaisah binti Abi Bakrah, Muhammad bin Sairani maula Anas bin 

Malik (Abu Bakar), Muslim bin ABi Bakrah bin al-Haris, Bilal bin Baqtar, 

maula li Abi Bakrah al-Saqafiy, ‘Iyad bin Masafi’, dan ‘Ubaidillah bin ABi 

Bakrah.
9
 

C. Berdasarkan Kritik Matan  

Periwayatan hadis yang shahih sanad-nya tidak berarti shahih matan 

nya, karena itu shahih-nya matan  merupakan syarat tersendiri bagi ke-

shahih-an suatu hadis. Untuk menentukan ke-shahih-an matan  suatu hadis, 

maka para ulama telah menyatakan penelitian dan kritik  secara seksama 

terhadap matan  hadis, sehingga mereka memberikan kriteria-kriteria tertentu.  

 Salahuddin al-Adlabi menyebutkan empat kriteria ke-sahih-an matan  

hadis yaitu:  

1. Matan  hadis itu tidak bertentangan dengan petunjuk Alquran;  

                                              

9
 Penelusuran melalui Cd Rom /Digital Maushu’ah al-hadis al-Syarif, Versi 2, Tahun 1992-

1997. 
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2. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat;  

3. Tidak bertentangan dengan  akal sehat, persepsi indra dan sejarah; dan  

4. Susunan redaksinya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.
10

 

 Al-Khatib al-Baghdady menyatakan bahwa matan  hadis yang 

dinyatakan makbul apabila memenuhi syarat-syarat tidak bertentangan 

dengan:  

1) Akal sehat;  

2) Ayat Alquran yang muhkam ;  

3) Hadis mutawatir;  

4) Konsensus ulama salaf;  

5) Dalil yang telah pasti;  

6) Hadis ahad  yang kualitas kesahihannya lebih kuat.
11

 

 Kriteria yang lebih rinci dikemukakan oleh jumhur ulama bahwa 

tanda-tanda hadis yang palsu minimal tujuh macam. Jika suatu matan  hadis 

bebas dari ketujuh poin tersebut, maka matan  hadis tersebut dapat diterima, 

yaitu:  

                                              

10
 Lihat, Salahuddin al-Adabi, Manhaj al-Naqd al-Matan (Cet. I; Beirut: Dar al-Afaq, 1983), 

h. 238. 

11
 Lihat, Abu Bakar Ahmad Ibn Ali Sabit al-Khatib, Al-Kifayah fi Ilmu al-Riwayah (Mesir: 

Mathba’ah al-Sa’adah, 1972), h. 206-207. 
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1)  Susunan redaksinya rancu;  

2)  Kandungan pernyataan hadis itu bertentangan dengan akal sehat dan 

sangat sulit diinterpretasikan secara rasional;  

3)  Kandungan hadis itu bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam, 

misalnya anjuran untuk berbuat maksiat; kandungan hadis itu 

bertentangan dengan sunnatullah (hukum alam);  

5)  Kandungan hadis itu bertentangan dengan fakta sejarah;  

6)  Bertentangan dengan petunjuk Alquran dan hadis mutawatir yang 

qath’i ;  

7)  Kandungan hadis berlawanan dengan kewajaran jika dilihat dari 

petunjuk umum ajaran Islam, misalnya amalan agama yang amat 

ringan tetapi mendapat  janji pahala yang amat besar.
12

 

 Memperhatikan banyaknya kriteria kesahihan matan  yang 

dikemukakan oleh para ulama hadis, maka penulis perlu mengambil kriteria-

kriteria tersebut  secara selektif sebagai acuan atau tolok ukur dalam mengkaji 

matan  hadis yang sedang diteliti. Tolok ukur yang dimaksud adalah:  

                                              

12
 Lihat, Muhammad al-Sabaq, Hadis al-Nabawi (t.tp. Al-Maktabah al-Islamiy, 1932 

H/1972 M), h. 132-135. 



 

 

64 

1)  Matan  hadis tidak bertentangan dengan ayat Alquran yang muhkam  

(mengandung ketentuan hukum yang tetap) dan hadis mutawatir serta 

hadis-hadis ahad  yang lebih kuat;  

2)  Matan  hadis itu tidak bertentangan dengan akal sehat;  

3)  Susunan kalimat hadis itu tidak rancu;  

4)  Matan  hadis itu tidak bertentangan dengan fakta sejarah dan 

mencerminkan ciri-ciri sabda kenabian. Keempat kriteria di atas akan 

ditetapkan ke dalam matan  hadis Abi Bakrah yakni kepemimpinan 

perempuan. 

 Berdasarkan kriteria kesahihan matan  suatu hadis yang dikemukan 

oleh para ahli hadis dan jumhur ulama, maka dalam tesis ini penulis dapat 

memberikan kritik matan  terhadap hadis yang menjadi obyek penelitian 

yakni hadis Abi Bakrah tentang kepemimpinan perempuan dalam urusan 

politik sebagai berikut: 

1. Matan  hadis Abi Bakrah yang menyatakan: 

 لن يفلح قوم ولو أمرهم إمرأة 

(Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan suatu urusan 

kepada perempuan)
13

 

                                              

13
 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, op. cit., h. 160. 



 

 

65 

 Menurut analisa penulis, matan  hadis tersebut tidak sejalan 

(bertentangan) dengan QS. Al-Nisa (4): ayat 34 yang menyatakan: 

 ساء بما فضل اهللا بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهمالرجال قوامون على الن

Terjemahannya: 

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena 

Allah swt telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian 

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

menafkahkan sebagian dari harta mereka...
14

 

 Adapun asbab al-nuzul dari ayat tersebut adalah berbicara mengenai 

soal kekerasan dalam rumah tangga.
15

 Ayat tersebut tidak menyinggung 

larangan perempuan menjadi pemimpin. Namun menjadi dalil bahwa laki-laki 

itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, itupun hanya pemimpin di dalam 

rumah tangga bukan dalam urusan politik. 

 Dalam kitab-kitab klasik, kaum laki-laki digambarkan lebih superior 

daripada kaum perempuan. Ayat yang sering dipergunakan sebagai argumen 

adalah QS. Al-Nisa (4): 34. Meskipun demikian, penafsiran seperti itu pada 

dasarnya sering sangat berkaitan dengan situasi sosial-kultural yang sangat 

merendahkan kedudukan perempuan. 

                                              

14
 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 123. 

15
 Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan  (Cet. I; 

Bandung: Mizan, 2004). h. 307. 
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 Dalam ayat tersebut dinyatakan dengan kata qawamuna, yang dalam 

bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “pemimpin bagi kaum perempuan”, 

dipahami oleh mayoritas ahli tafsir sebagai justifikasi superioritas laki-laki 

atas perempuan. Dalam ayat itu disebutkan dua alasan mengapa laki-laki 

(suami) itu pemimpin atas kaum perempuan. Alasan pertama ialah “karena 

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

lain (perempuan). Alasan kedua ialah “karena mereka (laki-laki) telah 

memberikan nafkah dari sebagian hartanya”.  

 Tentang alasan pertama, Alquran tidak menyebutkan secara jelas 

kelebihan laki-laki  atas perempuan. Sementara itu, tentang alasan kedua 

Alquran menyatakan secara lebih eksplisit yaitu bahwa superioritas laki-laki 

terhadap perempuan  itu karena laki-laki memberi nafkah kepada perempuan. 

Karena itu, seorang suami dapat memiliki aset yang lebih istimewa dibanding 

seorang istri. Menurut para mufassir, memberi nafkah yang dimaksud  ialah 

pemberian mahar  dan belanja kebutuhan  istri dan keluarga.
16

 

 Terhadap alasan pertama para mufassir mengemukakan berbagai 

penjelasan yang sangat bias laki-laki. Al-Nawawi misalnya, menerangkan 

                                              

16
Azizah al-Hibri, Wanita dalam Masyarakat Indonesia; Akses, Pemberdayaaan, dan 

Kesempatan (Cet. I; Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), h. 260-261. 
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bahwa superioritas laki-laki atas perempuan itu didasarkan atas bahwa laki-

laki memiliki kesempurnaan akal (kamal al-aql), matan  dalam perencanaan 

(husn al-tadbir), penilaian yang tepat dan kelebihan kekuatan dalam amal dan 

ketaatan. Oleh sebab itu, laki-laki diberi tugas istimewa sebagai  nabi, imam, 

wali, penegak syiar-syiar Islam, saksi dalam berbagai masalah hukum, wajib 

melaksanakan jihad, shalat jum’at dan lain-lain.
17

 Muhammad Asad 

mengartikan “qawwamun” sebagai menjaga sepenuhnya (to take full care), 

dan menjaga itu meliputi fisik dan non fisik.
18

 

 Al-Tahabari mengartikannya dengan “penanggung jawab”. Hal ini 

berarti bahwa laki-laki bertanggung jawab mendidik dan membimbing istri 

agar menunaikan kewajibannya kepada Allah swt maupun kepada suami.
19

 

 Al-Zamakhsyari menekankan bahwa kata itu berarti bahwa kaum laki-

laki berkewajiban  melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar kepada 

perempuan sebagaimana penguasa kepada rakyatnya.
20

 

                                              

17
 Ibid. 

18
 Ibid.  

19
 Ibid.  

20
 Ibid., h. 261-262. 
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 Sejumlah pemikir muslim kontemporer, seperti Ashgar Ali Engineer 

berusaha menafsirkan kembali ayat tersebut. Menurutnya, ungkapan “laki-laki 

adalah qawwamuna atas perempuan” merupakan pengakuan bahwa dalam 

realitas sejarah kaum perempuan  pada masa turunnya wahyu sangat rendah 

dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan. Sementara 

itu, laki-laki menganggap dirinya lebih unggul karena kekuasaan dan 

kemampuan mereka mencari nafkah. Alquran hanya mengatakan “laki-laki 

menjadi qawwamun dan tidak menyatakan bahwa laki-laki- harus menjadi 

qawwamun. Menurut Ashgar Ali, ungkapan tersebut merupakan pernyataan 

konteks luas, bukan normatif.
21

  

Menurut Fazlur Rahman, ungkapan Alquran “laki-laki adalah 

qawwamun atas perempuan karena Allah swt telah melebihkan sebagian 

mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka (laki-laki) memberi nafkah 

dari sebagian harta bendanya" bukanlah perbedaan hakiki melainkan 

fungsional. Artinya, jika seorang istri di bidang ekonomi dapat berdiri sendiri, 

baik karena warisan maupun karena usaha sendiri dan memberikan 

sumbangan bagi kepentingan rumah tangganya, maka keunggulan suaminya 

                                              

21
 Ibid. 
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akan berkurang, karena ia tidak memiliki keunggulan dibanding dengan 

istrinya.
22

 Sejalan dengan Fazlur Rahman, Amina Wadud Muhsin menyatakan 

bahwa kalimat "laki-laki adalah qawwamun atas perempuan" tidaklah 

dimaksudkan bahwa superioritas itu melekat pada setiap laki-laki secara 

otomatis, namun hal itu hanya terjadi secara fungsional, dalam arti selama 

yang bersangkutan memenuhi kriteria Alquran.
23

 

 Demikianlah di antara berbagai penafsir lama terhadap surah al-Nisa 

(4):34 yang tekstual dan penafsir kontemporer yang tampak lebih sebagai 

gugatan dan kebutuhan saat ini. Akan tetapi, penafsiran itu tidak keluar dari 

maksud dan hakekat ayat tersebut.               

2. Adapun asbab al-wurud hadis ini berkaitan dengan  peristiwa 

pengangkatan seorang perempuan sebagai ratu (pemimpin di Persia), ketika 

Kisra bersama anak laki-lakinya meninggal, maka tampuk kerajaan akhirnya 

jatuh ke tangan putrinya Binti Kisra.  

Nama Kisra yang sebenarnya adalah Ibnu Barwais bin Harmaz bin 

Anwasaswan adalah seseorang yang telah membunuh ayahnya di Persia. 

Namun sebelum ayahnya di bunuh yaitu Harmaz, dia mengetahui bahwa 

                                              

22
 Ibid. h. 262-263 

23
 Ibid. 
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anaknya akan berusaha membunuhnya, maka ia memberitahu seseorang 

ketika nantinya ia telah terbunuh. Taklama kemudian sekitar enam bulan, 

Ibnu Buwaih juga meninggal. Lalu tidak didapatkan seseorang laki-laki 

keturunannya, maka diangkatlah Buaran bin Syairawaih bin Kisra bin 

Barwaiz sebagai ratu Kisra.
24

  

Menarik dikemukakan di sini pandangan Ibnu Hajar al-Asqalany (w. 

852 H/449 M), ulama hadis terkenal, tentang hadis tersebut. Menurutnya, 

hadis dimaksud diungkapkan Rasulullah saw dalam rangka memberikan 

informasi tentang raja Persia (Kisra) yang dengan congkaknya merobek-robek 

surat yang beliau kirim kepadanya. Suatu ketika Kisra dibunuh oleh anak laki-

lakinya. Anak ini kemudian juga membunuh saudara-saudaranya. Ketika ia 

mati diracun, tampuk kerajaan akhirnya jatuh ke tangan putrinya bernama 

Bauran binti Syiruyah bin Qisra. Ternyata, tidak lama setelah itu, kerajaan 

Kisra hancur luluh seperti yang didoakan Rasulullah saw.
25

 

3. Matan  hadis tersebut, jika dikondisikan dengan zaman modernis maka 

jelas tidak sejalan dengan akal sehat. Yakni matan  hadis menyatakan                         

                                              

24
 Imam al-Hafidz Syihabuddin al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalaniy, Fath al-Bari, 

Juz 8 (Beirut: Dar al-Kutub, 1993), h. 470-472. 

25
 Siti Musdah Mulia, op. cit., h. 309. 
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 Tidak akan bahagia suatu kaum yang)    َلْن ُيْفِلَح َقْوٌم َولَّْوا َأْمَرُهْم اْمَرَأًة

menyerahkan suatu urusan kepada perempuan). Dalil tersebut dijadikan 

alasan untuk melarang perempuan menjadi pemimpin. 

 Padahal sekiranya ada seorang perempuan yang menurut hukum 

alamnya dapat dipertanggungjawabkan, maka sudah pasti ia akan menerima 

kepemimpinannya. Hukum alam ini dapat dilihat dalam soal kemampuan 

memimpinnya dan kecakapan lainnya yang didasarkan pada hukum 

kausalitas. Bila seorang perempuan terbukti telah berhasil menjadi pemimpin 

partai dan sukses memenangkan sebuah pemilu, maka sudah pasti ia akan 

menerimanya dan tidak menyatakan sebagai bertentangan dengan ajaran 

Islam. Mengenai dua nash yang disebutkan, Ahmad Khan pasti menggunakan 

penafsiran rasional dan sesuai dengan hukum alam. Artinya, perempuan yang 

harus dipimpin dan tidak boleh urusan kekuasaan adalah mereka yang belum 

memiliki kemampuan dan kecakapan memadai sebab dapat dipastikan akan 

menghancurkan sebuah negeri. Namun bila sebaliknya yang terjadi, maka 

kaum lelaki tidak punya alasan tidak memberi kesempatan kepada perempuan 

untuk memimpin.
26
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 Lihat, Jalaluddin Rahman, op. cit., h. 34-35. 
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 Teori Harun Nasution dapat pula digunakan untuk melihat urusan 

tersebut. Baginya, kepemimpinan perempuan bukanlah ajaran dasar sehingga 

harus diperpegangi secara absolut tanpa perubahan dan ijtihad. Memang 

redaksi ayat misalnya termasuk qath’i  (dasar), tapi pemahamannya bukanlah 

pasti sebab ada keterkaitan dengan kondisi masyarakat Arab di saat turunnya 

ayat tersebut. Bahkan pak Munawir dapat mengesampingkan makna lahir ayat 

dan mengedepankan kemashlahatan. Kalau sekiranya sebuah bangsa 

memandang seorang perempuan dapat memberi  kebangkitan di saat telah 

tenggelam akibat kepemimpinan kaum laki-laki, maka sudah pasti 

kemashlahatan yang diharapkan harus didahulukan. Beliau juga tidaklah 

memahami hukum yang diambil dari nash tersebut ada kaitannya dengan adat 

kebiasaan yang terjadi pada suatu kaum sebagai illat-nya. Namun kini, adat 

ketertinggalan kaum perempuan dari peran sosial sudah tidak ada, maka 

dengan sendirinya hukum tersebut dihapuskan, alias tidak lagi perlu 

diamalkan.
27

  

 Yang jelas bahwa soal kepemimpinan perempuan adalah urusan 

kehidupan berbangsa dan bernegara di dunia ini. Karena demikian statusnya, 

                                              

27
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maka hal tersebut dapat dilihat secara rasional dan tidak perlu disakralkan. 

Soal kepemimpinan harus dikaitkan dengan syarat-syarat kepemimpinan yang 

rasional-obyektif, bukan emosional-subyektif. Masalah tersebut bisa 

didesakralisasi sehingga dapat dibahas dan dibicarakan secara bebas melalui 

ijtihad-ijtihad politik yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Bahkan, soal 

kepemimpinan ini adalah ibadah sosial kemasyarakatan. Seorang pemimpin 

diharapkan dapat menunaikan tugasnya dengan baik sekaligus merupakan 

ibadah kepada Allah dan pengabdiannya kepada sesamanya secara bersama. 

Dalam hal seperti ini,  terbuka luas adanya perubahan dan peninjauan ulang 

sebuah hasil ijtihad lama.
28

  

4. Matan  hadis tersebut bertentangan dengan fakta sejarah masa lampau 

dengan masa modernis sekarang ini. Matan  hadis tersebut menyatakan, tidak 

akan beruntung kalau mereka menyerahkan urusan kekuasaan kepada 

perempuan. Adapun menurut fakta sejarah adalah: 

a. Perempuan pada masa awal Islam  

Perempuan pada masa awal Islam yakni, Khadijah binti Khuwailid, 

istri Nabi. Peran istri pertama Nabi ini juga sangat besar bagi kekuatan hati 

                                              

28
 Ibid., h. 36. 
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Nabi dan perkembangan Islam pada umumnya. Dorongan dan pengorbanan 

Khadijah, baik moril maupun materil,  sangat berarti sehingga ketika beliau 

mangkat, Nabi dan seluruh umat menghargai eksistensi dan peran 

perempuan.
29

 

 Aisyah binti Abu Bakar, istri Nabi yang sangat muda, memiliki 

kecerdasan dan ketelitian  yang luar biasa, dipadu dengan semangat belajar 

yang tinggi. Dia satu-satunya istri Nabi yang biasa menemani beliau ketika 

menerima wahyu. Tidak mengherankan jika Nabi sendiri memuji keluasan 

pengetahuan agamanya dan memerintahkan umat untuk bertanya masalah-

masalah kepadanya, dan tak terhitung hadis-hadis Nabi yang 

diriwayatkannya. Selain itu juga pernah aktif berpolitik yang kemudian 

memunculkan perang Jamal, perang antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan 

Aisyah. Dalam peperangan di tahun 692 ini, dia memimpin 40 orang 

perempuan yang terlibat langsung.
30

 

 Kemudian Hafsah binti Umar, istri Nabi yang sangat besar jasanya 

dalam merawat dan menjaga lembaran-lembaran Alquran, sebelum akhirnya 

                                              

29
 Lihat, Fatimah Utsman, Ratu-ratu Hadis (Cet. I; Yogyakarta: Ittaqa' Press, 2000), 24. 

30
 Charis Waddy, Wanita dalam Sejarah Islam, terjemahan  Faruk Zabidi (Jakarta: Dunia 

Pustaka Jaya, 1987), h. 40-51. Baca pula Fatimah Utsman, op. cit., h. 25. 
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berhasil dibukukan oleh Usman bin Affan. Dia sangat memahami Alquran 

dengan hatinya, dan seperti Aisyah, tak pernah kehilangan kata-kata untuk 

bertanya kepada Nabi, bahkan berani berdebat.
31

 

 Di masa lalu kaum perempuan Indonesia pernah memegang jabatan 

pimpinan sebagai Kepala Negara dan juga berperan aktif dalam berbagai 

bidang, baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya, bahkan militer. Sumber 

tertua yang bisa diperoleh dari sejarah Indonesia adalah dari abad ke-7 M. 

Pada tahun 674 M menurut catatan orang Cina, rakyat kerajaan Holin (yang 

dimaksud adalah Kalinga di Jawa Tengah) menobatkan seorang perempuan 

sebagai ratu dengan gelar ratu Hsi-Mo (Sima). Berita Cina lebih lanjut 

mengungkapkan bahwa pemerintahannya amat baik dan adil walaupun keras. 

Sebagai contoh diceritakan bahwa barang-barang yang terjatuh di jalan 

tidak ada yang berani menyentuhnya. Cerita ini menarik perhatian raja Ta-

Shih. Ia mengirim pundi-pundi berisi emas untuk diletakkan di jalan kerajaan 

Kalinga. Selama tiga tahun pundi-pundi itu tidak ada yang menyentuh karena 

setiap orang yang lewat menghindarinya. Pada suatu hari putra mahkota 

                                              

31
 Ahmad Thomson, Cahaya Rumah Nabi (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), 30-31. 

Baca pula Fatimah Utsman, op. cit., h. 25.  
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secara tidak sengaja telah menginjaknya. Mengetahui apa yang terjadi, ratu 

sangat marah dan menjatuhkan hukuman mati pada putra mahkota. Para 

menteri memintakan pengampunan karena tindakan putra mahkota itu tidak 

disengaja. Ratu mengurangi hukuman dan memutuskan bahwa karena yang 

bersalah kakinya, maka kaki putra mahkota tersebut harus dipotong. Sekali 

lagi para menteri mengajukan permohonan pengampunan. Akhirnya ratu 

memerintahkan agar jari-jari kakinya dipotong sebagai peringatan bagi 

siapapun yang berani melanggar peraturan yang berlaku.
32

  

 Berita Cina tentang ratu Sima dari kerajaan di Jawa Tengah ini 

memang menarik. Terungkap jelas bagaimana ia bersikap tegas, bahkan 

terhadap anaknya sendiri. Sebagai penguasa ia harus menegakkan hukum 

yang berlaku tanpa pandang bulu. 

 Kerajaan Majapahit di Jawa Timur juga pernah diperintah oleh seorang 

raja putri selama 22 tahun. Ketika raja Jaya Negara meninggal pada tahun 

1328 tidak meninggalkan putra mahkota. Maka adiknya seorang putri 

diangkat untuk menggantikannya dengan gelar ratu Tribunatungga Dewi Jaya 

                                              

32
 Poesponegoro B. Mawardi dan Nugroho Noto Susanto, Sejarah Nasional Indonesia 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 3, 94. Baca pula Azizah al-Hibri dkk., op. cit., h. 281-282.  
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Wisnuwardhani. Pada tahun 1350-an ia mengundurkan diri dan pemerintahan 

digantikan oleh putranya yang bernama Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk 

ini terkenal sebagai salah satu raja besar yang dibantu oleh Patih Gajahmada 

berhasil meluaskan kekuasaannya ke seluruh nusantara.
33

 Pada akhir masa 

kekuasaan Majapahit antara tahun 1429-1445 ada seorang ratu lagi yang 

memerintah yaitu Ratu Suhita. 

 Ternyata kerajaan Majapahit di Jawa Timur dipimpin oleh seorang 

perempuan bernama raja putri diberi gelar ratu Tribuana Tunggadewi 

Jayawisnuwardhani selama 22 tahun, dan selama kepempimpinannya 

dianggap berhasil dan belum pernah mengalami kehancuran sampai ia 

menyerahkan kepemimpinannya kepada putranya sendiri. 

 Melalui uraian tersebut, analisis dan kritik matan (naqd al-matan) 

terhadap hadis Abi Bakrah dapat mengasumsikan suatu kesenjangan 

konseptual hadis dengan fakta sejarah. Sebab, dalam realitasnya ada saja 

kepemimpinan perempuan dalam urusan politik yang  bisa sukses dan jaya. 

Artinya, tidak semua kepemimpinan perempuan berimplikasi negatif terhadap 

urusan politik. Oleh karena itu, matan hadis tersebut tampaknya hanya 
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berlaku temporal bagi wilayah Kisra pada masa itu dengan kelemahan 

tersendiri dari perempuan yang memimpinnya. Kemungkinan lain adalah 

bahwa hadis tersebut tidak lebih sebagai do'a Nabi bagi kehancuran kerajaan 

Kisra yang telah begitu sombong menolak ajakan Nabi kepada Islam. 

b. Kepemimpinan perempuan di masa modernis.  

Di masa modernis, banyak daerah yang dipimpin oleh perempuan 

dalam urusan publik di antaranya adalah : 

1. Di Aceh pada tahun 1641-1699 dipimpin oleh seorang perempuan yaitu 

Sultanah Sri Ratu Tajul Alam Satiafuddin Johan Budaulat. Beliau dinobatkan 

sebagai raja Aceh pengganti suaminya yang meninggal sesudah memerintah 

selama lima tahun. Sultanah ini adalah puteri Sultan Iskandar Muda, raja 

Aceh yang tersohor. Di bawah pemerintahan Sultanah inilah hukum 

kesusastraan dan ilmu pengetahuan berkembang.
34

 Dalam sejarah tercatat lagi  

banyak perempuan utama yang berperan di dunia publik (dunia laki-laki). 

Pada perlawanan terhadap kaum penjajah Belanda yang lebih dari 40 tahun 

lamanya (1873-1912), peranan dan pengaruh kaum perempuan sangat 

                                              

34
 Andi Rasdiyanah Amir, Makalah Perspektif Agama Terhadap Peran Perempuan dalam 

Politik, (t.t., t.th.), h. 9. Lihat Martha Tilaar, Citra Wanita Indonesia Tahun 2000 Kemandirian dalam 
Menjawab Tantangan Pembangunan  dalam Mely G.tan (Ed). Perempuan Indonesia Pemimpin Masa 
Depan (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1991), h. 84. 
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menonjol. Mereka tidak pernah ragu berkorban jiwa dan raga untuk membela 

bangsa dan agamanya. Keberanian dan kesatriaan perempuan Aceh itu telah 

menimbulkan kekaguman pada musuhnya. Mereka dengan gagah dan berani 

memimpin perlawanan di medan perang. Salah satu contohnya adalah 

pahlawan putri Cut Nyak Dien. 

 Pada tahun 1896 mendampingi suaminya Teuku Umar ia masuk rimba 

bergerilya menghadapi pasukan Belanda. Ketika Teuku Umar tewas 

tertembak pada tahun 1899 Cut Nyak Dien tidak menghentikan 

perlawanannya. Ia bahkan semakin bersemangat. Ia bertekad meneruskan 

perang jihad mengusir penjajah dan membela bangsa dan agamanya. Selama 

6 tahun ia memimpin perang sabil bergerilya di rimba raya di wilayah 

Meulaboh. Penderitaan hidup di hutan tidak menyurutkan semangatnya. 

Bahkan ketika  matanya hampir buta dan tubuhnya melemah karena penyakit 

dan kelaparan ia tidak mau menyerah sampai salah seorang anak buahnya 

terpaksa "berkhianat" agar Cut Nyak Dien ditangkap Belanda. Pada bulan 

November 1905 ia berhasil ditawan dan dikeluarkan dari hutan dan 

diungsikan ke kota raja (Banda Aceh). Dengan keputusan pemerintah Belanda 

pada tanggal 11 Desember 1906 ia diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat dan 
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pada tanggal 9 November 1908 ia meninggal dan dimakamkan ditempat 

pengasingan, jauh dari sanak keluarga dan rakyatnya.
35

 

2. Selain di kesultanan Aceh dan di Jawa Timur, kerajaan Islam di Sulawesi 

Selatan juga pernah dipimpin oleh seorang penguasa perempuan, yaitu di 

Bone ditemukan susunan raja Bone sebanyak 34 orang raja, 6 orang 

diantaranya adalah perempuan dan 5 orang diantaranya memimpin kerajaan 

Islam dan satu diantara kelima orang ratu di kerajaan Islam Bone itu ada yang 

dua kali memimpin yaitu Batari Toja Dattulaga, Sultan Zakiyatuddin 

Matinroe Ri Tipulue (1714-1715) dan (1724-1775).
36

  

Di Tanete Siti Aisyah We Tenriolle berkuasa di kerajaan Tanete 

Kabupaten Bulukumba sekarang, kerajaan tersebut menguasai wilayah yang 

cukup luas dan terdiri dari beberapa benua (daerah) yang masing-masing 

mempunyai otonomi. Untuk mencegah terjadinya perebutan kekuasaan ia 

mengangkat tiga orang putranya menjadi Ara (kepala pemerintahan) di 

daerah-daerah bawahan Tanete. Di samping mengurus soal-soal kenegaraan, 

We Tenriolle juga menaruh perhatian besar pada bidang kesusastraan. Ia 
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 Ibid. h. 284. 
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 Andi Rasdiyanah Amir, ibid., h. Lihat Muh Ali, Bone Selayang Pandang (Dep. Dik. Bud. 

Kab. Bone, 1986), h. 90-93. 
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bahkan menguasai kesusastraan bugis. Prestasinya di bidang sastra antara lain 

membuat ikhtisar epos La Galigo yang naskahnya lebih dari 700 halaman. Ia 

juga mendorong semangat kemajuan dengan mendirikan sebuah sekolah 

untuk pertama kali pada tahun 1908.
37

 

 Dalam urusan publik Andi Rasdiyanah Amir yang lahir di Bulukumba 

Sulawesi Selatan 14 Februari 1935 adalah dosen tetap Fakultas Tarbiyah 

IAIN Alauddin Makassar. Beliau memangku banyak jabatan sejak tahun 

1964-1985. Kemudian terpilih menjadi Rektor IAIN Alauddin Ujung 

Pandang, 1985-1993 (dua periode). Direktur Jenderal Pembinaan 

Kelembagaan Agama Islam Depertemen Agama RI 1993-1996. direktur 

Pascasarjana IAIN Alauddin Makassar 1996-2003 (dua periode). Ketua 

Dewan Guru Besar IAIN Alauddin Makassar 2000-sekarang. Dalam 

perjalanan karirnya, beliau pernah mengunjungi 22 negara dalam urusan 

kenegaraan.
38

  

 Masih banyak lagi deretan nama-nama pemimpin muslimah yang 

berjaya di pentas politik dalam berbagai keahlian dan profesi, masa lalu dan 
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 Satu Abad Kartini 1879-1979 (Jakarta: Sinar Harapan, 1979), h. 175-176. 
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masa kini yang Insya Allah masa datang, ajaran Islam memberi kesempatan 

kepada mereka berkarir, tanpa meninggalkan tugas pokoknya sebagai 

pemimpin rumah tangga, dan tetap memperhatikan batas-batas hukum 

agamanya. 

Pemilihan umum 1999, Megawati Soekarno putri terpilih menjadi 

presiden RI. Perhitungan sementara menunjukkan, Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan (PDI-P) berada diurutan teratas. Seperti sudah 

dikatakan mungkin tidak ada yang terlalu mengejutkan alias bisa diduga. 

Tetapi, di sini juga menariknya. Keunggulan PDI Perjuangan (PDI-P) dan 

pencalonan Megawati sebagai calon presiden dari partai ini disikapi dengan 

sangat beragam oleh berbagai kekuatan politik yang ada. Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP) misalnya, sebagai kekuatan politik sejak Orde Baru, 

dalam salah satu keputusan yang dihasilkan di Rapat Pimpinan Nasional 

(RAPIN II) dengan tegas menyatakan, calon presiden PPP adalah putra 

terbaik beragama Islam. 

 Dengan fatwa tersebut berarti PPP memutuskan capresnya adalah 

seorang pria. Memang sampai disini tidak ada persoalan. Tapi agenda 

tersembunyi dibalik fatwa itu yang kemudian dipertegas oleh ketua PPP 
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Hamzah Haz, bahwa PPP tidak mungkin dapat bekerja sama dengan PDIP. 

Tegasnya mereka tidak bisa menerima seorang pemimpin yang berjenis 

kelamin perempuan, apalagi untuk jabatan memimpin bangsa dan negara 

Indonesia ini. Sementara itu, Alwi Shihab, salah seorang ketua Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan, sejauh ini calon presiden dari PKB 

tetap menampilkan Abdurrahman Wahid yang lebih akrab dipanggil Gus Dur. 

Sikap partai yang bergaris kebangsaan ini terhadap kemungkinan naiknya 

Megawati sebagai presiden, mungkin lebih moderat meskipun juga tidak 

terlalu tegas pemihakannya, apakah menerima sepenuhnya, menerima dengan 

prasyarat atau sebaliknya menolaknya. "Banyak Kiai yang belum menerima 

presiden perempuan, karena memang ada dua pendapat yang berkembang, 

melarang atau membolehkan...keduanya ada pengaruhnya". Demikian kira-

kira posisi yang dinyatakan oleh PKB.
39

 

 Dari beberapa fakta sejarah yang dikemukkan di atas, maka matan  

hadis Abi Bakrah yang menyatakan    َلْن ُيْفِلَح َقْوٌم َولَّْوا َأْمَرُهْم اْمَرَأًة tidak 

akan beruntung suatu kaum ketika kepemimpinan diberikan kepada 

perempuan, tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. 

                                              
39

 Ani Widayani Soetjipto, Politik Perempuan Bukan Gerhana (Cet. I; Jakarta: Kompas, 
2005), h. 16-17. 
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D. Kualitas Hadis dan Kehujjahannya 

       1. Kualitas Hadis Abi Bakrah 

 Penulis mengawali beberapa persyaratan tentang berkualitasnya sebuah 

hadis. Menurut Ibnu Taimiyah (w. 728 H / 1328 M), ulama hadis sebelum 

zaman Imam Turmudzi (w. 279 H / 892 M) membagi kualitas hadis kepada 

shahih dan dha’if. Mulai Imam Turmudzi, kualitas hadis dibagi tiga yakni 

shahih, hasan, dan dha'if. Istilah hasan berasal dari pecahan kualitas dha’if 

yang dipakai sebelum zaman Imam Turmudzi.
40

 

 Dalam ilmu Musthalah al-Hadis oleh Muhammad Anwar dikenal pula 

istilah mutawatir dan ahad . Hadis mutawatir sudah pasti shahih, sehingga 

tidak dibahas lagi dalam Ilmu Isnad / Musthalah al-Hadis, karena ilmu hadis 

membahas siapakah rawi  hadis itu, seorang muslim, adil, dhabit ataukah 

tidak, bersambung-sambung sanad-nya atau tidak dan seterusnya. Hanya yang 

perlu dibahas di dalam hadis mutawatir ialah apakah jumlah rawi  yang 

meriwayatkan itu sudah cukup banyak atau belum, mungkinkah yang sama 

memberitakan itu berdusta atau tidak, baik berdusta dengan jalan mufakat 

atau karena kebetulan saja, demikian pula keadaan yang melatarbelakangi 
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berita itu terutama kalau bilangan rawi  itu tidak begitu banyak jumlahnya. 

Karena hadis mutawatir sudah pasti shahih, wajib diamalkan tanpa ragu-ragu. 

Dalam masalah akidah / keimanan maupun dalam bidang amaliah yakni baik 

yang mengenai ubudiyah maupun muamalah. Hadis mutawatir memberikan 

faedah qath’i  (yaqin), sehingga bagi orang yang mengingkari hadis 

mutawatir dihukumi keluar dari agama Islam dan termasuk kafir. Sedangkan 

hadis ahad  memberikan faedah zhanni (diduga keras akan kebenarannya) 

wajib diamalkan kalau sudah diakui akan keshahihannya. Para muhaqqiqin 

menetapkan bahwa hadis ahad  yang shahih diamalkan dalam bidang amaliah 

baik masalah-masalah muamalah, tidak di dalam bidang aqidah / keimanan, 

karena keimanan / keyakinan harus ditegakkan atas dasar / dalil yang qath’i  

sedangkan hadis ahad  hanya memberikan faedah zhanni.
41

 

 Dari beberapa pernyataan istilah-istilah hadis di atas, lalu, bagaimana 

dengan hadis Abi Bakrah yang dijadikan alasan untuk menolak 

kepemimpinan perempuan ? Dari sudut metodologi, hadis tersebut 

dikategorikan shahih, tetapi dari segi periwayatannya tergolong hadis ahad, 

karena periwayatnya hanya Abi Bakrah sendiri. Jenis hadis seperti ini oleh 

sebagian ulama dianggap tidak sepenuhnya diyakini otentisitasnya. Di 
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 Muhammad Anwar, Ilmu Musthalah al-Hadis (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981), h. 30-31. 
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samping itu, Fatimah Mernissi (1991) mengemukakan analisis historis yang 

sangat kritis tentang muatan politis periwayatan hadis itu. Dari hasil 

penelitian panjang, aktifis perempuan muslimah dari Maroko ini  menemukan 

beberapa kejanggalan. Diantaranya, mengapa Abi Bakrah baru 

mengungkapkan hadis tersebut pada masa perang unta yang melibatkan 

Aisyah, yakni 23 tahun setelah Rasulullah saw wafat. Mernissi juga 

mengungkapkan cacat pribadi Abi Bakrah, yakni dia pernah terlibat 

persaksian palsu. Terhadap hadis ini, salah seorang penulis, Syamsul Anwar 

(1994), menawarkan suatu  analisis yang lebih moderat dengan 

mengklasifikasikan hadis tersebut sebagai kategori hadis “umur al-dunya” 

(soal-soal duniawi). Artinya, keuniversalan hadis itu tidak didukung oleh 

kenyataan sosial sehingga harus ditafsirkan sesuai dengan semangat 

zamannya dan dalam konteks sosiohistorisnya. Aspek-aspek yang 

menghalangi kaum perempuan  menjadi pemimpin tampaknya amat 

dipengaruhi oleh faktor sosiologis, dan ketika pengaruh-pengaruh tersebut 

sudah menghilang, maka konsekuensinya tidak ada lagi halangan bagi 

perempuan untuk menjadi pemimpin.
42
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 Lihat,  Siti Musdah Mulia, op. cit., h. 308-309. 
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 Menarik untuk dikemukakan di sini pandangan Ibn Hajar al-Asqalaniy 

(w. 852 H/1449 M), ulama hadis terkenal, tentang hadis tersebut. Menurutnya 

hadis dimaksud diungkapkan Rasulullah saw dalam rangka memberikan 

informasi tentang Raja Persia (Kisra) yang dengan congkaknya merobek-

robek surat yang beliau kirim kepadanya. Suatu  ketika Kisra dibunuh oleh 

anak laki-lakinya, anak ini kemudian juga membunuh saudara-saudaranya. 

Ketika dia mati diracun, tampuk kerajaan akhirnya jatuh ke tangan putrinya 

bernama Bauran binti Syiruyah bin Kisra. Ternyata, tidak lama setelah itu, 

kerajaan Kisra hancur luluh seperti yang didoakan oleh Rasulullah saw.
43

 

 Dari beberapa argumen para peneliti hadis Abi Bakrah yakni, aktivis 

muslimah perempuan dari Maroko, mengemukakan beberapa kejanggalan di 

antaranya, Abi Bakrah baru mengungkapkan hadis tersebut nanti 23 tahun 

setelah wafatnya Rasulullah saw. Merenissi juga mengungkapkan bahwa Abu 

Bakrah cacat pribadinya, dia pernah terlibat persaksian palsu. Salah seorang 

penulis bernama Syamsul Anwar (1994) menyatakan hadis itu tidak didukung 

oleh kenyataan sosial, karena dikalangan masyarakat banyak perempuan yang 

pernah memimpin dalam urusan politik dan ternyata banyak membawa 

                                              

43
 Ibid.  



 

 

88 

keberuntungan, sedangkan hadis Abi Bakrah menyatakan tidak beruntung 

suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan kepada kaum perempuan. 

Maka penulis sepakat bahwa hadis Abi Bakrah berkualitas hadis ahad  dari 

segi periwayatannya. 

2. Adapun kehujjahan hadis Abu Bakrah, harus dilihat dari kualitasnya. 

Berdasarkan kritik sanad melalui jalur al-Bukhary, hadis tersebut adalah 

sahih. Sedangkan menurut kritik matan  oleh Beberapa peneliti hadis tersebut 

memberikan pernyataannya bahwa hadis tersebut berkualitas ahad . Kalau 

kita mengacu kepada beberapa kriteria kesahihan matan  suatu hadis, sebagai 

tolak ukur yakni;  

1/  Matan  hadis tidak bertentangan dengan ayat Alquran yang muhkam  

(mengandung ketentuan hukum yang tetap) dan hadis mutawatir 

serta hadis-hadis ahad  yang lebih kuat;  

2/  Matan  hadis itu tidak bertentangan akal sehat;  

3/  Susunan kalimat hadis itu tidak rancu;  

4/  Matan  hadis itu tidak bertentangan dengan fakta sejarah dan 

mencerminkan ciri-ciri sabda kenabian. 
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 Hadis Abu Bakrah jika dipahami secara tekstual maka tidak relevan 

lagi dengan kriteria kesahihan matan suatu hadis, karena dia menyatakan 

tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan suatu urusan kepada 

perempuan. Ternyata banyak perempuan yang pernah menjadi pemimpin 

dalam urusan politik dan membawa banyak keberhasilan. 

Oleh karena itu menurut penulis, hadis Abi Bakrah dari segi sanad dan 

matan adalah sahih. Tetapi harus diberi penjelasan supaya dapat dipahami 

makna hadis tersebut, yang selama ini masyarakat hanya memahami secara 

tekstual saja. 

Untuk merelevankan hadis tersebut dengan zaman modernis, perlu 

memberikan pemahaman secara kontekstual, sehingga nampak relevan 

dengan firman Allah Swt QS. Al-Taubah (9): 71. 

َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعٍض َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر 

 َوُيِقيُموَن الصََّلاَة َوُيْؤُتوَن الزََّكاَة َوُيِطيُعوَن اللََّه َوَرُسوَلُه ُأوَلِئَك َسَيْرَحُمُهُم اللَُّه ِإنَّ اللََّه

 )۷۱(َحِكيٌمَعِزيٌز 

Terjemahnya: 

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian 

mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka 

menyuruh (mengerjakan) yang ma`ruf, mencegah dari yang mungkar, 

mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta`at kepada 
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Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; 

sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

Dalam ayat ini kita bertemu kalimat auliya, jamak dari kata wali, yang 

pernah kita artikan pimpinan atau pemimpin. Maka dijelaskanlah di sini 

perbedaan yang sangat besar di antara munafik yang mukmin. Kalau pada 

orang munafik terdapat perangai yang sama, kelakuan yang serupa, namun di 

antara sesama mereka tidaklah ada saling memimpin dan saling membimbing. 

Sebab masing-masing mementingkan diri sendiri (individualistis), kalaupun 

mereka bersatu hanyalah karena kepentingan yang sama. Tetapi kalau ada 

kesempatan, niscaya mereka akan saling mengkhianati. Sedang bagi orang 

mukmin, tidak begitu. Mereka bersatu, saling memimpin, tolong-menolong 

dan senasib sepenanggungan antara laki-laki dan perempuan. Dipatrikan 

kesatuam mereka oleh kesatuan i'tiqad, yaitu percaya kepada Allah Swt. 

Lantaran kesatuan keyakinan itu, timbullah ukhuwah, yaitu persaudaraan 

seiman. Saling mencintai, melompat sama patah, menyeruduk sama bungkuk, 

sehina semalu, sesakit sesenang, mendapat sama berlaba (saling 

menguntungkan), kececeran sama rugi. Yang kaya mencintai yang miskin, 

yang miskin mendo'akan yang kaya (simbiosis mutualisme). 
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Sampai dalam perang Khaibar, banyak perempuan yang ikut andil 

mengerjakan pekerjaan yang layak bagi mereka. Kadang-kadang turut 

mengangkat senjata,  sehingga ketika pembagian ghanimah, mereka pun 

diberi bagian oleh Rasulullah Saw.  

 Hingga beliau wafat, Binti Malhan ikut berperang ke Cyprus, 

mengikuti suaminya Ubadah bin Shamit, dan syahidah dalam peperangan itu. 

Sebab ketika masih di Mekkah (sebelum pindah ke Madinah), Rasulullah Saw 

pernah tertidur di siang hari ketika berteduh di rumahnya, lalu beliau 

bermimpi bahwa kelak akan ada umatnya berjuang, jihad fi sabilillah 

menempuh lautan. Maka Binti Malhan memohon kepada Rasulullah Saw agar 

mendoakan dia sebagai bagian dari angkatan laut itu. Lalu Rasulullah Saw 

bersabda: "Engkau akan turut dalam peperangan itu !" Lebih 20 tahun setelah 

Rasulullah Saw wafat, barulah bertemu apa yang diharapkannya, dan terkabul 

doa Rasulullah Saw, Binti Malhan ikut dalam armada Islam ke pulau Cyprus.  

 Dengan semangat tolong-menolong dan saling memimpin itu mereka 

menegakkan amal dan membangun masyarakat Islam, masyarakat orang yang 

beriman, laki-laki dan perempuan. Kalau ada pekerjaan yang baik dan 

makruf, semua menegakkannya dengan giat. Dan kalau ada yang mungkar, 
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yang tidak patut, semuanya menentang.  Sehingga mereka mempunyai 

pandangan umum (public opinion) yang baik. Tidak ada penghinaan kepada 

perempuan dari laki-laki, dan tidak ada tantangan yang buruk dari perempuan 

kepada laki-laki. Misalnya menuntut hak, sebab hak telah terbagi dengan adil.  

 Kembali kepada hadis Abi Bakrah tersebut, apabila dibandingkan 

dengan firman Allah Swt pada QS. Al-Taubah (9): 71, maka hadis tersebut 

tidak relevan dengan makna lafaz ayat, karena ayat tersebut tidak melarang 

perempuan untuk menjadi pemimpin dalam urusan politik. Maka penulis 

menyikapi bahwa hadis Abi Bakrah tentang kepemimpinan perempuan dalam 

urusan politik tidak dapat dijadikan hujjah, sebelum diberikan pemahaman 

secara kontekstual berdasarkan kondisi zaman. 

Kesimpulannya bahwa hadis Abu Bakrah tidak dapat dijadikan hujjah 

dari segi aqidah/keimanan. Tetapi dari segi muamalah harus dilihat dari 

kondisi zaman kalau mau dijadikan hujjah. 



BAB IV 

ANALISIS TERHADAP HADIS KEPEMIMPINAN  

PEREMPUAN DALAM URUSAN POLITIK 

A. Syarah Hadis dan Pandangan Ulama 

 Pemimpin dalam perspektif Islam merupakan wakil dari umat, atau 

lebih tepatnya pegawai umat, di antara hak yang mendasar, wakil layak 

diperhitungkan atau perwakilan itu dicabut jika memang dikehendaki, 

terutama jika yang mewakili mengabaikan  berbagai kewajiban yang harus 

dilakukan.
1
 

 Pemimpin dalam Islam bukan penguasa yang terjaga dari kesalahan, 

tetapi ia adalah manusia biasa yang bisa salah dan benar, bisa adil dan pilih 

kasih. Menjadi hak kaum muslimin untuk meluruskan pemimpin yang berbuat 

salah dan melempangkan penyimpangannya. 

 Selanjutnya mengenai hal kepemimpinan dalam urusan politik, maka 

dalam hal ini timbul kontroversi, apakah seorang perempuan dapat menjadi 

pemimpin atas laki-laki? 

                                              

1
 al-Asqalaniy, op. cit., h. 128. Bandingkan Ismail al-Khalaniy, Subul al-Salam; Syarh 

Bulugh al-Maram min Jami’ Adillat al-Ahkam, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.), h. 
123. 
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 Perempuan juga manusia, sama seperti kaum laki-laki, dituntut untuk 

beribadah kepada Allah Swt, menegakkan agama-Nya, melaksanakan 

kewajiban-nya, menjauhi apa-apa yang dilarang-Nya, berdiri pada batasan-

batasan hukum-hukum-Nya, berdakwah dan melaksanakan amar makruf nahi 

munkar. 

 Setiap seruan Allah Swt yang menetapkan syari'at juga meliputi diri 

perempuan, kecuali jika ada dalil  tertentu yang khusus bagi laki-laki. Jika 

Allah Swt berfirman “Wahai manusia” atau “Wahai orang-orang yang 

mukmin”, maka perempuan juga termasuk dalam seruan ini, dan tidak ada 

perbedaan pendapat mengenai hal ini. 

 Secara umum dapat dikatakan bahwa kontroversi ulama mengenai 

kepemimpinan perempuan berawal dari pandangan tentang asal kejadian 

perempuan. Pemahaman tentang asal kejadian perempuan ini membawa 

kepada kontroversi pemikiran  tentang kepemimpinan perempuan. Hal ini 

dapat dipahami dengan melihal potensi dan fitrah yang dibawa oleh 

perempuan yang akhirnya akan berimplikasi terhadap pemahaman tentang 

kemampuan perempuan untuk menjadi pemimpin. 
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 Dari beberapa uraian di atas, maka penulis menganggap bahwa salah 

satu hal yang perlu dikemukakan dalam pembahasan ini adalah dengan 

menelusuri proses penciptaan perempuan, yaitu dengan mengangkat beberapa 

hasil  penafsiran ulama klasik dan ulama kontemporer tentang proses 

penciptaan perempuan, yang akhirnya akan sampai kepada suatu pemahaman 

tentang kepemimpinan perempuan. Adapun batasan penulis mengenai zaman 

klasik ialah sejak zaman Rasulullah saw sampai akhir abad ke -18, sedang 

zaman kontemporer adalah sejak awal abad ke -19 sampai sekarang. 

1. Pandangan ulama klasik tentang kepemimpinan perempuan  

Mengacu kepada analisa / syarah hadis yang diungkap dalam kitab 

Fath al-Bary, diungkapkan bahwa dalam hadis tersebut ada taqdim dan ta'hir, 

takdirnya yaitu : mudah-mudahan Allah Swt memberkahi aku pada hari Jamal 

dengan suatu kalimat yang aku dengar dari Rasulullah Saw yakni sebelum 

terjadinya hari Jamal. Kalimat ayyam memiliki korelasi dengan kata nafaany 

bukan pada kalimat sami'tuha karena dia sudah mendengar hal tersebut 

sebelumnya.
2
  

                                              
2
 Lihat Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalany, Fath al-Bary; Syarah Sahih Bukhari Juz VIII 

( Beirut: Dar al-Kitab, 1993), h. 122. 
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Kesimpulannya adalah bahwasanya ketika Usman tewas dan Ali 

menjadi khalifah, polemik politik pada saat itu menuntut suatu reformasi dan 

pertanggungjawaban atas darah Usman. Pada saat itulah Aisyah turut serta 

memimpin perang Jamal dengan menunggangi unta sebagai pihak yang 

menentang Ali dan pada saat itulah hadis ini kembali dimunculkan atas reaksi 

kepemimpinan Aisyah sebagai salah satu pihak yang ikut berperang.
3
  

Secara historis polemik kepemimpinan di Persia merupakan suatu 

proses panjang perebutan kekuasaan yang berakhir pada kepemimpinan 

seorang perempuan. persoalan ini diungkapkan oleh Ibn Qutaibah dalam bab 

al-Maghazy. Oleh imam al-Thabary disebutkan juga bahwa saudarinya yang 

bernama Arzimidhat juga pernah berkuasa. Al-Khattaby berkata bahwa dalam 

hadis ini disebutkan larangan perempuan memangku jabatan pemerintahan 

dan peradilan, serta tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri dan tidak boleh 

mengawinkan orang lain. Pendapat ini menjadi pendapat mayoritas ulama 

selain al-Thabary dan imam Malik. Menurut imam Abu Hanifah perempuan 

boleh memangku jabatan pemerintahan yang di dalamnya ia dapat menjadi 

                                              
3
 Ibid.  
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saksi. Lanjut menurut beliau bahwa hadis ini merupakan pengungkap dari 

kisah Kisra yang diluluhlantakkan kekuasaanya melalui do'a Nabi sebagai 

akibat raja Kisra yang pernah merobek surat Rasulullah ketika diajak untuk 

masuk ke dalam Islam. Polemik politik yang berakhir pada kehancuran 

kerajaan Persia seolah menjadi pembuktian dari do'a Rasulullah. Sebagaimana 

Rasulullah Saw bersabda : 

 اللهم مزق ملكهم

Terjemah : 

Ya Allah luluhlantakkanlah kekuasaan mereka.
4
  

Dalam al-Qur'an dikenal dan diyakini ada empat macam cara 

penciptaan manusia, yaitu: 1) diciptakan dari tanah, yaitu penciptaan Nabi 

Adam As
5
; 2) diciptakan dari (tulang rusuk) Adam, yaitu penciptaan Hawa

6
; 

3) diciptakan melalui seorang ibu dengan proses kehamilan tanpa ayah, baik 

secara hukum maupun secara biologis, yaitu penciptaan Nabi Isa As
7
; dan 4) 

                                              
4
 Ibid., h. 123. 

5
 Lihat, QS. Al-Fatir (35): 11,  al-Shaffat (37): 11 dan al-Hijr (15): 26. 

6
 Lihat, QS. Al-Nisa (4): 1. al-A’raf (7): 189, dan al-Zumar (39): 6. Proses penciptaan inilah 

(Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam) yang menjadi pembicaraan hangat di kalangan mufassir, 
dan menjadi pembahasan penulis selanjutnya. 

7
 Lihat, QS. Maryam (19): 19-22. 
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diciptakan melalui kehamilan dengan adanya ayah secara biologis dan hukum, 

atau minimal secara biologis semata, yaitu penciptaan manusia selain Adam, 

Hawa dan Isa As
8
.  

 Mengenai ayat tentang penciptaan Hawa dalam hal ini sebagai 

perempuan pertama, al-Qur'an tidak berbicara secara terperinci. 

Pengungkapan ini sangat berbeda ketika al-Qur'an membahas tentang proses 

penciptaan melalui tiga bentuk yang lain selain penciptaan Hawa. tentang 

penciptaan Hawa, al-Qur'an hanya menerangkan bahwa زوجها diciptakan dari 

دة حنفس وا  yang kemudian dipahami bahwa kata  زوجها adalah menunjuk 

kepada Hawa sebagai perempuan pertama. Redaksi seperti ini sangat 

potensial untuk menimbulkan kontroversi dalam hal penafsirannya. 

 Terdapat tiga ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai penciptaan 

Hawa, yaitu QS. al-Nisa (4: 1, QS. al-A’raf (7): 189, dan QS. al-Zumar (39): 

6. walaupun ketiga ayat ini dapat dijadikan  acuan untuk melihal dan 

mengamati  tentang penciptaan Hawa, akan tetapi dalam bab ini hanya 

diuraikan satu saja, yaitu QS. al-Nisa (4): 1, karena pada ayat inilah 

                                              

8
 Lihat, QS. Al-Mukminun (23): 12-14. 
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diterangkan lebih jelas  dalam pengungkapan konsep asal-usul  dan 

perkembangbiakan manusia, termasuk tentang penciptaan Hawa. 

 Dalam ayat ini tidak disebutkan nama Adam dan Hawa secara eksplisit 

(tersurat), tetapi diungkapkan dengan kata دة حنفس وا  . Namun demikian, 

dengan bantuan ayat-ayat lain (misalnya QS. al-Baqarah (2): 30-31; QS. Ali 

Imran (3): 59 dan QS. al-A’raf (7): 27) dan had-hadis Nabi, maka pada 

umumnya para mufasir klasik memahami  dan meyakini bahwa yang 

dimaksud dengan  دة حفس وان  dan زوجها dalam ayat ini adalah Nabi Adam 

As dan Hawa, yang dari keduanyalah terjadi perkembangbiakan manusia. 

 Kontroversi sesungguhnya bukan pada penentuan siapa yang pertama, 

tetapi pada penciptaan Hawa yang pada ayat tersebut diungkapkan dengan 

kalimat  وخلق منها زوجها dari tanah, sama seperti Adam, atau diciptakan dari 

(bagian tubuh) Adam itu sendiri. Kunci penafsiran yang kontroversial ini 

terletak pada kata  منها . apakah kata ini menunjukkan makna bahwa untuk 

Adam diciptakan  istri dari jenis yang sama dengan dirinya, atau diciptakan 

dari diri Adam. Persoalan inilah sebenarnya  yang menjadi inti perbedaan 

pandangan antara para mufasir. 
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 Al-Qurthubi
9
 misalnya dalam tafsir Jami' li Ahkam al-Qur'an 

menyatakan bahwa  دةحنفس وا   berarti Adam. Menurutnya, kata منها adalah 

bahwa Allah Swt menciptakan pasangan atau istrinya (Hawa) dari  دةحنفس وا  

, yaitu diri Adam, karena kata   زوجها  arti harfiahnya adalah pasangan yang 

mengacu pada istri Adam yaitu Hawa.
10

 Demikian pula yang dikemukakan 

oleh Abi al-Su’ud
11

 dalam tafsirnya Tafsir Abi al-Su’ud menyandarkan 

penafsirannya tersebut pada hadis Bukhari Muslim bahwa perempuan 

diciptakan dari tulang rusuk.
12

  

صلى اهللا عليه وسلم إن المرأة قال رسول اهللا : حديث ابى هريرة رضي اهللا عنه قال

 .تركتها استمتعت بها و فيها عوج إنقيمها كسرتها و تكاالضلح  اذا ذهبت 

Terjemahnya: 

                                              

9
 Beliau adalah Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Abi Bakar bin Farah al-

Ansariy al-Khazrajiy al-Andalusy al-Qurtubiy. Dia adalah ulama yang shaleh, arif dan zuhud dan 
senantiasa menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat bagi urusan akhirat dengan kehidupan 
yang sangat sederhana dan menjadi panutan bagi masyarakat

,
 sekitamya. Beliau banyak dipengaruhi 

oleh mazhab Maliki, sebagaimana mayoritas masyarakat Andalusia. Lihat Muhammad al-Qurtubiy, 
Tafsir al-Qurtubiy,  Jilid I (Cet. I; Kairo: Dar al-Qalam, 1956), h. 3,  dan Muhammad Husain al-
Zahabiy, Tafsir wa al-Mufassir in ,  Juz I I  (Beirut :  Dar Ihya al-Turas al-Arabiy, t. th.), h. 457. 

10
 Muhammad al-Qurtubiy, op. cit., h. 301. 

11
 Abi al-Su'ud lahir di Konstantinopel pada tahun 893 H. dengan nama lengkap Imam al-

Qadi Abi al-Su'ud Muhammad bin Muhammad bin Mustafa al-Hanafi. Beliau diasuh dan dibesarkan 
di sebuah rumah yang penghuninya terkenal cerdas dalam bidang ilmu pengetahuan terutama bahasa 
Arab (qawaid, balaghah dan fiqhi). Abi al-Su'ud belajar dari ayahnya sendiri dan ulama-uiama besar 
lainnya yang sezaman dengannya, sehingga beliau di sebut Akbar al-Gurfah atau besar dalam kamar 
ilmu pengetahuan. lihat, Muhammad Husain al-Zahabiy, op. cit.,. h.' 321 dan Mahmud Basuni 
Fawdah, Al-Tafsir wa Manahijuh, diterjemahkan oleh Moechtar Zaini dan Abd. Qadir Hamid dengan 
judul Tafsir-TafsirAlquran: Perkenalan dengan Metodologi Tafsir (Cet. l; Bandung: Pustaka,1987), h. 
88. 

12
 Abi Su'ud, TafsirAbi Su'ud, Jilid 1 (Kairo: Dar al-Mushaf, t. th.), h. 637. 



 101 

 

Hadis Abi Hurairah ra. berkata: Rasulullah Saw bersabda: 

"Sesungguhnya perempuan seperti tulang rusuk, jika kalian mencoba 

meluruskannya, ia akan patah. Tetapi jika kalian membiarkannya maka 

kalian akan menikmatinya dengan tetap dalam keadaan bengkok.
13

   

Mufasir klasik lainnya mengemukakan penafsiran yang senada dengan 

hal tersebut antara lain Fakhr al-Din al-Razi
14

, Imam al-Tabariy
15

 dan 

Burhanuddin al-Siqa'iy.
16

 Fakhr al-Din al-Razi dalam tafsir Mafatih al-Gayb 

atau lebih dikenal dengan tafsfr al-Kabir mengemukakan pendapatnya 

mengenai penafsiran QS. al-Nisa (4): 1 bahwa yang dimaksud dengan kalimat  

                                              

13
 Lihat, Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif  Alquran (Cet. II; 

Jakarta: Paramadina, 2001), h. 238. 

14
 Imam Fakhr al-Din al-Razi Abu Abd Allah Muhammad bin Umar bin al-Husain al-

Quraisy al-Tabrastany al-Syafi'iy, lahir pada tahun 543 H./1149 M. di kota Ray, ibukota Irak Ajamiy. 
Al-Razi lebih banyak berguru pada ayahnya semasa hidupnya. Namun sepeninggal ayahnya, al-Razi 
mengadakan pengembaraan menyusuri berbagai pusat ilmu mulai dari Khurasan, Khawarizm hingga 
ke Asia Kecil (Bukhara dan Samarkand). Perjalanan dan pengembaraannya mencari ilmu inilah yang 
telah membentuk dirinya menjadi matang dalam ilmu pengetahuan. Bukti kematangannya dapat 
dilihat pada berbagai karyanya. Al-Razi juga sangat tegas dalam mengambil sikap dan berpendapat, 
termasuk terhadap Mu'tazilah dan Karamiyah. Akhimya al-Razi meninggal dunia pada tahun 606 
H/1209 M. dalam usia 63 tahun, setelah meminum racun yang diberikan oleh lawan politiknya. Lihat 
Fakhr al-Din al-Razi, TafsirMafatih al-Gayb, Jilid V (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), 
h. 13 dan N. A. R. Gibb dan J. H. Kramers, Shorter Encyclopedia of Islam (t.t.: Edisi The Royald 
Netherland Academi, 1961), h. 470.  

15
Ibnu Jarir al-Tabariy adalah seorang mufassir terkemuka. Nama lengkapnya ialah 

Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Khalid bin Kasir Abu Ja'far al-Tabariy. Lahir pada tahun 225 H. 
di desa Amal propinsi Tabristan . Ia wafat di Baghdad pada tanggal 26 Syawal 310 H. Sejak usia 
muda ia menuntut ilmu hadis dan mengkaji ilmu-ilmu Alquran. Hat ini terbukti dengan hafalan 
Alqurannya pada usia tujuh tahun dan mulai menulis hadis pada usia sembilan tahun. Lihat, Samir 
Abd al-Azis Saliwa, al-Fath  al-Mubin fi  Manahij   al-Mufassir (Mesir: t.p., 1989), h. 152. 

16
 Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan lbrahim bin Umar bin Hasan al-Rubat bin Ali bin 

Abi Bakar al-Biqa'iy al-Syafi'iy. la seorang imam. 'alim dan `allamah. Karya-karyanya sangat 
bermanfaat dan pendapatnya menjadi rujukan. Beliau wafat pada tahun 883 H. Lihat, Burhanuddin 
al-Biqa'iy, Nadm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar. Jilid I (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-
'Ilmiyah. 1995), h. 3. Mengenai riwayat hidupnya secara lengkap penulis tidak banyak menemukan 
informasi. 
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 bermakna Hawa yang زوجها :ada dua pendapat yaitu وخلق منها زوجها

diciptakan dari bagian tubuh Adam yaitu tulang rusuk dan زوجها  yang berarti 

Hawa yang diciptakan dari jenisnya sendiri. Beliau mengatakan bahwa 

seandainya Hawa diciptakan dari jiwa yang lain maka manusia berasal dari 

dua jiwa (min nafsain). Ditambahkan pula bahwa dinamakan Adam karena 

diciptakan dari tanah (األديم االرض ), sedang perempuan itu dinamakan Hawa 

karena diciptakan dari tulang rusuk Adam, yang berarti sesuatu yang hidup.
17

 

Imam al-Tabariy menafsirkan ayat 1 tersebut dengan mengatakan: 

"Allah mengingatkan kepada manusia bahwa manusia berasal dari satu orang, 

sebagai peringatan bahwa mereka berasal dari ayah dan ibu yang satu. 

Semuanya berasal dari satu keturunan. Oleh karenanya mereka haruslah 

saling menjaga." Kata نفس واحدة  dimaknainya sebagai Adam dan  خلق منها

,adalah bahwa Allah menjadikannya dari nafs wahidah زوجها  (Adam) itu 

isterinya sebagai penyempurna / pelengkap dan hidup.
18

 Demikian pula 

Burhanuddin al-Biqa'iy menafsirkan وخلقكم من نفس واحدة dengan Adam 

sebagai nenek moyang manusia dan خلق منها dipahaminya sebagai Hawa.
19

 

                                              

17
 Fakhruddin al-Razi, op. cit., h. 131. 

18
 lbnu Jarir al-Tabariy, Tafsir al-Tabariy,  Jilid III (Cet. l: Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 

1992). h. 565-566. 

19
 Burhanuddin al-Biqa'iy, op. cit.. h. 204. 
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Dari pemaparan di atas, tampak bahwa kitab-kitab tafsir klasik, seperti 

Al-Qurtubiy, Abu al-Su'ud, Fakhruddin al-Razi, Ibnu Jarir al-Tabariy dan 

Burhanuddin al-Biqa'iy sepakat menyatakan bahwa kata nafs wahidah di  

sini bermakna Adam. Sedangkan damir minha ditafsirkan dengan "bagian 

dari tubuh Adam dan kata zaujaha ditafsirkan dengan Hawa, Isteri Adam. 

Alasan mereka ialah dengan adanya beberapa hadis Nabi yang 

mengisyaratkan bahwa perempuan (Hawa) diciptakan dari salah satu tulang 

rusuk Adam. 

Setelah membahas tentang proses penciptaan perempuan, kemudian 

beralih kepada kemampuan  perempuan dalam memimpin. Pemahaman 

terhadap proses penciptaan perempuan sangat berpengaruh terhadap 

pemahaman tentang kepemimpinan perempuan.  Adapun ayat yang banyak 

dijadikan rujukan dalam menggali konsep kepemimpinan perempuan ialah 

QS. al-Nisa(4): 34. 

Bagi Ibnu Kasir,
20

 ayat ini merupakan ayat tentang kepemimpinan. 

Dalam tafsirnya ia memberikan komentar bahwa ayat ini mengandung 

                                              

20
 Beliau dilahirkan di Bashrah tahun 700 H/1300 14. dengan nama lengkap al-Imam al-Jalil 

al-Hafiz Imanuddin Abu al-Fida' Ismail bin al-Khatib Abi Hafs Umar bin Kasir al-Syafi’iy. Gurunya 
yang paling utama ialah Burhanuddin al-Farazi (seorang pemuka mazhab Syafi'iy, namun demikian 
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pengertian kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, yaitu laki-

laki memimpin perempuan, dialah pemimpinnya, pembesarnya, hakimnya dan 

pendidiknya bila perempuan itu menyimpang.
21

 

Sementara itu imam Ibnu Jarir al-Tabariy menanggapi ayat 34 ini 

dengan mengatakan bahwa الرجال adalah sebutan bagi orang yang 

memberikan perlindungan kepada perempuan.
22

 Al-Razi lebih tegas 

mengatakan bahwa yang dimaksud dengan  قوام  adalah sebutan bagi orang 

yang mampu melaksanakan urusan.
23

 Sebagaimana pendapat Ibnu Jarir al-

Tabariy, al-Biqa'iy juga mengatakan bahwa laki-laki disebut sebagai  قوام  

karena beberapa kelebihan yang diberikan kepadanya.
24

 Adapun keutamaan 

laki-laki dikarenakan laki-laki mempunyai kelebihan hakiki seperti memiliki 

ilmu pengetahuan, tidak diragukan kemampuannya, memberi mahar, nafkah 

dan keamanan. Kelebihan itulah yang menjadikan laki-laki sebagai  25. قوام
  

                                                                                                                               
pola pikirnya banyak dipengaruhi oleh Ibnu Taymiyah. Beliau adalah salah seorang murid Ibnu 
Taymiyah yang sangat mengagami gurunya. Ia pernah ikut dalam penyelidikan, yang akhirnya 
menjatuhkan hukumam mati atas seorang sufi yang mengatakan bahwa Tuhan terdapat dalam dirinya 
(hulu1). _Lihat Muhammad Husain al-Zahabiy, op. cit., Juz I, h. 242. 

21
 Ibnu Kasir, Tafsir al-Qur'an al-Azim (t.t.: Dar al-Halabiy, t.th.), h.

 
60. 

22
 lbnu Jarir al-Tabariy, op. cit., Jilid IV, h. 59. 

23
 Fakhruddin al-Razi, op. cit., Jilid V, h. 71. 

24
 Burhanuddin al-Biqa'iy, op. cit.. h. 251. 

25
 al-Tabariy, Ibid. al-Razi, Ibid. al-Biqa'iy, Ibid. 
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Para mufasir klasik sepakat bahwa qawwam bermakna sebagai pemimpin. 

Atas dasar itulah, maka mereka pun sepakat menyatakan bahwa dalam rumah 

tangga, suamilah yang menjadi pemimpin bagi isterinya. 

Adapun alasan-alasan yang menguatkan penafsiran mereka terhadap 

kepemimpinan laki-laki yang terdapat dalam ayat tersebut adalah kalimat          

 oleh karena Allah) بما فضل   اهللا بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم

telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain 

(perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari 

harta mereka). 

Pendapat ini tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh 

Ibnu Kasir, beliau menegaskan bahwa Allah telah memberikan keutamaan 

kepada laki-laki dibanding perempuan, dan laki-laki lebih baik. Karena itulah 

kenabian hanya dikhususkan kepada kaum laki-laki, begitupula kekuasaan 

tertinggi. Dalam hal kekuasaan ini beliau mengutip sabda Rasulullah Saw. 

yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang berbunyi:  لن يفلح قوم ولو

 Tidak beruntung, suatu kaum yang menyerahkan pimpinannya“ امرهم إمرءة
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kepada perempuan".
26

 Demikian halnya dengan posisi hakim dan lain-

lainnya. 

Alasan kedua menurut Ibnu Kasir adalah karena laki-laki menafkahkan 

sebagian hartanya, yakni berupa mahar. nafkah dan belanja yang diwajibkan 

oleh Allah Swt. atas laki-laki. Karena itu juga, tepatlah mereka (kaum laki-

laki) menjadi pemimpin bagi perempuan, sebagaimana disebutkan dalam 

firman Allah Swt: “Bagi laki-laki derajat di atas perempuan”.
27

 

Dengan adanya kesepakatan para ulama klasik tentang laki-laki 

sebagai pemimpin perempuan dengan dua alasan seperti yang telah 

dikemukakan di atas, maka para mufasir klasik sepakat pula bahwa yang 

dimaksud dengan fa ashshalihat dalam sambungan ayat tersebut diartikan 

sebagai perempuan-perempuan yang taat kepada suami, menjaga kehormatan 

diri  serta menjaga rumah tangga dan harta milik  suami ketika suami tidak 

sedang berada di rumah, termasuk juga menjaga rahasia suami.
28

 

                                              

26
 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, op. cit., Juz V, h.160. Juz 

VIII, h. 434. Lihat pula Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah al-Turmuziy, Sunan al-Turmudziy, 
Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.), h. 34, dan Abu Abdur Rahman bin Syu'aib al-Nas'iy, 
Sunan al-Nasa’iy. Juz IV (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halabiy wa Awladuh, 1964),  h. 227. 

27
 QS. Al-Nisa (4): 34. 

28
 Ibid. 
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Menurut ulama klasik, salah satu petunjuk yang menyatakan adanya 

kelemahan pada perempuan dibanding laki-laki adalah QS. Al-Baqarah (2): 

282 yang berbicara  tentang kesaksian dalam hal transaksi. Para ulama 

mempertanyakan dua pertanyaan dari ayat ini, yaitu:
 29

 pertama, kenapa 

apabila tidak ada laki-laki, maka digantikan dengan dua orang perempuan ? 

kenapa tidak satu laki-laki dan satu perempuan ? apakah ketentuan tersebut 

berarti merendahkan kaum perempauan ? Kedua, apakah ketentuan itu 

berlaku khusus dalam hal urusan akad kredit saja atau untuk  semua urusan 

yang memerlukan kesaksian, seperti akad nikah, hudud dan lain-lain ? 

Pertanyaan berikutnya adalah apakah perbandingan dua banding satu tetap 

diberlakukan pada semua urusan yang memerlukan saksi atau hanya khusus 

pada urusan transaksi, seperti penetapan awal bulan Ramadhan, pembuktian 

perzinaan, pembuktian pembunuhan atau dalam masalah hudud ? 

Para fukaha dalam masalah ini berbeda pendapat. Mayoritas fukaha 

menyatakan bahwa kesaksian dalam urusan hudud, pernikahan dan perceraian 

haruslah laki-laki. Disamping beberapa alasan kebahasaan, juga karena 

Rasulullah Saw tidak membolehkan kesaksian perempuan dalam tiga hal 

                                              

29
 Ibid.  
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tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dari al-Zuhri. 

Sedangkan ulama yang lainnya membolehkannya dengan menggunakan 

metode qias, karena antara transaksi bisnis dan akad nikah sama-sama ada 

sesuatu yang ditawarkan.
30

 

Uraian di atas memberikan gambaran bagaimana pandangan ulama 

klasik trentang perempuan, khususnya tentang kepemimpinan kaum 

perempuan. Pandangan bahwa kelebihan itu semua sudah  merupakan 

ketetapan Allah Swt, yakni karena Allah telah menetapkan laki-laki lebih 

baik, lebih utama dan lebih pantas untuk menjadi pemimpin dibanding 

perempuan. Padahal, penetapan Allah itu bukanlah merupakan suatu 

keistimewaan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya,  tetapi 

lebih pada fungsi dan tugas utama yang harus diembannya masing-masing.  

2. Pandangan Ulama Kontemporer Terhadap Kepemimpinan 

Perempuan 

Setelah memperoleh pandangan ulama klasik tentang kepemimpinan 

perempuan, maka penulis akan membahas bagaimana pandangan ulama 

kontemporer tentang kepemimpinan perempuan. Adapun ulama kontemporer 

                                              

30
 Lihat, Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah (Cet. II; Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiy, 1977), h. 58-

59. 
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yang penulis jadikan acuan dalam penulisan ini antara lain; Imam al-

Syaukaniy dengan Tafsir Fath al-Qadir, al-Alusiy dengan Tafsir Ruh al-

Ma’aniy, Syaikh Muhammad Abduh dan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha 

dengan Tafsir al-Manar. Mustafa al-Maraghi dengan Tafsir al-Maraghi, 

Muhammad Mahmud Hijaziy dengan Tafsir al-Thaba’thaba’iy dengan al-

Mizan fi Tafsir Al-Qur’an. Sayyid Hawwa dengan Tafsir al-Asas fi al-Tafsir, 

Muhammad  al-Shadiq dengan al-Furqan fi Tafsir Al-Qur’an dan M. Quraish 

Shihab dengan Wawasan Al-Qur’an dan Membumikan Al-Qur’an, Mahmud 

Yunus dengan Tafsir Al-Qur’an al-Karim dan Hamka dengan Tafsir al-Azhar. 

 Dalam memulai pembicaraan tentang kepemimpinan perempuan maka 

sangat terkait dengan proses penciptaan perempuan. Dalam hal ini bagaimana 

konsep penciptaan perempuan menurut mufasir modern, dan implikasinya 

terhadap konsep kepemimpinan perempuan dalam kehidupan sehari-hari.  

 Menurut al-Alusiy,
31

 yang dimaksudkan dengan نفس واحدة adalah 

Adam, dan زوجها  adalah Hawa yang diciptakan oleh Allah Swt dari salah 

satu tulang rusuk Adam. Al-Alusi memperjelas keterangannya ini dengan 

mengatakan bahwa tulang rusuk yang dimaksud adalah tulang rusuk sebelah 

                                              

31
 Nama lengkapnya ialah Abu al-Fadl Syihab Mahmud  Afandi al-Alusiy. 
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kiri Adam.
32

 Al-Alusi mendasarkan pandangannya ini pada sebuah hadis yang 

diriwayatkan oleh Bukhari Muslim.  

Di samping itu, al-Alusi mengutip penafsiran lain dari Abu Muslim 

tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam, dalam sekaligus 

membantahnya. Menurut Abu Muslim, Allah tidak menciptakan Hawa dari 

tulang rusuk Adam, tetapi Allah menciptakan Hawa dari tanah seperti 

penciptaan Adam. Abu Muslim menyatakan bahwa apa gunanya Allah 

menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam padahal Dia mampu menciptakan 

dari Tanah? Dengan pengertian seperti ini, bagi Abu Muslim, yang dimaksud 

kalimat وخلق منها زوجها adalah Dia menciptakan Hawa dari jenis yang 

sama dengan Adam (maksudnya manusia). Pernyataan ini dianggapnya 

seperti dalam firman Allah جعل لكم من انفسكم ازواجا...  (Dia menjadikan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri).
33

 

Pendapat Abu Muslim di atas ditolak oleh al-Alusi dengan komentar 

bahwa andai kata benar yang dikatakan oleh Abu Muslim, maka tentu 

manusia sebagai makhluk yang diciptakan tidak berasal dari satu diri (nafs 

wahidah), tapi bermakna dari dua diri (min nafsain). Hal ini menurutnya 

                                              

32
 Abu al-Fadl Syihab Mahmud Afandi al-Alusiy al-Baghdady, Ibid, Jilid II, h. 180. 

33
 Ibid., h. 181. 
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bertentangan dengan nash ayat itu sendiri dan akhbar dari Nabi saw.
34

 yang 

menyatakan sebaliknya. 

Tentang perkataan Abu Muslim yang menyatakan bahwa apa gunanya 

Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, padahal Dia mampu 

menciptakan dari tanah seperti Adam, al-Alusi memberikan komentar bahwa di 

balik semua peristiwa itu ada hikmah tersendiri yang ingin diperlihalkan oleh 

Allah swt. Selain hikmah yang tidak diketahui, juga dapat dipahami bahwa hal 

itu mengandung pengertian bahwa Allah mampu menciptakan makhluk hidup 

dari makhluk hidup yang lain tanpa reproduksi (tawallud), sebagaimana Dia 

mampu mencipta makhluk hidup dari benda mati. Andai kata kemampuan 

mencipta dari tanah menjadi penghalang untuk mencipta dari selain tanah 

dengan alasan tidak ada gunanya, tentu Dia harus menciptakan segala sesuatu 

dari tanah tanpa perantara. Sebagaimana Dia mampu menciptakan Adam dari 

tanah, tentu Dia juga mampu menciptakan semua manusia dari tanah. Dalam 

hal ini al-Alusi memperkuat argumennya dengan mengajukan sebuah pertanya-

an, yaitu: Apa gunanya Allah menciptakan manusia dari manusia melalui 

                                              

34
 Ibid., h. 182. 
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reproduksi, padahal Dia mampu menciptakan manusia dari tanah, seperti 

Adam?
35

 

Al-Syaukaniy
36

 juga berpendapat bahwa Hawa te rcipta dari diri 

Adam.
37

 Al-Syaukaniy menafsirkan kalimat nafs wahidah dengan Adam, 

tanpa penjelasan lebih lanjut.  

Jika al-Alusi dan al-Syaukaniy memberikan makna nafs wahidah 

dengan makna Adam, maka Muhammad Abduh
38

 dalam tafsir al-Manarnya 

                                              

35
 Ibid. 

36
 Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali bin Abdullah al-Syaukaniy. Beliau 

dilahirkan di negeri Syaukan, pada hari Senin, 28 Dzulqaidah 1173 H dan wafat pada hari Rabu, 27 
Jumadil Akhir 1250 H. Beliau dibesarkan di Shan'a. Lihat Muhammad bin Ali bin Abdullah al-
Syaukaniy, Nail al-Autar bi Syarh Muntaq al-Akhbar, Juz I (Mesir: Maktabah wa Matba'ah al-Baby 
al-Halabiy, t.th.), h. 1. Ayahnya adalah seorang ilmuwan yang tekun mengamalkan ajaran agama dan 
pemah menduduki jabatan penting dalam lembaga legislatif. Dari ayahnya inilah, al-Syaukaniy 
banyak menimba ilmu pengetahuan. Beliau belajar sungguh-sungguh dan terjun mendengarkan 
pelajaran-pelajaran dari para ulama, mendalami apa yang dipelajarinya, khususnya kitab-kitab 
kesusasteraan, sejarah, adab, tafsir dan fiqih. Beliau memiliki hafalan yang sangat kuat, sehingga 
sejak kecil dia sudah dapat menghafal banyak matan dalam berbagai disiplin ilmu. Lihat Muhammad 
bin Ali bin Abdullah al-Syaukaniy, TafsirFath al-Qadir, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 3 dan 
Thameem Ushama, Methodologies of The Qur'anic Exegesis (Kuala Lumpur: Pustaka Hayathi. 
1995), h. 101. Al-Syaukaniy adalah penganut aliran Imam Zaid dan aqidahnya adalah akidah salaf. 
Lihat Muhammad Husain al-Zahabiy, Kitab al-Tafsir wa al-Mufassirun, Juz II (Mesir: Dar al-Kitab 
al-Arabiy, 1961), h. 285-286. 

37
 Lihat Muhammad bin Ali bin Abdullah al-Syaukaniy. "Tafsir ", op. cit., h. 525. 

38
 Beliau dilahirkan di desa Mahallat Nashr, al-Buhairah, Mesir dengan nama lengkap 

Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah, pada tahun 1849 M. la berasal dari keluarga yang tidak 
tergolong kaya, bukan pula keturunan bangsawan. Beliau adalah salah seorang murid dari Sayyid 
Jamaluddin al-Afgani dan bersama-sema mengurus majalah al-Urwat al-Wusqa. Muhammad Abduh 
memulai kajian tafsirnya pada awal Muharram tahun 1317 H./1897 M. dan berakhir ketika 
menafsirkan QS. al-Nisa' (4): 126. Hal ini terjadi pada pertengahan Muharram 1323 H., karena beliau 
meninggal dunia pada pagi harinya tanggal 9Jumadil Ula tahun 1323 H. Tafsir tersebut dilanjutkan 
oleh muridnya Muhamrnad Rasyid Rida. Lihat Muhammad Rasyid Rida, Tarikh al-Ustaz al-lmam 
Muhammad Abduh, Juz I (Mesir: Dar  al-Manar, 1931), h. 14. 
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menolak dengan tegas menafsirkan kata  dengan Adam. Alasan نفس واحدة 

yang dikemukakan Abduh adalah sebagai berikut:
39

 

1. Ayat ini diawali dengan ياايها الناس "Wahai sekalian manusia", berarti 

ditujukan kepada seluruh umat manusia tanpa membedakan agama, suku 

bangsa dan warna kulit. Bagaimana mungkin dikatakan Adam, sementara 

Adam tidak populer dan tidak diakui keberadaannya oleh semua umat manusia 

sebagai manusia pertama. Dengan demikian, yang dimaksud نفس واحدة 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 وبث منهما رجاال كثيرا ونساء bukannya menggunakan 

bentuk marifah    وبث منهما جميع الرجال والنساء ? Mengapa digunakan 

satu jiwa tertentu نفس واحدةyakni Adam dan Hawa?, sementara khitab ini 

ditujukan kepada seluruh bangsa secara keseluruhan, padahal banyak bangsa 

dan kelompok masyarakat, bukan saja tidak mengakui keberadaan Adam dan 

Hawa tetapi juga tidak mengenal Adam dan Hawa dan tidak pernah 

mendengarkannya. Bahkan tidak jarang suatu bangsa mengklaim nenek 

moyangnya sendiri, seperti bangsa Cina dan etnik lainnya. 

                                              

39
 Muhammad Rasyid Rida, Tafsir al-Manar, Jilid IV (Kairo: Dar al-Manar, 1367 H.), h. 

223-230. 



 114 

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

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

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

yang jelas dan tegas. 

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

sendiri masih merupakan misteri di kalangan ulama tafsir. Kalangan rnufassir 

mengisyaratkan adanya Adam-Adam sebelum Adam. 

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

filosof yang menganggap  النفس dan الروح mempunyai arti yang sama, yaitu 

sesuatu yang bersifat non materi. Dengan demikian tidak bisa diartikan Adam 

yang konotasinya materi. 

Dari penafsiran Muhammad Abduh di atas, tampak Abduh tidak 

memberikan kesimpulan kongkrit siapa sesungguhnya yang dimaksud dengan 

nafs wahidah dalam ayat ini. Kata nafs wahidah boleh jadi suatu genus, dan 

salah satu speciesnya ialah Adam dan pasangannya (QS. al-A'raf (7): 189) 

sedang species yang lainnya ialah binatang dan pasangannya (QS. al-Syu'ara 

(42): 11) serta tumbuh-tumbuhan dan pasangannya (QS. Thaha (20): 53). 
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Sa'id Hawwa, salah seorang ulama tafsir juga memberikan tanggapan 

tentang penciptaan perempuan. Akan tetapi pendapat yang diungkapkan oleh 

Sa' id Hawwa tidak berbeda dengan pendapat al-Alusi. Kalau ada tambahan, 

hanyalah kutipan pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan: "Perempuan 

diciptakan dari laki-laki, oleh sebab itu kegairahannya ada pada laki-laki, dan 

diciptakan laki-laki dari tanah, maka dijadikan kegairahannya pada bumi, maka 

jagalah perempuan-perempuanmu" (Riwayat Ibnu Abi Hisyam).
40

 Setelah 

mengutip Ibnu Abbas, Sa'id Hawwa menegaskan penolakannya terhadap segala 

macam pemahaman lain terhadap kalimat wa khalaqa minha zaujaha.
41

 

Sementara itu al-Maragi
42

 berpendapat bahwa Hawa diciptakan dari nafs 

wahidah (artinya jenis yang satu atau jenis yang sama), sehingga tidak ada 

perbedaan antara penciptaan Adam dan Hawa. Menurutnya, ayat-ayat Al-

Qur’an sedikitpun tidak mendukung pemahaman yang beranggapan bahwa 

                                              

40
 Sa’id Hawwa, al-Asas fi Tafsir, Jilid II (Cet. II; Kairo: Dar al-Salam, 1989), h. 986. 

41
 Ibid., h. 187. 

42
 Al-Maragi adalah seorang mufassir terkemuka dengan nama lengkap Syekh Ahmad 

Mustafa bin Muhammad bin Abd al-Mun’im al-Qadi al-Maragi. L.ahir di al-Maragi pada tahun 1881 
M. bertepatan dengan tahun 1298 H. Karya tafsirnya yang terbesar adalah tafsir al-Maragi disusunnya 
dalam masa tujuh tahun, mulai dari tahun 1940. Beliau membagi tafsimya tersebut dalam 30 jilid, 
yang setiap jilidnya terdiri dari satu juz Alquran. Lihat, Muni’ Abd al-Halim Mahmud, Manahij al-
Mufassirun (Cet. I; Kairo: Dar al-Kitab al-Misri, 1978), h. 339. 
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Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, sebagaimana ditemukan dalam 

beberapa riwayat. 

Mufasir lainnya seperti Mahmud Yunus dalam Tafsir al-Qur’an al--

Karim menerjemahkan kata nafs wahidah pada QS. al-Nisa (4):1 dengan 

makna "diri yang satu''.
43

 Kemudian dijelaskan bahwa menurut ahli tafsir diri 

yang satu itu adalah Adam juga isterinya, Hawa. Dari keduanya berkembanglah 

semua manusia yang ada di atas dunia ini, baik yang berkulit hitam maupun 

yang berkulit putih, laki-laki maupun perempuan. Ketika menafsirkan surah al-

A'raf (7): 189, bahwa kata nafs wahidah adalah diri yang satu, satu asal, yaitu 

bangsa manusia. Demikian juga kata nafs wahidah dalam QS. al-Zumar (39): 6 

diartikan dengan diri yang satu, yaitu bangsa Adam. 

Sedangkan Mahmud Yunus mengartikan kata Adam dengan bangsa 

manusia. Dalam menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan penciptaan 

Hawa ini, sedikitpun Mahmud Yunus tidak menyinggung bahwa Hawa 

diciptakan dari bagian tubuh Adam atau tulang rusuk. Bahkan, lebih 

ditegaskan kembali ketika Mahmud Yunus menafsirkan QS. al -Mu'minun 

                                              

43
 Mahmud Yunus, Tafsir al-Qur'an Karim (Jakarta: Hidakarya Agung, 1993), h. 243. 
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(23): 12, bahwa Allah swt. menjadikan manusia dari sari tanah, artinya asal 

mulanya manusia itu dijadikan Allah dari sari tanah.
44 

Selanjutnya, Mahmud Yunus mengutip pandangan ahli ilmu 

pengetahuan bahwa bumi ini mulanya adalah bagian dari matahari. sebab 

itu, dianologikan bahwa pada mulanya manusia sangat panas dan menyala -

nyala sebagaimana matahari. Kemudian bagian kulit luarnya menjadi dingin, 

sedangkan dari dalam dirinya masih panas. Setelah kulit bumi dingin dan 

telah terbentuk daratan dan lautan, mulailah ada tumbuh -tumbuhan dan 

terjadilah binatang-binatang yang dalam air (misalnya ikan), binatang 

melata, dan akhirnya terbentuklah manusia yang mempunyai akal pikiran. 

Semua itu, menurutnya, a dalah berasal dari asal kejadian bumi.
45

 

Menurut Hamka,
46

 kata nafs wahidah dalam QS. al-Nisa (4): 1 berarti 

"satu diri". Sehingga dijelaskan bahwa semua m anusia di belahan mana pun 

adalah satu, yaitu satu kemanusiaan dengan Tuhan yang Satu. Ia 

                                              

44
 Ibid., h. 677. Lihat pula Zaitunah Subhan, Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam 

Tafsir al-Qur'an (Yogyakarta: LKis, 1999), h. 52-53. 

45
 Ibid., h. 497. 

46
 Beliau adalah salah seorang pemikir Indonesia yang briliyan. Telah banyak karya yang 

dilahirkannya, seperti Pedoman Masyarakat dan Panji Masyarakat yang hingga kini masih dapat 
disimak. Adapun Hamka adalah nama singkatan beliau dari Haji Abdul Karim Malik Amrullah. Lihat 
Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz IV (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), h. 346. 
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mengatakan bahwa para mufasir belakangan yang memahami penciptaan 

Hawa berbeda dengan Adam, mengikuti jejak langkah mufasir terdahulu 

dalam menafsirkan QS. al-Nisa (4): 1, yaitu nafs wahidah adalah Adam sedang 

zaujaha adalah Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam.
47

 

Menurut Hamka, belum ada mufasir lama yang menafsirkan lain dari itu. 

Padahal dalam ayat yang ditafsirkan itu tidaklah tersebut bahwa diri yang satu itu 

adalah Adam dan isteri yang dijadikan darinya itu adalah Hawa dan sama sekali 

tidak ada tersebut tentang tulang rusuk. Hamka menjelaskan, bila yang menjadi 

sumber itu adalah hadis shahih, maka menurutnya, hadis itu harus dipahami 

dengan makna kiasan, yaitu perangai yang menyerupai tulang rusuk. Dengan 

tegas ia menolak paham penciptaan perempuan yang berasal dari tulang rusuk, 

apalagi tulang rusuk pasangan atau suaminya.
48

 

Hamka juga menegaskan bahwa yang mempunyai dasar teguh 

kepercayaan tentang Hawa terjadi dari tulang rusuk Nabi Adam ialah bangsa 

Ibrani umumnya dan kaum Yahudi khususnya. Hamka menegaskan kembali 

bahwa nafs wahidah adalah diri yang satu bermakna sama-sama berakal, sama-

sama menginginkan yang baik dan tidak menyukai yang buruk dan sebagainya. 

                                              

47
 Hamka, Ibid., Jilid IX, h. 216. 

48
 Ibid., h. 216-200. 
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Kemudian diri yang satu itu pecah dan itulah jodoh atau pasangan atau isterinya. 

Ibarat kesatuan kejadian alam semesta yang kesemuanya diciptakan Tuhan 

senantiasa berpasangan.
49

 

Demikian pula ketika Hamka menafsirkan QS. al-A'raf (7): 159, 

bahwa manusia (laki-laki dan perempuan) pada dasarnya adalah satu, 

dipahami sebagai satu jiwa atau satu kejadian yang bernama jiwa insan, 

yang membedakan hanya sedikit, yaitu kelamin saja. Sebab itu, 

keduanya adalah asal satu kejadiannya, satu diri atau satu jiwa atau 

satu kemanusiaan.
50

 

Berbicara mengenai kepemimpinan perempuan, al-Syaukaniy 

berpendapat bahwa laki-laki adalah qawwam, sebagaimana seorang 

pemimpin menjadi penegak hukum dan pemerintah terhadap rakyatnya 

serta mereka juga memberi bimbingan untuk dapat memperoleh nafkah, 

pakaian dan tempat tinggal. Oleh karenanya, lafal qawwam itu 

diungkapkan dengan sigat mubalagah.
51

 

Berdasarkan pada QS. al-Nisa (4): 34 tersebut, al-Alusi dan Sa'id 

Hawwa juga sepakat menyatakan bahwa suami adalah pemimpin 
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terhadap isterinya dalam rumah tangga. Kalimat kunci yang menjadi 

landasan mereka adalah الرجال قوامون على النساء . Oleh al-Alusi 

dalam memberikan komentar tentang  الرجال قوامون على النساء 

menyatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah bahwa kaum laki-laki 

adalah pemimpin kaum perempuan, sebagaimana pemimpin memimpin 

rakyatnya, yaitu dengan perintah, larangan dan semacamnya.
52

 

Sedangkan Sa'id Hawwa menafsirkan bahwa kaum laki-laki berfungsi 

sebagai yang memerintah dan melarang kaum perempuan, sebagaimana 

pemimpin berfungsi terhadap rakyatnya.
53

 

Sayyid Muhammad Rasyid Rida
54

 dalam menafsirkan ayat mengenai 

kepemimpinan ini lebih tertarik menghubungkan ayat Alquran dalam QS. 

al-Nisa (4): 34 dengan ayat-ayat sebelumnya berkenaan dengan kewarisan 

dan kewajiban berjihad. Telaah yang dipakai adalah dengan 

menghubungkan ketiga permasalahan itu. Mengapa laki-laki wajib berjihad 
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dan perempuan tidak? Mengapa bagian laki-laki lebih banyak dibanding 

bagian perempuan dalam hal kewarisan. Pertanyaan-pertanyaan semacam 

inilah yang dijadikan bahan acuan dalam memahami kepemirnpinan 

perempuan. 

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena 

Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena 

mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka", yakni urusan laki-

laki yang makruf dan sudah ditetapkan adalah pemimpin perempuan dengan 

pemiliharaan, perlindungan, kekuasaan dan percukupan. Karena hal-hal 

seperti itu, maka Allah mewajibkan jihad bagi laki-laki dan tidak bagi kaum 

perempuan, karena ini menyangkut perlindungan terhadap perempuan. Laki-

laki mendapat warisan lebih banyak dari perempuan karena nafkah diwajibkan 

bagi mereka dan tidak bagi perempuan. Sebabnya ialah karena Allah swt. 

melebihkan laki-laki dibanding perempuan dalam hal kemampuan fisiknya. 

Inilah yang menyebabkan perbedaan taklif dan hukum, akibat perbedaan fitrah 

dan potensi.
55

 

                                              

55
 Muhammad Rasyid Rida, op. cit., Jilid V, h. 67.  



 122 

Di samping itu, sebab usaha (sabab kasbi) merupakan hal yang 

ditegakkan di atas sebab fitrah (sabab fitri).  Laki-laki memberikan nafkah 

kepada perempuan dari sebagian hartanya. Mahar adalah pengganti bagi 

perempuan dan syarat untuk mencampurinya berdasarkan akad. Syariat 

memuliakan perempuan ketika mewajibkan memenuhi keperluan yang dituntut 

oleh fitrah dan sistem penghidupan. Laki-laki menjadi pemimpin bagi 

perempuan dan hal ini telah dijadikan sebagai kebiasaan yang dipatuhi 

masyarakat. Seakan-akan perempuan menurunkan dirinya untuk tidak sama 

dengan laki-laki karena pilihannya sendiri. Ia membolehkan laki-laki berada 

satu derajat di atas dirinya.
56

 

Dalam hal keutamaan laki-laki, Sayyid Muhammad Rasyid Rida 

mengutip gurunya -Syekh Muhammad Abduh- dengan menegaskan bahwa 

keutamaan laki-laki di atas perempuan bermula dari sebab fitriah yang 

berpuncak pada sebab kasbiah. Secara fitriah, laki-laki lebih kuat, lebih 

sempurna dan lebih cantik. Kecantikan seorang laki-laki menurut beliau adalah 

bahwa pada manusia dan binatang, struktur fisik laki -laki lebih sempurna 

dan lebih indah daripada perempuan. Sayyid Muhammad Rasyid Rida 
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menyebutkan bahwa salah satu tanda kesempurnaan laki -laki adalah adanya 

kumis dan janggut, maka laki -laki yang tidak berkumis dan tidak berjanggut 

dianggapnya cacat.
57

 

Setelah kekuatan fisik dan kesempurnaannya, laki -laki juga memiliki 

kelebihan atas perempuan dalam hal kekuatan akal dan kejernihan 

pemikiran. Laki-laki dianggap sebagai sebuah potret yang lebih mampu 

berkreasi, berusaha dan mengatur urusan. ltulah sebabnya mereka 

diwajibkan untuk memegang pimpinan dalam kehidupan rumah tangga. 

Sebab, setiap masyarakat perlu pemimpin untuk mempersatukan 

kemaslahalan umum.
58

 

Dalam hal ini al-Alusi mengemukakan dua hal yang menyebabka n 

laki-laki memimpin perempuan, yang diistilahkan dengan wahbi dan kasabi. 

Wahbi berarti kelebihan yang diperoleh oleh seorang laki -laki dengan 

sendirinya, tanpa melalui usaha, yaitu berupa pemberian dari Allah swt. 

sedangkan kasabi adalah kelebihan yang d iperoleh dengan jalan usaha.
59
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Menurut al-Alusi, dalam ayat tersebut tidak dijelaskan tentang apa 

saja kelebihan laki-laki atas perempuan. Hal itu dimaksudkan untuk 

mengisyaratkan banwa kelebihan laki -laki atas perempuan sudah sangat 

jelas, sehingga tidak memerlukan lagi penjelasan secara terinci. Kaum 

perempuan memiliki kekurangan akal dan agama, sedangkan kaum laki-laki 

sebaliknya. Oleh karena itu, hanya laki-laki yang dapat menjadi Nabi dan 

Rasul, hanya laki-laki saja yang boleh mengerjakan beberapa amalan 

keagamaan, seperti azan, iqamah, khutbah jumat, takbir pada hari tasyriq. 

Laki-laki juga memiliki hak menjatuhkan talaq dan menikahkan menurut 

Syafi'iyah, dan menjadi saksi dalam persoalan-persoalan besar serta 

mendapatkan tambahan bagian dan sisa warisan, serta kelebihan-kelebihan 

lainnya.
60

 Tampaknya, ia tidak memaparkan kelebihan-kelebihan fisik yang 

dimiliki oleh laki-laki. 

Menurut al-Alusi diperlukan dua orang saksi perempuan sebagai ganti 

seorang saksi laki-laki karena perempuan mempunyai sifat pelupa.
61

 Sedang 

menurut Sa'id Hawwa, mengutip pendapat Sayyid Qutb, mengemukakan dua 

sebab, yaitu: Pertama, karena perempuan tidak banyak berpengalaman dalam 

hal transaksi, sehingga mudah lupa hal-hal yang bersifat detail. Kedua, karena 
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sifat perempuan yang cenderung emosional, dimana sifat ini merupakan sifat 

yang dibutuhkan oleh seorang ibu yang harus merespon bayinya tanpa harus 

berpikir secara mendalam.
62

 

Sa'id Hawwa dalam memberikan komentar tentang kenapa seorang 

laki-laki menjadi pemimpin, pandangannya sama dengan pandangan al-

Zamakhsyariy (akan dibicarakan pada bab berikutnya). Akan tetapi Sa'id 

Hawwa menambahkan alasan yaitu bahwa kesempatan laki-laki untuk 

berpuasa selama bulan Ramadhan dan shalat setiap hari. Berbeda dengan 

perempuan yang tidak bisa melaksanakan seperti laki-laki karena alasan 

haid dan nifas.
63

 

Muhammad Mahmud Hijazi,
64

 tidak banyak berbeda dengan 

Muhammad Rasyid Rida. Beliau juga menghubungkan ayat ini dengan 

ayat-ayat tentang kewarisan dan jihad. Beliau juga menegaskan dengan 

redaksi lain tentang kelebihan laki-laki secara fitri, lebih sempurna secara 
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fisik, lebih pandai, lebih menguasai emosinya. Oleh sebab itulah, laki-laki 

dibebani kewajiban untuk melindungi perempuan agar dia dapat 

melaksanakan kewajiban fitrahnya dengan baik, seperti mengandung, 

melahirkan dan menyusui. Akan tetapi, beliau juga menegaskan bahwa 

kepemimpinan bukanlah tirani dan kesewenang-wenangan, melainkan 

perlindungan dan pengertian.
65

  

Dalam membicarakan tentang kepemimpinan perempuan. al-

Sabuniy tidak hanya menghubungkan pembahasan ayat ini dengan masalah 

syahadah dan jihad, sebagaimana al-Manar, tetapi juga dengan masalah 

kenabian (nubuwwah), kepemimpinan (imamah) dan wilayah. 

Muhammad Ali al-Sabuniy, mengenai pendapatnya tentang 

kepemimpinan perempuan, ternyata tidak banyak berbeda dengan Sayyid 

Muhammad Rasyid Rida dan Muhammad Mahmud Hijazi dalam 

memberikan alasan mengapa laki-laki itu qawwamuna `ala al-Nisa. Dalam 

hal tanggung jawab memberi nafkah dan bimbingan (tawjih), laki-laki lebih 

utama dari perempuan. Keutamaan laki-laki atas perempuan seperti itu -

menurut al-Sabuniy- disebabkan oleh kelebihan kecerdasan dan keahlian 
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manajerial laki-laki atas perempuan yang telah dianugerahkan oleh Allah 

swt.
66

 

Dengan kelebihan yang dimiliki oleh seorang laki-laki, maka dia 

dibebani dengan beberapa bentuk tanggung jawab. Yang terutama sekali 

ialah tanggung jawab mencari nafkah (kasb) dan kewajiban menafkahi 

isteri (infaq). Tugas suamilah yang bertanggung jawab memelihara, 

mengontrol (ri‘ayah) isterinya.
67

 

Untuk mendukung pendapatnya ini. beliau mengutip pendapat Abu 

al-Su'ud, bahwa keutamaan laki-laki atas perempuan adalah karena 

kecerdasannya (kamal al-aql), kemampuan manajerial (husn al-tadblr), 

keberanian berpendapat (wazanah a/-ra’yi) dan kelebihan kekuatan fisik. 

Oleh karena itu kenabian (nubuwah), kepemimpinan (imamah), wilayah, 

syahadah dan jihad dikhususkan kepada laki-laki. Sedangkan pujian diberikan 

kepada perempuan yang saleh (salihal), patuh (qanut), dan pemelihara 
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(hafzat), hal ini merupakan rincian kepada perempuan ketika berada di bawah 

kepemimpinan laki-laki.
68

 

Al-Tabataba'iy,
69

 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “kaum 

laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan oleh karena Allah telah 

melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), 

dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka" 

adalah keutamaan alamiah (tab’) laki-laki atas perempuan, yaitu kelebihan 

dalam hal potensi reflektif (quwwat al-ta’aqqul) laki-laki, yang berarti 

keberanian, kekuatan dan kemampuan mengatasi kesulitan-kesulitan perbuatan 

dan sebagainya.
70
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Sedangkan kehidupan perempuan lebih sensitif dan emosional 

berdasarkan kelembutan dan kehalusan. dan yang dimaksud dengan mereka telah 

menafkahkan sebagian hartanya berarti mahar. Allamah alTabataba'iy 

menafsirkan ayat al-rijal qawwamun ala al -nisa; tidak terbatas pada 

kepemimpinan laki-laki. Menurutnya, kepemimpinan itu tidak menjadi hak 

monopoli laki-laki atas para isterinya, kecuali dalam hukum yang dibuat dari 

pihak laki-laki atas pihak perempuan dalam segi-segi yang umum yang 

dengannya berkaitan kedua belah pihak.
71

 

Oleh karena itu, segi-segi yang bersifat umum dan sosial yang berkaitan 

dengan keutamaan laki-laki, seperti segi kepemimpinan negara (hukumah) dan 

imam (qada'), yang diatasnya ditegakkan kehidupan sosial, hanya akan tegak 

dengan ta'aqqul yang secara alamiah lebih dimiliki oleh  kaum laki-laki 

dibanding oleh kaum perempuan. Maka demikian juga, seperti pertahanan dan 

perang yang menuntut kekuatan fisik dan pemikiran, termasuk bagian 

kepemimpinan laki-laki.
72
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Dengan kata lain, bahwa kepemimpinan (qawwam) dari pihak laki-laki 

atas pihak perempuan dalam masyarakat pada dasarnya berkaitan dengan segi-

segi umum bersama di antara keduanya, yang berkaitan dengan kelebihan 

reflektif laki-laki dan keberaniannya. Kesemuanya itu merupakan segi-segi 

kepemimpinan negara (hukumah), kehakiman (qada)  dan perang, tanpa harus 

membatalkan kehendak individual perempuan dan amal pada dirinya. 

Misalnya, jika ia hendak melakukan sesuatu yang disenanginya, maka suami 

tidak berhak menghalanginya sedikitpun dalam hal bahwa sesuatu itu bukanlah 

hal yang dilarang oleh ajaran-ajaran agama Islam.
73

 

Selanjutnya, al-Tabataba'iy menjelaskan bahwa kepemimpinan laki-laki 

atas perempuan, bukanlah berarti bahwa perempuan kehilangan kemerdekaan 

dalam memelihara hak-hak pribadi dan sosial. Akan tetapi hal ini bermakna 

bahwa jika laki-laki itu menafkahkan hartanya kepada seorang perempuan 

dalam hal istimta' (memberikan kesenangan), maka perempuan itu menjadi 

wajib untuk mentaatinya dan memberikan segala hal yang berkaitan dengan 

istimta' dan mubasyarah (pergaulan suami isteri) pada saat suami sedang 
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berada di rumah. Serta menjaga kehormatan diri dan harta suaminya pada saat 

ia tidak berada di rumah.
74

 

Muhammad al-Sadiqiy tidak banyak berbeda dengan para mufasir di 

atas dalam menafsirkan ayat tentang kepemimpinan laki-laki, bahwa 

kepemimpinan laki-laki atas perempuan tercakup dalam hal kemaslahalan 

mereka, mengawasi (raqabah) dan memelihara (hurasah) mereka. Hal ini 

berarti bahwa laki-laki adalah penanggungjawab terhadap segala yang terjadi 

pada diri seorang perempuan. 

Al-Sadiqiy menulis bahwa laki-laki itu adalah penjaga perempuan 

dalam hal setiap tuntutan kehidupan. Sebab, para laki-laki lebih cerdas 

akalnya, lebih kuat tubuhnya dan lebih tajam pemikirannya dibanding 

perempuan.
75

 

Menurutnya, kepemimpinan laki-laki atas perempuan mengambil 

dua bentuk, yaitu kepemimpinan takwini (qawwamiyah takwiniyah) dan 

kepemimpinan tasyri (qawwamiyah tasyriiyah). Selanjutnya, ada satu hal 

yang menarik dan berbeda dengan hampir semua mufasir dari pandangan 
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al-Sadiqiy tentang perempuan. Beliau memiliki penafsiran khusus tentang 

ayat "Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian 

yang lain (perempuan)". Beliau menulis bahwa kepemimpinan 

(qawwamah) di sini bukanlah karena keutamaan (tafadul) laki-laki atas 

perempuan.
76

 

Menurutnya, kata hum dalam ayat tersebut berarti tafdil, akan tetapi 

tafdil ini mencakup keduanya, yaitu laki-laki dan perempuan. Sehingga 

bermakna, sebagaimana para laki-laki telah diutamakan dari segi beberapa 

keutamaan atas perempuan, demikian juga perempuan diutamakan dari 

beberapa segi keutamaan atas laki-laki. Jika tidak terjadi kebalikan tafdil 

ini, maka ungkapan dalam ayat itu berbunyi bima faddalahumullah 

alayhinna, dan bukan ba'duhum `ala ba'd. Penyebutan kata ganti hum 

tidak lain adalah taglib.
77

  

Menurut al-Sadiqiy
78

, kemungkinan kepemilikan keutamaan oleh 

laki-laki yang tidak dimiliki oleh perempuan adalah dalam hal kekuatan 

fisikal laki-laki dan kelemahan fisikal perempuan serta kemuliaan 
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perempuan dalam hal iffah. Oleh karena itu, laki -laki sebagaimana 

diutamakan dalam hal kecerdasan, keunggulan fisikal dan dalam keharusan 

memberikan nafkah keluarga, dibebani tugas untuk memelihara perempuan. 

Sebaliknya, perempuan juga, diutamakan atas laki -laki dalam hal 

keperempuanan (unusah) yang tidak dimiliki oleh laki -laki. Menurutnya, 

pengutamaan laki-laki atas perempuan atau perempuan atas laki -laki, tidak 

lain hanyalah sebagai premis hikmah rabbaniyah seperti yang disebutkan 

dalam QS. al-Nahl (16) : 71 dan QS. al-Zukhruf (43) : 32. menyatakan, 

Allah telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam 

kehidupan dunia, dan Allah telah meninggikan sebagian mereka atas 

sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 

mempergunakan sebagian yang lain.  

Mufasir kontemporer lainnya yang penulis jadikan rujukan adalah M. 

Quraish Shihab. M. Quraish Shihab berpendapat bahwa perempuan adalah 

syaqaiq al-rijal (saudara kandung laki -laki) sehingga kedudukan serta hak-

haknya hampir dapat dikatakan sama.
79

 Kalaupun ada yang membedakan, 

                                              

79
 Lihat M. Quraish Shihab, "Konsep Perempuan Menurut Al-Qur’an, Hadis dan Sumber-

Sumber Ajaran Islam", dalam Lies M. Marcoes-Natsir, et. al, Perempuan Islam Indonesia Dalam 
Kajian Tekstual dan Kontekstual (Jakarta: INIS, 1993), h. 16. 
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maka itu adalah akibat dari fungsi dan tugas -tugas utama yang dibebankan 

Allah kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada 

tidak mengakibatkan yang satu memiliki kelebihan di atas yang lain. Quraish 

Shihab mendasarkan pendapatnya ini pada QS. Ali lmran (3): 195 yaitu : 

 ...َأنِّي َلا ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى...

Terjemahnya : 

“Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan amalan orang-orang yang 

beramal, baik laki-laki maupun perempuan...”
80

 

Menurutnya, ayat ini adalah usaha Alquran untuk mengikis habis segala 

pandangan yang membedakan laki-laki dan perempuan, khususnya dalam 

bidang kemanusiaan.
81

 

Mengenai kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga dan 

masyarakat, Quraish Shihab mengatakan bahwa kepemimpinan dalam setiap 

unit merupakan hal yang mutlak, lebih-lebih bagi setiap keluarga, karena 

mereka selalu bersama serta merasa memiliki pasangan dan keluarga.
82

 Oleh 

                                              

80
 Dapartemen Agama RI, AI-Qur'an dan Terjemahnya  (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 

150. 

81
 M.

 
Quraish Shihab, Wawasan al-Qur'an; Taf`sir Maudhu’iy Atas Pelbagai Persoalan 

Umat (Cet. III; Bandung: Mizan. I996), h. 308 dan Membumikan a1-Qur'an; Fungsi Wahyu dalam 
Kehidupan Masyarakat (Cet. XI; Bandung: Mizan, 1995), h. 271. 

82
 Ibid., h. 310. 
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karenanya, kepemimpinan dalam rumah tangga itu dibebankan kepada suami 

sebagaimana QS. al-Nisa (4): 34. Namun perlu diperjelas bahwa 

kepemimpinan tersebut tidak secara mutlak, tetapi tidak lebih dari pembagian 

kerja antara satu dengan yang lainnya. Peranan seorang isteri dalam rumah 

tangga adalah untuk menjadikan rumah tangga itu sakan yakni "tempat yang 

menenangkan dan menenteramkan seluruh anggotanya".
83

 

Para pemikir Islam seperti Fatima Mernissi, Amina Wadud dan Asghar 

Ali Engineer berupaya menginterpretasi ayat tersebut. Alquran membawa 

ajaran yang normatif dan kontekstual. Secara normatif Alquran membicarakan 

kesejajaran antara laki-laki dan perempuan, namun secara kontekstual Alquran 

memberikan kelebihan kepada kaum laki-laki misalnya ayat kepemimpinan ini, 

atau qawwamun. 

Adapun mengenai hadis, “Tidak beruntung suatu kaum yang 

menyerahkan urusan mereka kepada perempuan”, -menurut Quraish Shihab- 

hadis ini tidak bersifat umum. Hadis ini ditujukan kepada masyarakat Persia 

ketika itu, bukan kepada semua masyarakat dan dalam semua urusan.
84

 Oleh 

karenanya, tidak ada larangan boleh tidaknya perempuan menjadi seorang 

                                              

83
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84
 Ibid. 



 136 

pemimpin dalam masyarakat atau terjun dalam dunia politik, karena tidak 

ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai larangan 

keterlibatan  perempuan dalam dunia publik dan politik. 

Dari beberapa uraian di atas, dapat ditarik sebuah kongklusi bahwa 

antara mufasir klasik dan kontemporer dalam memahami tentang 

kepemimpinan perempuan, corak  penafsirannya  selalu  diwarnai oleh 

penafsiran awalnya mengenai asal mula kejadian perempuan yang tertuang 

dalam QS. al-Nisa (4): 1, al-A'raf (7): 189 dan al-Zumar (39): 6 dan tidak 

terlepas dari disiplin ilmu yang digeluti masing-masing. Dari pemaparan 

tersebut, tampak ulama klasik secara umum sependapat bahwa Hawa -

sebagai perempuan pertama- tercipta dari tulang rusuk Adam, dan laki-laki 

adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Sementara penafsiran ulama 

kontemporer lebih bervariasi. Sebahagian berpendapat bahwa Hawa 

tercipta dari diri Adam yang berarti bahwa laki-laki adalah pemimpin 

dalam rumah tangganya dan sebahagiannya lagi mengatakan bahwa Hawa 

tercipta dari jenis yang sama dengan Adam yang bermakna bahwa laki-laki 

dan perempuan adalah penanggungjawab dalam rumah tangganya. 

Keduanya harus saling bantu membantu dalam menjalankan tugas dan 

fungsi masing-masing.  
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Perbedaan penafsiran tersebut sangat dipengaruhi oleh situasi, kondisi 

sosial dan adat, istiadat di mana mereka hidup. Oleh karenanya, perbedaan-

perbedaan pendapat tersebut hendaknya dijadikan sebagai acuan untuk lebih 

memahami posisi perempuan dalam hal keterlibatannya sebagai pemimpin, 

baik dalam rumah tangganya ataupun dalam lingkungan masyarakatnya. 

B. Pemahaman Hadis Kepemimpinan Perempuan  

Dalam memahami isu kodrat perempuan sering terjadi 

kerancuan, bahkan seakan menciptakan polemik berkepanjangan, baik 

dari kalangan kaum laki-laki maupun perempuan sendiri, kaum 

intelektual apalagi kaum awam. Kodrat perempuan dijadikan alasan 

untuk mereduksi berbagai peran perempuan di dalam keluarga maupun 

masyarakat. Sementara kodrat itu sendiri sudah dianggap sebagai 

pemberian Yang Maha Pencipta. Pemahaman seperti ini perlu 

dipertanyakan, apakah hal itu memang sudah menjadi kreasi Tuhan atau 

hanya rekayasa masyarakat -khususnya kaum laki-laki- karena merasa 

takut dan khawatir mendapat saingan? Atau beberapa pertanyaan lain 

yang mungkin akan muncul.  

Akibat dari pendapat umum yang dibangun terhadap makna 

“kodrat perempuan”, misalnya asal kejadian atau penciptaannya, akal 
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atau kemampuan dan agamanya yang kurang, menempatkan perempuan 

pada posisi vang rendah dan bahkan sangat lemah. Melalui lembaran 

sejarah dapat disaksikan betapa fatwa hakim agama Mekah berpengaruh 

dalam membangun opini masyarakat terhadap kedudukan perempuan. 

Ketika empat orang sultanah
85

 yang pernah memerintah secara 

berkesinambungan. harus berakhir dan terputus karena fatwa hakim yang tidak 

membolehkan perempuan menjadi pemimpin negara dengan alasan telah 

menyalahi kodratnya sehagai perempuan. Demikian pula ketika melirik sejarah 

pergerakan nasional di Indonesia, partisipasi kaum perempuan secara 

kuantitatif dan kualitatif sangat kurang dibanding kaum laki-laki. Salah satu 

sebabnya ialah adanya hambatan keagamaan. Sudah terlanjur dipersepsikan 

bahwa perjuangan fisik dan tugas-tugas politik adalah tugas kaum laki-laki, 

sementara kaum perempuan hanya mengurus rumah tangga. Padahal 

keterlibatan kaum perempuan di dunia publik pada masa Nabi Muhammad 

saw. demikian besar.
86

 

                                              

85
 Empat orang sultanah tersebut adalah Sultanah Taj al-Alam (1641-1675),  Nur  Alam 

(1675-1678)  Inyah  Syah (1678-1688) (hi) Kamalat Syah,  Lihat  Fatima Mernissi dan Riffat 
Hassan, Setara di Hadapan Allah Swt; Relasi Laki laki dan Perempuan dalam Tradisi lslam Pasca 
Patriarki, terj. Tim LSPPA (Yogyakarta: LSPPA, 1995), h. 208. 
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 Keterlibatan para perempuan pada masa Rasulullah saw. dapat dilihat antara lain: Ummu 

Hani yang dibenarkan sikapnya oleh Rasulullah saw. ketika memberi jaminan keamanan kepada 
sementara orang musyrik, Aisyah isteri Nabi saw. sendiri memimpin peperangan melawan Ali ibn 
Abi Thalib ra. yang ketika itu menduduki jabatan kepala negara, Ummu Salamah (isteri Nabi). 
Shafiyah, Laila al-Gaffariyah, Ummu Sinan al-Islamiyah dan lain-lain juga tercatat sebagai tokoh-
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Para mufasir yang tidak sependapat tentang perempuan menjadi seorang 

pemimpin dalam dunia publik, mendasarkan pandangannya tersebut pada hadis 

Nabi saw. yang berbunyi : 

َحدََّثَنا ُعْثَماُن ْبُن اْلَهْيَثِم َحدََّثَنا َعْوٌف َعْن اْلَحَسِن َعْن َأِبي َبْكَرَة َقاَل َلَقْد َنَفَعِني اللَُّه 

َق ِبَكِلَمٍة َسِمْعُتَها ِمْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأيَّاَم اْلَجَمِل َبْعَد َما ِكْدُت َأْن َأْلَح

َحاِب اْلَجَمِل َفُأَقاِتَل َمَعُهْم َقاَل َلمَّا َبَلَغ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ َأْهَل ِبَأْص

87َفاِرَس َقْد َملَُّكوا َعَلْيِهْم ِبْنَت ِكْسَرى َقاَل َلْن ُيْفِلَح َقْوٌم َولَّْوا َأْمَرُهْم اْمَرَأًة  
 

Terjemahnya: 

Usman bin al-Haitsam menceriterakan kepada kami, dari Auf bin al-

Hasan dari Abi Bakrah berkata: "Sesungguhnya Allah telah memberikan 

hikmah kepadaku pada saat perang Jamal dengan suatu kalimat yang 

saya dengar dari Rasulullah saw. setelah aku hampir mengikuti pasukan 

unta. ketika kusampaikan kepada Rasulullah saw. bahwa kerajaan Persia 

dipimpin oleh anak perempuannya, maka Nabi saw. bersabda: "Tidak 

akan berbahagia (sukses) suatu kaum (masyarakat) yang menyerahkan 

(untuk memimpin) urusan mereka kepada perempuan. 

dan hadis yang mengatakan bahwa perempuan kurang akal dan kurang 

agamanya, yaitu : 

                                                                                                                               
tokoh yang terlibat peperangan. Dalam bidang perdagangan, isteri Nabi saw Khadijah binti 
Khuwailid tercatat sebagai seorang saudagar yang sangat sukses. Zainab binti Jahsy (isteri Nabi saw) 
yang aktif bekerja sampai pada menyamak kulit binatang. Al-Syifa seorang perempuan yang pandai 
menulis, ditugaskan oleh khalifah Umar ra. Sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah, 
dan beberapa contoh lain keterlibatan perempuan dalam masyarakat. Lihat M. Quraish Shihab. 
Membumikan Al-Qur’an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Cet. Xl; 
Bandung: Mizan, 1995), h. 274-276. 
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 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, ibid., Juz V, h. 160 dan Juz 

VIII, h. 434. Dalam sanad yang lain tetapi matannya sama dapat dilihat pada Abu lsa Muhammad bin 
Isa ibn Sawrah al-Turmudziy, Sunan al-Turmuday. Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.), h. 
34 dan Abu Abdur Rahman bin Syu'aib alNasa'iy, Sunan al-Nasa’iy,. Juz IV (Mesir: Mustafa al-Baby 
al-Halabiy wa Awladuh, 1964), h. 227. 
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 َحدََّثَنا َسِعيُد ْبُن َأِبي َمْرَيَم َقاَل َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر َقاَل َأْخَبَرِني َزْيٌد ُهَو اْبُن َأْسَلَم

ُخْدِريِّ َقاَل َخَرَج َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َعْن ِعَياِض ْبِن َعْبِد اللَِّه َعْن َأِبي َسِعيٍد اْل

َوَسلََّم ِفي َأْضَحى َأْو ِفْطٍر ِإَلى اْلُمَصلَّى َفَمرَّ َعَلى النَِّساِء َفَقاَل َيا َمْعَشَر النَِّساِء َتَصدَّْقَن 

وَل اللَِّه َقاَل ُتْكِثْرَن اللَّْعَن َوَتْكُفْرَن اْلَعِشيَر َفِإنِّي ُأِريُتُكنَّ َأْكَثَر َأْهِل النَّاِر َفُقْلَن َوِبَم َيا َرُس

َما َرَأْيُت ِمْن َناِقَصاِت َعْقٍل َوِديٍن َأْذَهَب ِلُلبِّ الرَُّجِل اْلَحاِزِم ِمْن ِإْحَداُكنَّ ُقْلَن َوَما 

ْرَأِة ِمْثَل ِنْصِف َشَهاَدِة الرَُّجِل ُنْقَصاُن ِديِنَنا َوَعْقِلَنا َيا َرُسوَل اللَِّه َقاَل َأَلْيَس َشَهاَدُة اْلَم

ُقْلَن َبَلى َقاَل َفَذِلِك ِمْن ُنْقَصاِن َعْقِلَها َأَلْيَس ِإَذا َحاَضْت َلْم ُتَصلِّ َوَلْم َتُصْم ُقْلَن َبَلى َقاَل 

  َفَذِلِك ِمْن ُنْقَصاِن ِديِنَها
88

 

 

Terjemahnya: 

 

Diriwayatkan oleh Abi Sa'id al-Khudriy, ia berkata bahwa 

Rasulullah saw. berangkat ke tempat shalat pada hari raya Adha 

dan hari raya Fitri. Ketika berjumpa dengan para perempuan, 

beliau bersabda : "Hai para perempuan, bersedekahlah kalian, 

sebab saya lihat kalian paling banyak penghuni neraka". 

Kemudian para perempuan bertanya: "Mengapa ya Rasul?". Rasul 

menjawab, "Kalian banyak mengucapkan kutukan dan 

mengingkari kebaikan suami. Aku tidak pernah melihat 

perempuan-perempuan yang kurang akal dan agamanya dapat 

meluluhkan hati laki-laki yang kokoh perkasa dari salah seorang 

di antara kalian". Mereka bertanya. "Di mana letak kekurangan 

akal dan agama kami, ya Rasul?". Beliau menjawah, "Bukankah 

kesaksian seorang perempuan setara dengan separuh kesaksian 

laki-laki?". Mereka berkata, "Betul". Rasulullah bersabda, "Itulah 

kekurangan akalnya. Bukankah bila perempuan sedang haid tidak 

shalat dan tidak puasa?". Mereka berkata : "Betul". Rasulullah 

saw. bersabda: “Begitulah kekurangan agamanya”. 

                                              

88
 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, op. cit., Juz. I, h. 78. 
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Hadis Ibn Umar tentang kepemimpinan perempuan di rumah tangga, 

Rasulullah saw menegaskan : 

حدثنا أبواليمان أخبرنا ثعيب عن الزهرى قال أخبرني سالم بن عبداهللا عن عبداهللا 

لهم يقول كلكم راع ومسؤل عن بن عمر رضي اهللا عنهما أنه سمع رسول اهللا ص

عن  اهله راء وهو مسؤل والرجل في ٬مام راء ومسؤل عن رعيتهفااأل رعيت٬

والخدم في مال  ٬بيت زوجها راعية وهي مسؤلة عن راعيتها والمرءة في ٬رعيته

: فسمعت هؤآلء من النبي صلهم قال: سيده راء وهو مسؤل عن راعيته قال 

89.راع وكلكم مسؤل عن رعيته في مال ابيه راع ومسؤل عن رعيته فكلكموالرجل   
 

Terjemahnya : 

Diceritakan kepada kami dari Abu al-Yaman dari Syu'aib dari al-Zuhriy 

berkata : Aku mendengar berita dari Salim bin Abdullah dari Abdu llah 

bin Umar ra. sesungguhnya Rasulullah saw bersabda :"Setiap kamu 

adalah pemimpin dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban 

mengenai kepemimpinanmu". Seorang imam adalah pemimpin umat 

dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya, 

seorang isteri adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan anaknya, 

dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang tentang mereka, dan 

seorang hamba sahaya adalah bertanggung jawab atas harta tuan 

(majikan)nya dan dia pun akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. 

Berkata bahwa aku mendengar pemimpin (penanggungjawab) atas harta 

ayahnya dan dia akan ditanyai mengenai kepemimpinannya, maka setiap 

kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban 

mengenai kepemimpinannya.  

Sabda Rasul ini jelas bahwa suami adalah kepala keluarga (ra'in fi 

ahlih), sedangkan isteri juga disebut pemimpin di rumah suaminya (ra'iyat fi 

bayt zaujiha). Kedua bertanggungjawab atas pelaksanaan kepemimpinannya. 

Ini adalah pembagian tugas suami dengan isteri walau tidak dibatasi secara 

                                              

89
 Imam al-Bukhary, Sahih al-Bukhary, Jilid III, Juz VII (Kairo : Dar al-Sya'ab, t. Tahun.), h. 
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ketat bahwa yang lain tidak mau tahu dengan tugas-tugas selain tugasnya 

sendiri.
90

 Sabda Rasul ini adalah penegasan mengenai adanya kemitraan 

dalam peran dan tugas masing-masing. 

Kata qawwam muncul dalam tiga ayat Alquran.
91

 Dalam tafsir 

Indonesia (Hamka, Mahmud Yunus dan Depag RI.) kata qawwam di dua ayat 

yang lain (QS. al-Nisa (4) : 135 dan al-Maidah (5) : 8) tidak diterjemahkan 

dengan pemimpin, tetapi dengan berdiri karena Allah, lurus karena Allah Swt, 

orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah Swt. Dalam 

Lisan al-Arab, kalimat qawwam diartikan "Kaum pria adalah penjamin dan 

penjaga urusan kaum wanita".
92

 

Term lain yang dipergunakan Alquran dalam mengungkap 

kepemimpinan adalah  إمام  dan جليفة. Kata إمام terulang sebanyak 5 kali
93

 dan 

kata جليفة terulang sebanyak 9 kali.
94

 

Islam telah menetapkan batasan kekuasaan pria dalam institusi 

keluarga dengan kata lain qawwamun, peminpin yang melaksanakan urusan 
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rumah tangga sebagai kata kunci dalam ayat tersebut. Pemimpin yang baik 

adalah yang mengerti dan memahami serta adil terhadap yang dipimpinnya, 

tidak berbuat sewenang-wenang atau bertindak yang bertentangan dengan 

Alquran.
95

  

 Ketiga hadis inilah yang menjadi rujukan para mufasir yang 

tidak menginginkan perempuan untuk berkiprah di dunia publik. Dalam 

budaya yang ada di Indonesia, umumnya perempuan mempunyai peran 

ganda. Ironisnya, kaum perempuan menerimanya tanpa tawar menawar. 

Di balik kodrat yang diembannya, ia tetap tidak dapat meninggalkan 

peran domestiknya. Urusan keluarga, urusan rumah tangga atau sering 

diistilahkan ruang lingkup domestik pada umumnya diserahkan kepada 

kaum perempuan sehingga oleh perempuan hal-hal tersebut pada 

gilirannya selalu dijadikan nomor satu.
96

  

Peran dan kedudukan perempuan sering dikotakkan dalam peran 

tertentu, misalnya ibu rumah tangga. Kuatnya peran seorang perempuan 

dengan tugas pertama dan utama di sektor domestik, membuat orang percaya 
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sepenuhnya bahwa itulah memang garis takdir perempuan atau kodrat
 

yang telah diciptakan dan ditentukan Tuhan. Peran dan kedudukannya 

menjadi ibu rumah tangga terkesan mutlak, semutlak ia memiliki rahim 

atau seabsolut laki-laki memiliki sperma untuk pembuahan.
97

 

Padahal, disamping memainkan peran sebagai isteri pendamping 

suami, ibu rumah tangga dan pendidik bagi anak-anaknya, seorang 

perempuan dapat menikmati haknya untuk memainkan peranan lain di 

luar keluarga sesuai dengan kodratnya. Hal ini karena masyarakat, 

seperti halnya keluarga, merupakan unit hubungan yang sangat penting 

dalam dunia Islam. Karena terdapat suatu ikatan yang erat antara 

individu dan anggota keluarganya yang lain, maka terdapat suatu mata 

rantai yang kuat antara individu dan orang lain dalam suatu 

masyarakat.
98
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98
Harun Nasution dan Bahtiar Effendi, Hak Azasi Manusia dalam Islam (Cet. I; Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 1987), h. 1987. Dalam hal ini Mahmud Syaltut, mantan Syekh al-Azhar 
menulis dalam bukunya Min Tawjihat al-lslam, bahwa : 

و ان اهللا  قد وحب , الحقيقة ان الطبيعة البشرية فى الرجال والمرءة تكاد تكون على حد سواء 

النساء كما وحب الرجال وضع كال من الرجال والمرءة الموهب التى تكفى فى تحمل  المسئوليات 

ل كال من العنصرين للقيام بالتصر فات االنسانية العامة والخاصة ومن هنا جاءت احكام والتى تؤه

فهذا يبيع وشترى وزوج وتزوج ويجنى ويعاقب ويدعى , الشريعة االسالمية تصعهما فى إطار واحد 

 .وتلك تبيع وتشترى وتزوج وتتزوج وتجنى وتعاقب وتدعى وتشهد, ويشهد 

Artinya: 
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Mengenai larangan keterlibatan kaum perempuan di luar rumah 

tangganya, para mufasir sering merujuk kepada QS. al-Ahzab (33): 33; 

اَة َوَءاِتيَن  ِقْمَن الصََّل َأ ُأوَلى َو يَِّة اْل ا َتَبرَّْجَن َتَبرَُّج اْلَجاِهِل َوَقْرَن ِفي ُبُيوِتُكنَّ َوَل

ْيِت  َب ْهَل اْل ُكُم الرِّْجَس َأ ْذِهَب َعْن ُي نََّما ُيِريُد اللَُّه ِل ُه ِإ الزََّكاَة َوَأِطْعَن اللََّه َوَرُسوَل

 )33(َوُيَطهَِّرُكْم َتْطِهيًرا  

Terjemahnya : 

 

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu 

berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang 

dahulu ....
99 

Mengenai tafsiran ayat tersebut, al-Zamakhsyariy tidak 

menjelaskan apa yang dimaksud dengan ُيوِتُكنََّوَقْرَن ِفي ُب  tetapi hanya 

menjelaskan kedudukan kalimat tersebut dalam kaedah bahasa Arab. 

Misalnya, dikatakan bahwa kata  َوَقْرَن ِفي dikasrah huruf kafnya, 

berasal dari قر - يقر   - وقارا   atau   قر – يقر  . Selanjutnya a1-Zamakhsyariy 

menafsirkan apa yang dimaksud dengan kata يَِّة اْلُأوَلى  Dikatakan . اْلَجاِهِل

                                                                                                                               

Tabiat kemanusiaan antara lelaki dan perempuan hampir dapat (dikatakan) sama. Allah swt. 
telah menganugerahkan kepada perempuan -sebagaimana menganugerahkan kepada lelaki- potensi 
dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab, dan menjadikan kedua jenis kelamin 
ini dapat melaksanakan aktifitas-aktifitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu,  hukum-
hukurn syari’at pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang ini (lelaki) menjual dan 
membeli, mengawinkan dan kawin. melanggar dan dihukurn, serta menuntut dan menyaksikan, dan 
yang itu (perempuan) juga demikian, dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, 
melanggar dan dihukum serta menuntut dan menyaksikan. Lihat, Mahmud Syaltut, Min Tawjihat al-
Islam (Kairo: al-Idarat al-Ammah li al-Azhar, 1959), h. 193. Depag RI, op. cit., h. 672. 

99
 Depag RI, op. cit., h. 672. 
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bahwa يَِّة اْلُأوَلى  adalah masa yang telah lampau, yang disebut اْلَجاِهِل

sebagai masa kebodohan dari orang-orang yang bodoh. Masa tersebut 

yaitu masa di mana nabi Ibrahim as. dilahirkan dan masa antara Adam 

dan Nuh as. Suatu pendapat mengatakan bahwa, masa jahiliyah yang 

pertama yaitu masa antara nabi Idris dan Nuh as. Adapula yang 

mengatakan, masa antara nabi Daud dan Sulaiman as. Dan masa 

jahiliyah terakhir adalah masa antara nabi Isa dengan Muhammad saw. 

Namun dapat pula dikatakan bahwa ُأوَلى يَِّة اْل  adalah kekufuran اْلَجاِهِل

sebelum datangnya Islam, dan ْلَجاِهِليَِّة األخرى adalah kefasikan dan 

kebanggaan dalam Islam. Maka ungkapan lafal ini seakan-akan memberi 

makna janganlah mereka para perempuan berbicara dengan memakai 

perhiasan jahiliyah dalam Islam dengan menyerupai orang-orang jahiliyah 

yang kufur.
100

 

Al-Zamakhsyariy menafsirkan ayat tersebut dengan tidak menjelaskan 

sejauh mana bolehnya keterlibatan kaum perempuan di luar rumah, seperti 

yang sering dipaparkan oleh mufasir lainnya. Namun, terlepas dari penafsiran 

al-Zamakhsyarly tersebut di atas, contoh-contoh keterlibatan, kaum 

                                              

100
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perempuan  dalam masyarakat pada masa Rasulullah saw. patut dijadikan 

sebagai acuan hukum. Yang menjadi persoalan berikutnya adalah bagaimana 

pandangan al-Zamakhsyariy mengenai kepemimpinan perempuan dalam 

masyarakat di bidang-bidang penting, seperti sebagai kepala negara, hakim 

dan sebagainya? 

Berdasar pada penafsiran al-Zamakhsyariy mengenai asal usul 

penciptaan perempuan dan kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga (QS. 

al-Nisa (4): 1 dan 34), maka dapat disimpulkan bahwa al-Zamakhsyariy tidak 

sependapat apabila jabatan kepala negara, hakim dan beberapa jabatan vital 

lainnya dijabat oleh seorang perempuan. Hal ini penulis analisis dari 

penafsirannya bahwa laki-laki mempunyai kelebihan dibanding kaum 

perempuan seperti kelebihan intelektual (akal), lebih tegas, tekadnya lebih 

kuat, lebih berani dan kekuatan fisik yang lebih besar. Sementara dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang diembannya selaku hakim, kepala negara dan 

jabatan vital lainnya, beberapa hal yang diungkapkan sebagai 

kelebihan laki-laki tersebut sangat dibutuhkan. Tanpa kemampuan-

kemampuan tersebut, maka sangat mustahil seorang perempuan 

mampu menjalankan amanat yang diemban di pundaknya. Oleh 
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karenanya, tanpa menelusuri lebih jauh pendapat al-Zamakhsyariy 

mengenai kepemimpinan perempuan dalam sektor publik, sudah dapat 

dipahami bahwa dalam pandangannya, seorang  perempuan tidak 

layak menduduki posisi-posisi kekuasaan publik dan politik, terlebih 

lagi sebagai pemimpin negara. 

Namun, konsep dan implementasi kepemimpinan perempuan 

perspektif Islam secara umum masih menjadi kontroversi. Di satu pihak ada 

pendapat yang tidak membolehkan perempuan menjadi pemimpin dalam 

urusan politik dan di luar rumah tangganya, dan di satu pihak lagi ada yang 

membolehkannya. 

Dalam hal ini, penulis akan mengemukakan pendapat para ulama 

mengenai hal tersebut yaitu: 

a. Pendapat yang melarang 

Landasan normatif  yang melarang adalah kunci yang dikemukakan 

dalam hadis Abu Bakrah di atas dan ayat QS. al-Nisa (4) : 34 yang 

diterjemahkan sebagai berikut : 

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 

Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian 
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yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan 

sebagian dari harta mereka."
101

   

 Landasan sosio filosofis untuk melarang perempuan menjadi 

pemimpin di luar rumah tangganya adalah : 

- Faktor penciptaan fisik dan naluri. Perempuan diciptakan untuk 

mengemban tugas keibuan, mengasuh generasi penerus dan mendidiknya. 

Dalam hal ini perempuan memiliki perasaan yang peka dan emosional. 

Dengan naluri keperempuanan ini, mereka biasanya menonjolkan 

perasaan emosi daripada penalaran dan hikmah.
102

 

- Faktor kodrati berupa haid, hamil, dan melahirkan, dan menyusui anak. 

Semuanya ini menyita fisik, psikis, dan pemikiran perempuan untuk tidak 

mampu mengemban tugasnya di luar rumah tangga. Jika perempuan terjun 

dalam kegiatan di luar rumah tangganya, akan menjadi demikian sibuknya 

dengan urusan-urusan luar, padahal anak-anak yang harus diasuhnya lebih 

layak mendapatkan perhatiannya. 
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 Departemen Agama, op. cit., h. 123.  

102
 Hussein Muhammad, Membongkar Konsepsi Fiqh Perempuan dan Syafiq Hasyim, 

Kepemimpinan Perempuan dalam Islam (t. th., tp.), h. 42.   
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Alasan-alasan tersebut di atas merupakan akumulasi yang saling terkait 

dalam memperkuat argumentasi ketidakbolehan perempuan untuk menjadi 

pemimpin dalam urusan publik di luar rumah tangganya. 

Jumhur ulama memahami hadis Abi Bakrah secara tekstual bahwa 

berdasarkan petunjuk hadis tersebut tentang kepemimpinan perempuan dalam 

urusan umum seperti hakim pengadilan, kepala negara, dan jabatan yang 

setara dengan itu dilarang. Mereka berpendapat bahwa menurut petunjuk 

syara' perempuan hanya diberi tanggungjawab menjaga harta suaminya.
103

 

Al-Razi mengatakan bahwa kelebihan laki-laki meliputi dua hal  yaitu: 

ilmu pengetahuan (al-ilmu) dan kemampuan fisiknya (al-qudrah). Menurut 

beliau, akal dan pengetahuan laki-laki melebihi akal dan pengetahuan 

perempuan bahkan dalam pekerjaan-pekerjaan keras dan berat, laki-laki lebih 

unggul. 

Sedangkan al-Zamakhsyari menjelaskan bahwa kelebihan laki-laki atas 

perempuan adalah karena akal (al-aql), ketegasan (al-hazam), tekadnya yang 
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Ibn Hajar al-Asqalany, Fath al-Bary, Juz VIII (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 128. Lihat 
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min Jami' Adillat al-Ahkam, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 123.   
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kuat (al-azam), kekuatan fisik (al-qudrah), secara umum memiliki 

kemampuan menulis (al-kitabah) dan keberanian (al-syajaah)  

Al-Khattaby mengatakan bahwa hadis Abi Bakrah mengisyaratkan 

bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi seorang pemimpin atau 

seorang hakim. Hal ini adalah konsekuensi logis dari ketentuan hukum Islam 

yang tidak membolehkan perempuan menikahkan dirinya sebagaimana tidak 

bisa menikahkan perempuan lain.
104

 

Al-Qurthuby dalam menafsirkan ayat tersebut, cenderung melihat 

aktivitas laki-laki sebagai pencari nafkah, laki-laki yang menjadi penguasa, 

hakim juga tentara. Pendapat al-Qurthuby diikuti oleh mufassir lainnya, 

namun dikalangan mufassir kontemporer melihat ayat tersebut tidak harus 

dipahami seperti itu, apalagi ayat tersebut berkaitan dengan persoalan rumah 

tangga.
105

 Demikian elaborasi tekstual terhadap dalil-dalil yang dijadikan 

landasan normatif oleh golongan yang melarang ini. 

Di samping itu dikemukakan pula hubungannya dengan persyaratan 

kepemimpinan menurut fuqaha yang disepakati yaitu : a) muslim, b) berakal, 

                                              

104
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c) dewasa dan merdeka, d) sehat jasmani, e) adil dan memahami hukum 

syariah. Sedangkan persyaratan jenis kelamin dalam perdebatan. Untuk syarat 

terakhir ini, Malik bin Anas, al-Syafii dan Ahmad bin Hambal menyatakan 

bahwa jabatan haruslah laki-laki. Menurut mereka, seorang hakim harus 

menghadiri sidang-sidang terbuka yang terdapat dengan laki-laki. Di samping 

itu, ia juga harus memiliki kecerdasan perempuan berada di bawah tingkat 

kecerdasan lelaki.
106

  

b. Pandangan yang membolehkan 

 Analisis mengenai hal ini bertolak juga pada elaborasi alasan nash dan 

alasan sosio-psikologis yang digunakan oleh kelompok yang melarang. Hadis 

Abi Bakrah dipahami secara kontekstual dengan berbagai pendekatan antara 

lain adalah pendekatan historis dengan melihat dari segi sebab wurudnya, 

hadis ini disabdakan oleh Rasulullah Saw, tatkala ia mendengar penjelasan 

dari sahabatnya tentang pengangkatan perempuan menjadi ratu di Persia.
107

 

Menurut tradisi yang berlangsung di Persia sebelum kasus itu terjadi, orang 

yang diangkat sebagai kepala negara adalah laki-laki, berarti apa yang terjadi 
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pada tahun 9 H itu menyalahi tradisi, karena yang diangkat adalah 

perempuan, yakni Buwaran binti Syairawaih bin Kisra bin Barwaiz. Puteri ini 

diangkat sebagai ratu (Kisra) di Persia setelah terjadi pembunuhan dalam 

rangka suksesi kepala negara. Ketika Kisra (ayah Buwaran) wafat, anak laki-

lakinya yakni saudara laki-laki Buwaran, telah mati terbunuh 

tatkalamelakukan perebutan kekuasaan. Maka Buwaranlah yang dinobatkan 

sebagai ratu (Kisra). 

 Pada waktu itu,  kaum perempuan dalam masyarakat tidak setara 

dengan laki-laki. Perempuan tidak dipercaya untuk ikut serta mengurusi 

kepentingan masyarakat umum, terutama dalam masalah kenegaraan. Kondisi 

seperti ini berlaku juga di Jazirah arab dan negara lainnya.
108

  

 Menyimak informasi historis seperti ini, dalam kaitannya dengan 

pemahaman hadis, maka sebagian ulama tidak berpendapat bahwa perempuan 

tidak bisa menjadi pemimpin. Alasannya adalah bahwa hadis tersebut tidak 

berlaku umum, karena disabdakan oleh Nabi berkaitan dengan peristiwa 

suksesi di Persia. Ketika raja Persia meninggal dunia lalu negara kacau, 

pemerintahan dikendalikan oleh puterinya yang masih muda belia, tidak 
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memadai intelektualitas dan kemampuan manajerialnya, maka layaklah kalau 

di tangan ratu itu kerajaan Persia berantakan. Dalam keadaan demikian, Nabi 

merespon kasus tersebut, berupa pernyataan, tanpa membuat penegasan 

melarang seluruh perempuan menjadi pemimpin masyarakat.
109

 

  Dengan menggunakan pendekatan historis ini, maka hadis Abi Bakrah 

tersebut dapat dianggap sebagai hadis yang berlaku secara temporal dan lokal. 

Dalam konteks ini sejalan dengan interpretasi al-Thabary bahwa hadis ini 

merupakan pelengkap kisah Kisra yang merobek surah Rasulullah Saw, 

sebagai hukuman Allah Swt, dengan menimpakan musibah terhadap 

kerajaannya, sehingga anaknya mengambil alih kekuasaan setelah membunuh 

sang ayah dan saudara-saudaranya, tetapi ia juga ditakdirkan tewas, sehingga 

kerajaannya dipimpin seorang perempuan. Peristiwa ini membawa 

kehancuran kerajaan Kisra beserta keturunannya. Mereka menik-cabik 

kerajaan mereka sendiri sebagaimana telah disumpahkan oleh Rasulullah 

Saw. Al-Thabary sendiri berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi 

pemimpin.
110

 Kalangan mufassir kontemporer melihat ayat QS an-Nisa (4) : 
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34 dengan memahami bahwa otoritas kepemimpinan laki-laki terhadap 

perempuan berkaitan dengan masalah rumah tangga saja bukan dalam urusan 

umum. 

 Kata qawwam dalam ayat tersebut tidak bermakna tunggal, tetapi 

mempunyai dua pengertian: 1) qawwam bisa berarti kepemimpinan, tetapi 

kepemimpinan ini tidak permanen dan bukan disebabkan oleh kriteria 

biologis, karena di belakangnya dikaitkan dengan pemberian nafkah dan 

kelebihan lelaki. Ketika kemampuan ini tidak ada, maka menurut imam 

Malik, kepemimpinan itu bisa gugur, 2) qawwam dapat berarti orang yang 

bertanggungjawab terhadap keluarganya, 3) qawwam dapat diartikan sebagai 

kepemimpinan dalam keluarga.
111

 

  Kata al-Rijal pada ayat tersebut bukan berarti lelaki secara umum, 

tetapi suami, karena konsideren lanjutan ayat tersebut menerangkan dengan 

kalimat: "karena mereka para suami menafkahkan sebagian harta untuk isteri-

isteri mereka." Seandainya kata lelaki dimaksudkan dengan kaum pria secara 

umum, tentulah konsiderannya tidak demikian. Lanjutan ayat ini secara jelas 

menyajikan pembagian kerja antara suami isteri. Apalagi jika dikaitkan 
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dengan QS. an-Nisa (4) : 34. Semakin jelas kaitannya dengan 

kerumahtanggaan. 

 Alasan yang paling signifikan bagi golongan yang membolehkan adalah 

ayat QS. al-Taubah (9) : 71. 

َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعٍض َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر 

 َوُيِقيُموَن الصََّلاَة َوُيْؤُتوَن الزََّكاَة َوُيِطيُعوَن اللََّه َوَرُسوَلُه ُأوَلِئَك َسَيْرَحُمُهُم اللَُّه ِإنَّ اللََّه

 )71( َحِكيٌمَعِزيٌز 

Terjemah : 

 Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian 

mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka 

menyuruh (mengerjakan) yang ma`ruf, mencegah dari yang mungkar, 

mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta`at kepada 

Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; 

sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

  Sebagaimana dijelaskan oleh Quraish Shihab bahwa secara umum ayat 

tersebut merupakan gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama 

antara lelaki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang 

ditunjukkan dengan kalimat "Menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan 

mencegah yang mungkar." 

 Pengertian kata auliya'  mencakup kerjasama, bantuan dan penguasaan. 

Sedangkan pengertian yang terkandung dalam frase "Menyuruh mengerjakan 
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yang ma'ruf" mencakup segala segi kebaikan dan perbaikan kehidupan, 

termasuk memberikan nasehat atau kritik kepada penguasa, sehingga setiap 

lelaki dan perempuan muslim hendaknya mengikuti perkembangan 

masyarakat agar masing-masing mampu melihat dan memberi saran atau 

nasehat untuk berbagai bidang kehidupan.
112

 Kepedulian sosial politik yang 

dikehendaki ini, sesuai dengan kandungan hadis-hadis yang telah 

dikemukakan. 

 Mengenai persyaratan kepemimpinan yang dipahami sebagai alasan 

untuk membolehkan kepemimpinan perempuan, Mazhab Hanafi dan Ibn 

Hazm al-Zahir mengemukakan bahwa persyaratan lelaki bukan mutlak untuk 

kekuasaan kehakiman. Perempuan boleh saja menjadi hakim. Akan tetapi ia 

hanya dapat mengadili perkara-perkara di luar pidana berat (kedudukan 

qishas). Hal ini karena perempuan dibenarkan menjadi saksi untuk perkara-

perkara tersebut. 

 Pendapat Ibn Jarir al-Thabary dan al-Hasan Basri seperti dikutip oleh 

Syafiq Hasyim menyatakan bahwa perempuan boleh menjadi hakim untuk 

menangani berbagai perkara. Laki-laki tidak menjadi syarat bagi kekuasaan 
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 Quraish Shihab, Membumikan al-Qur'an (Cet. III; Bandung: Mizan, 1996), h. 314. 
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kehakiman. Bagi mereka, jika perempuan bisa menjadi mufti, maka logis 

kalau ia juga bisa menjadi hakim. Tugas mufti adalah menjelaskan hukum-

hukum agama melalui analisis ilmiah dengan tanggungjawab personal. 

Sementara hakim juga mempunyai tugas yang sama, tetapi dengan 

tanggungjawab negara atas dasar kekuasaan negara.
113

 

 Pendekatan perbandingan dapat juga digunakan untuk melihat 

kapasitas hadis Abi Bakrah ini, yaitu membandingkannya dengan ayat QS. al-

Taubah (9) : 71. Pertama-tama harus dilihat perbandingan maknanya dari segi 

kejelasan (sharih) pesannya. Hadis tersebut hanya berupa pernyataan yang 

tidak tegas melarang. Sedangkan ayatnya sharih karena pesannya tegas 

menyatakan bahwa orang mukmin laki-laki dan perempuan saling memimpin 

dengan hakikat menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang 

mungkar. Dengan demikian, kesemua isyarat tentang ketidakbolehan 

perempuan menjadi pemimpin menurut hadis Abi Bakrah tersebut, menjadi 

lemah ketika berhadapan dengan ketegasan tentang kebolehannya menurut 

QS al-Taubah (9) : 71. 
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 Demikianlah pendapat-pendapat para ulama seputar legitimasi 

kepemimpinan perempuan yang terdiri dari kelompok yang melarang dan 

kelompok yang membolehkan, dengan alasannya masing-masing  

C. Tinjauan dan Analisis Atas  Kandungan Hadis 

Uraian sebelumnya mengemukakan tentang pandangan al--

Zamakhsyariy mengenai ayat-ayat yang dijadikan rujukan oleh para ulama 

dalam mengungkap kepemimpinan perempuan dalam berbagai bidang. 

Dengan menggunakan argumen kebahasaan, al-Zamakhsyariy menyimpulkan 

bahwa Hawa -sebagai perempuan pertama- diciptakan dari tulang rusuk 

Adam. Pandangan ini kemungkinan juga dilatar belakangi oleh hadis yang 

diperpegangi oleh ulama pada masanya yaitu hadis tentang penciptaan 

perempuan dari tulang rusuk Adam yang paling bengkok. 

Pemahaman al-Zamakhsyariy yang seakan melecehkan keberadaan 

perempuan itu berangkat dari penafsiran awalnya mengenai QS. al-Nisa (4): 

1. Bahwa yang dimaksud dengan kalimat خلق لكم من نفس واحدة  adalah 

bahwa manusia diciptakan dari jiwa yang satu yakni jiwa / diri Adam. Hal ini 

dimaknainya bahwa Hawa sebagai pertama berasal dari diri Adam. Penafsiran 

ini berindikasi kurang menguntungkan kaum perempuan, karena 
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menimbulkan imej yang buruk dalam masyarakat. Pandangan negatif bahwa 

kedudukan kaum Adam lebih tinggi dari kaum Hawa berawal dari penafsiran 

ayat ini. Di samping itu, al-Zamakhsyariy tidak menjelaskan lebih jauh dan 

gamblang dasar hukum yang dipergunakan sehingga menafsirkan kalimat    

 bersifat  نفس  dengan diri Adam. Padahal dari segi bahasa kata نفس واحدة

netral, bisa berlaku bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. 

Dalam menganalisis penafsiran al-Zamakhsyariy mengenai QS. Al--

Nisa (4): 1, Muhammad Abduh dan Rasyid Rida juga memberikan komentar 

bahwa tidak dapat dipastikan kata نفس واحدة  berarti Adam, kecuali bagi yang 

meyakini bahwa semua manusia adalah berasal dari anak cucu Adam. Tetapi 

bagi yang meyakini bahwa setiap ras punya asal-usul sendiri, maka yang 

dimaksud denganنفس واحدة  adalah nenek moyang mereka masing-masing.  

Menurutnya, kata رجالdan نساء  dalam bentuk nakirah menandakan bahwa 

kalimat وبث منهما رجاال كثيرا و نساء, menunjukkan ketidakpastian. Kalau 

memang yang dimaksud dengan Adam (ma'rifah), seharusnya kedua kata itu 

diungkapkan dalam bentuk ma'rifah juga. Misalnya,  وبث منهماجميع الرجال

 Karena khitab pada ayat ini bersifat umum, yaitu seluruh umat . والنساء

manusia, bagaimana mungkin yang dimaksud dengan نفس واحدة adalah 
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person tertentu, yaitu Adam, padahal tidak semua manusia mengenal Adam 

(dan Hawa), bahkan mendengarnya pun tidak pernah.
114

 

Menurut Rida, mayoritas mufasir termasuk -al-Zamakhsyariy 

menafsirkan bahwa نفس واحدة adalah Adam bukan berdasarkan teks ayat,  

tetapi berdasarkan keyakinan yang sudah diterima secara umum pada waktu itu 

bahwa Adam adalah nenek moyang umat manusia. Menurutnya, teks ayat 

menegaskan bahwa secara esensi, semua manusia mempunyai asal 

kemanusiaan yang sama. Oleh sebab itu, semuanya bersaudara, tanpa 

memandang warna kulit, perbedaan bahasa atau keyakinan tentang asal usul 

manusia itu sendiri. Jadi, ayat ini tidak bermaksud menjelaskan asal kejadian 

manusia.
115

 

Apabila ditinjau dari segi etimologis, ungkapan Abduh dan Rida dapat 

dibenarkan, karena kata نفس dan زوج bersifat netral. Kata نفس berarti bangsa 
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membaca Alquran ,tidak dapat dijadikan sebagai alasan penolakan terhadap informasi tersebut, Jika benar 
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Kajian Tafsir Al-Qur’an; Klasik dan Kontemporer (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h.  107. 
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jenis sedang kata زوج berasal dari زوجا  - يزوج    yang berarti  زاج - 

menaburkan, menghasut.
116

 Dalam penggunaannya kata الزوج biasa diartikan 

dengan pasangan, laki-laki atau perempuan, jantan atau betina bagi hewan. 

Sehingga kata نفس واحدة  dalam ayat tersebut bisa saja berarti Adam dan bisa 

juga berarti Hawa.  

Di sisi lain, tampaknya al-Zamakhsyariy terpengaruh kepada hadis yang 

mengatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam. Hal ini 

berarti bahwa al-Zamakhsyariy lebih mendahulukan teks hadis daripada 

Alquran itu sendiri. Sebab Alquran tidak pernah menjelaskan secara qath'i 

(ekplisit) bahwa isteri Adam (Hawa) diciptakan dari tulang rusuknya. Alquran 

hanya berkata, Tuhan menciptakan darinya isterinya. Allah tidak menyebut 

tulang rusuk dan tidak pula menjelaskan bahwa kata nafs wahidah itu ditujukan 

kepada diri Adam. 

Di samping ketidakjelasan penunjukan Alquran terhadap makna nafs 

wahidah dalam ayat tersebut, juga kata nafs dalam berbagai konjugasinya 

dalam ayat lain terulang sebanyak 2915 kali dalam Alquran,
117

 dan tidak 
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ada yang berkonotasi Adam. Berdasar pada kenyataan ini, maka penafsiran 

al-Zamakhsyariy mengenai kata nafs wahidah dengan Adam terasa kurang 

didukung oleh ayat-ayat lain karena pengertian lafal nafs di dalam ayat 

yang lain tidak menunjuk kepada diri Adam secara khusus, melainkan 

menunjuk kepada berbagai pengertian sesuai dengan konteks pembicaraan, 

seperti jiwa.
118

 Juga menunjuk kepada pengertian jenis atau bangsa seperti 

terdapat dalam surah-surah berikut : 

- QS. al-Nahl (16): 72 : 

 ...َواللَُّه َجَعَل َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن َأْزَواِجُكْم َبِنيَن َوَحَفَدًة

Terjemahnya : 

 
Dan Allah telah menjadikan untukmu isteri-isteri dari bangsamu 

(jenismu) sendiri (bukan jenis lain sepeiti jin, hewan dan sebagainya), 

dan Dijadikan pula untukmu dari isteri-isteri itu anak-anak dan cucu-

cucu...
119

 

- QS. al-Rum (30): 21: 

َنُكْم َمَودًَّة َوِمْن َءاَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْي

 )21(َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك َلآَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّروَن  

Terjemahnya : 
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Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan untukmu 

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir.
120

 

- QS. a1-Taubah (9): 128: 

 ...َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُكْم

Terjemahnya : 

Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari bangsamu 

sendiri (Arab Quraisy)...
121

 

- QS. a1-Syura (42): 11 : 

 ...َجَعَل َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا َوِمَن اْلَأْنَعاِم َأْزَواًجا

Terjemahnya : 

 

Dia jadikan untukmu isteri-isteri dari bangsamu sendiri dan hewan-hewan 

juga Dia jadikan pasangannya dari bangsanya sendiri ...
122

 

Keempat lafal nafs (jamak- anfus) berarti bangsa atau jenis, bukan 

dalam arti yang lain. Berdasar pada makna ayat-ayat tersebut di atas, 

tampaknya kata nafs pada QS. al-Nisa(4): 1 lebih mendekati kebenaran dan 

menghindari munculnya imej perbedaan penciptaan laki-laki dan perempuan, 

apabila diterjemahkan dengan jenis atau bangsa. Sehingga apabila 
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diterjemahkan ayat tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Hai 

sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu 

dari jenis (bangsa) yang satu: (bangsa manusia, bukan jin, hewan dan 

sebagainya); dan telah menciptakan pula dari jenis tersebut isteri 

(pasangan)nya; dan dikembangbiakkan-Nya dari (perkawinan) keduanya laki-

laki dan perempuan yang banyak sekali...”
123

  

Dari terjemahan di atas dapat dipahami bahwa perempuan, menurut 

Alquran, bukan diciptakan dari tulang rusuk Adam melainkan dari unsur yang 

sama dengan Adam, yaitu tanah. Tampaknya, terjemahan tersebut lebih dapat 

diterima dan lebih kondusif, karena sesuai dengan pemahaman yang dibawa 

oleh ayat lain. 

Mengenai hadis yang dijadikan rujukan oleh para mufasir bahwa Hawa 

diciptakan dari tulang rusuk Adam, perlu diberikan penjelasan yang memadai 

agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami teks Alquran dan hadis. 

Apabila dikaji dan diteliti secara saksama QS. al-Nisa (4): 1 maka tidak perlu 

dipertentangkan dengan makna yang dikandung oleh hadis Bukhari Muslim 

tersebut. Sebab, QS. al-Nisa (4): 1 membicarakan tentang penciptaan semua 
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manusia dari unsur yang sama, sementara hadis membicarakan sifat dasar 

wanita yakni bagaikan tulang rusuk yang bengkok, sehingga apabila dipaksa 

meluruskannya dia akan patah, tapi bila dibiarkan begitu saja tanpa upaya 

meluruskannya, maka dia akan tetap bengkok.
124

 Hadis ini harus dipahami 

sebagai peringatan bagi kaum lelaki agar berlaku bijaksana, karena ada sifat, 

karakter dan kecenderungan perempuan yang tidak sama dengan lelaki. 

Dalam menafsirkan QS. al-Nisa (4): 32 dan al-Nahl (16): 97 al-

Zamakhsyariy mengakui adanya kesamaan hak laki-laki dan perempuan 

dalam memperoleh hasil usahanya. Namun, dalam hal kepemimpinan dalam 

rumah tangga, sebagaimana QS. al-Nisa (4): 34 al-Zamakhsyariy lebih 

cenderung menempatkan posisi kaum perempuan di bawah kaum laki-laki. 

Hal ini tampak pada ungkapannya ketika menafsirkan kata  بما فضل اهللا بعضهم

 bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga itu diberikan oleh Allah على بعض 

kepada laki-laki karena kelebihannya dalam beberapa hal. Dari kelebihan-

kelebihan yang dipaparkannya, kelihatan bahwa ia menganggap kaum laki-laki 

itu mempunyai banyak keunggulan ketimbang perempuan.  
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Di sisi lain, al-Zamakhsyariy tidak melihat bahwa kepemimpinan laki-

laki (suami) dalam rumah tangganya tidak dapat berjalan sebagaimana 

mestinya tanpa ditunjang oleh kemampuan perempuan (isteri) dalam 

menangani hal-hal yang mungkin saja laki-laki sulit untuk berkonsentrasi 

melakukannya, misalnya dalam hal mengurusi anak-anak. Kelembutan, kasih 

sayang dan ketelatenan seorang perempuan dalam mendidik anak-anaknya 

adalah sebuah tanggung jawab yang tidak begitu diperhatikan oleh al-

Zamakhsyariy. Hal ini berarti bahwa dalam mengurus rumah tangga secara 

langsung, kaum perempaun juga adalah seorang pemimpin yang harus 

diakui kapabilitasnya.   

Alquran tidak secara tegas menjelaskan apa yang menjadi keunggulan 

laki-laki atas perempuan, sehingga penafsiran yang diberikan oleh para 

mufasir pun menjadi beragam dan kontroversial. Kelebihan-kelebihan yang 

dikemukakan oleh para mufasir -termasuk al-Zamakhsyariy- pada intinya 

berkisar pada keunggulan laki-laki dari segi fisik, intelektual dan agama.  

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa tampak al-

Zamakhsyariy memperluas pembicaraan mengenai keunggulan kaum laki-

laki sebagai jenis kelamin, bukan dalam konteks suami, sebagaimana yang 
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diinginkan oleh ayat  بما فضل اهللا بعضهم على الرجال قوامون على النساء

 Sehingga kelebihan-kelebihan yang diberikan itu tidak relevan . بعض 

dengan fungsi dan tugas utama laki-laki sebagai seorang pemimpin dalam 

rumah tangganya. Misalnya, disebutkan kelebihan fisik laki-laki; kuat, 

punya jenggot bahkan disebutkan juga memakai sorban sebagai suatu 

kelebihan.  

Demikian juga tugas dan peran laki-laki dalam upacara-upacara 

keagamaan, seperti laki-laki menjadi muadzin, khatib, imam dan sebagainya. 

Apabila pemahaman al-Zamakhsyariy tersebut diterima sebagai suatu 

kelebihan laki-laki, maka dapat dikatakan bahwa kelebihan perempuan juga 

antara lain, perempuan haid, hamil, melahirkan, menyusui, cantik, lembut 

dan lain sebagainya. Namun, perbedaan-perbedaan tersebut harus dipahami 

tidak lebih dari sebuah pembagian tugas, bukan sebagai suatu kelebihan. 

Mengenai kelebihan laki-laki dari segi intelektual -sebagaimana 

penafsiran al-Zamakhsyariy, Alasan ini tampaknya karena al-

Zamakhsyariy adalah salah seorang ulama klasik yang menentang 

perempuan menjadi pemimpin dalam urusan publik atau politik, dengan 

alasan perempuan itu lemah, asal kejadiannya rendah dibanding laki-laki, 
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bahkan membenci dan menjauhi perempuan. Namun penulis melihatnya 

bukan sebagai potensi intelek
-
tual yang dimiliki, tetapi apabila terjadi 

perbenturan antara nalar dan rasa, maka laki-laki lebih mendahulukan nalar 

daripada rasanya.  

Sebaliknya perempuan lebih mendahulukan rasa daripada nalarnya. 

Namun, statement ini tidak berlaku untuk segala situasi dan kondisi, sebab 

dalam kondisi tertentu mungkin akan terjadi sebaliknya. Hal ini berarti 

bahwa laki-laki dan perempuan dapat melakukan persaingan secara sehat 

untuk mengembangkan diri lebih jauh. Bahkan dapat saja terjadi 

kemampuan intelektual perempuan lebih tinggi ketimbang laki-laki, dan 

hal ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan dan lingkungan 

masyarakat yang membentuknya.  

Kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga dari segi normativitas 

adalah memberikan kepastian siapa yang menjadi pemimpin di antara 

keduanya (suami atau isteri), sehingga tertutup peluang timbulnya 

perselisihan. Namun di sisi lain, kelemahannya adalah ketika persoalan 

tersebut diperhadapkan pada sebuah realitas, yakni tatkala secara faktual 

suami tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi pemimpin, baik yang 



 170 

bersifat integritas pribadi, maupun kemampuan finansial yang disyaratkan 

oleh Alquran secara eksplisit. Hal ini tidak dijelaskan oleh al-

Zamakhsyariy dalam menafsirkan kata qawwamun pada ayat tersebut.  

Analisis lain yang dapat dikemukakan bahwa al-Zamakhsyariy dalam 

mengupas ayat-ayat kepemimpinan perempuan tidak begitu jauh menjelaskan 

konsep dasarnya mengenai kepemimpinan perempuan 

Hal ini mungkin dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi kehidupan al-

Zamakhsyariy. Sebagaimana dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa 

al-Zamakhsyariy adalah seorang bujangan yang sangat tidak memperhatikan 

perempuan. Kurangnya perhatian al-Zamakhsyariy terhadap perempuan dapat 

disebabkan oleh kefakirannya, ketidakstabilan hidupnya karena keadaan materi 

yang dimilikinya dan penyakit jasmani yang dideritanya. Cacat kakinya 

merupakan salah satu sebab yang menjadikan ia merasa lemah dan tidak sanggup 

untuk menanggung perkawinan dan tanggung jawab keluarga. Ini juga mungkin 

merupakan penyebab menjauhnya para perempuan dari al-Zamakhsyariy. 

Kemungkinan lain yang menjadi penyebabnya adalah karena kesibukannya 

menuntut ilmu dan kecintaannya terhadap ilmu dan karya-karya yang ditulisnya 
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menyebabkan ia menjauh dari persoalan perkawinan.
125

 Namun yang pasti 

bahwa al-Zamakhsyariy memang tidak menyukai perempuan bahkan 

menghindarinya. Hal ini disebabkan oleh karena al-Zamakhsyariy tidak ingin 

menanggung resiko dari sebuah pernikahan tersebut. Sebagaimana penulis 

simpulkan dari ungkapan syairnya, yang berbunyi : 

َوَال َغَدْو الِخَراَب ْاَألْرُض ِعَماًرا َفَلْم َيُذْوُقْوا ِبَأْوَالِد # َوَاْسَعَد النَّاُس نَاَس ُقطا َما َوَلٌدوا 

 126. ِثْكًال َوَال َرَاَعُهْم َبْيٌت ِإَذا َاْنَهاًرا# ِإَذا اُنقَرُضوا 

Terjemahnya : 

 

Orang yang paling bahagia adalah orang yang tidak beranak; dan orang 

yang tidak mempunyai rumah; 

Sehingga mereka tidak akan meratapi anak-anaknya jika mereka mati; dan 

mereka juga tidak akan terkejut, jika rumah mereka roboh. 

Namun demikian, sebuah ungkapan berupa nasehat yang diberikan oleh 

al-Zamakhsyariy mengenai perempuan dan patut untuk direnungkan adalah: 

َفِإْن اْجَتَمَع ْالَحَصَن َوْالَجَماَل  َفَذاَك ُهَو , َال تخَُْطُب ْالَمْرَءَة  الحََِسِنَها  َوَلِكْن الحََِصِنَها 

 127.ْالَكَماِل  َوَأْكَمُلُهنَّ   َذاِلَك  َأنَّ َتِعْيَش ُحُصْوًرا  َوِإْن ُعِمَرْت ُعُصْوًرا

Terjemahnya : 

                                              

125
 Lihat, Abd al-Majid Dayyab, ibid., h. 17-18. 

126
 Sebagaimana dikutip oleh  M. Thib Raya dari Abd al-Majid Dayyab, "Muqaddimat al-

Tahqiq" dalam Rabi' al-Abrar  oleh Al-Zamakhsyariy (Mesir: Dar al-Hai'ah al-Misriyyah li al-Kuttab, 
1992), h. 17. Lihat pula Syekh Kamil Muhammad `Uwaidah, op. cit., h. 57. 

127
 Kamil Muhammad Muhammad ‘Uwaidah, op. cit., h. 56. 
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Janganlah engkau meminang perempuan karena kecantikannya, tetapi 

karena keturunannya, apabila telah berkumpul keturunan dan 

kecantikannya maka itulah sebuah kesempurnaan dan kesempurnaannya 

itulah yang akan menyibukkanmu dan akan mengisi umur (hidup)mu 

sepanjang masa. 

Terlepas dari uraian di atas, al-Zamakhsyariy dalam menafsirkan ayat-

ayat kepemimpinan lebih banyak menganalisis dari segi kaedah kebahasaan, 

sehingga yang sangat menonjol adalah tinjauan kebahasaannya. Hal ini -menurut 

analisis penulis- adalah merupakan keistimewaan al-Zamakhsyariy dalam 

menafsirkan Alquran, tetapi dapat pula menjadi sebuah kelemahan. Alasannya 

adalah dengan tinjauan kebahasaan semata, maka penafsiran ayat yang 

diinginkan tidak begitu nampak, hanya berbentuk sebuah penjelasan kaedah 

bahasa. Namun, hal itupun tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya kepada al-

Zamakhsyariy, sebab kecenderungan al-Zamakhsyariy dalam menafsirkan ayat-

ayat Alquran dari segi bahasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada 

masanya, sehingga persoalan kepemimpinan perempuan belumlah menjadi fokus 

perhatian para mufasir termasuk al-Zamakhsyariy pada masa hidupnya. 

Dari beberapa uraian analisis hadis Abi Bakrah tentang kepemimpinan 

perempuan dalam urusan politik, maka dapat dipahami secara tekstual dan 

kontekstual serta kandungannya yaitu: 

1. Pemahaman Tekstual dan Kontekstual 



 173 

 Tekstual hadis ini memberikan penjelasan bahwa tidak boleh sama sekali 

diberikan tanggungjawab pemerintahan kepada perempuan berdasarkan 

pendekatan historis (asbab al-wurud) hadis ini, yaitu pengangkatan perempuan 

sebagai pemimpin (ratu). Tanggapan ini berdasar bahwa hadis Abi Bakrah 

adalah dalil atas ketidakbolehan perempuan memimpin wilayah tertinggi 

danlainnya berupa kepemimpinan-kepemimpinan besar. Karena hadis itu umum, 

maka lafaz qaumun itu mencakup setiap kaum, dan lafaz amrahum mencakup 

setiap kepemimpinan, maka mereka tidak beruntung. 

 Sedangkan kontekstual hadis ini memberikan gambaran bahwa kondisi 

pada saat itu kualitas perempuan pada umumnya kurang berpendidikan 

disebabkan oleh budaya atau kondisi sosial kemasyarakatan yang masih 

menganggap perempuan sebagai penanggungjawab di rumah tangga yang tidak 

diperkenankan keluar rumah untuk menuntut ilmu. Hal ini dikarenakan ketika 

perempuan waktunya banyak di luar rumah maka itu dianggap suatu aib. 

 Berdasakan metode pendekatan sosial kemasyarakatan, pada era modern 

ini ternyata telah berubah, karena telah didapatkan perempuan yang kadang telah 

memiliki tingkat intelektualitas yang lebih dari laki-laki. Maka penulis 
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menyimpulkan bahwa hadis tersebut dengan pemahaman kontekstual dengan 

menggunakan metode sosiologi sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang. 

 Pada zaman sekarang ini, banyak perempuan diberi peluang kerja yang 

tidak pernah dikenal pada zaman dahulu. Sekarang didirikan sekolah dan 

lembaga-lembaga pendidikan yang menampung pelajar putri yang kemudian 

bisa menghasilkan para guru, dokter, pengawas, akuntan, dan sebagainya. 

Bahkan sebagian di antara mereka ada yang menjadi direktur  berbagai 

perusahaan, berapa banyak pegawai laki-laki  di koperasi atau organisasi yang 

ketuanya adalah perempuan atau dimiliki oleh seorang perempuan. Bahkan 

terkadang pula sang suami menjadi bawahan istrinya di tempat kerja, namun 

sang istri menjadi bawahan ketika sudah kembali ke rumahnya. 

 Kemudian hadis Abi Bakrah ini tidak bersifat umum. Ini dilihat dari 

redaksi hadis tersebut secara utuh, yang mana hadis tersebut ditujukan kepada 

masyarakat Persia pada waktu itu, bukan terhadap semua masyarakat dan dalam 

semua urusan. Selanjutnya tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang 

dapat dipahami sebagai larangan keterlibatan perempuan dalam bidang politik, 

atau ketentuan agama yang membatasi  suatu bidang hanya untuk laki-laki. Di 
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sisi lain, cukup banyak ayat dan hadis dapat dijadikan dasar pemahaman untuk 

menetapkan adanya hak-hak tersebut. 

 Hadis Abi Bakrah tersebut jika direlevansikan dengan konteks sosial , dan 

konteks sosialnya itu berubah, maka hadis tersebut harus dipahami secara 

kontekstual sehingga bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dengan 

demikian, kepemimpinan perempuan dalam urusan politik secara kontekstual 

dapat dibenarkan/dibolehkan, apalagi tidak ada larangan dalam Alquran 

mengenai kepemimpinan perempuan, bahkan menurut QS. al-Taubah (9) : 71 

dibolehkan, karena ayat ini menggambarkan tentang kewajiban melakukan 

kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan 

yang ditunjukkan dengan kalimat  َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر  

menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. 

2. Kandungan Hadis  

Hadis Abi Bakrah membicarakan tentang kepemimpinan perempuan 

dalam urusan politik. Secara tekstual bahwa, tidak beruntung suatu kaum yang 

menyerahkan kepemimpinan kepada perempuan. 

 Jika dikaitkan dengan kaum modernis, maka akan dipahami dengan 

mengkaitkan dengan kondisi kaum perempuan ketika dikeluarkannya hadis 
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tersebut. Mereka masih terbelenggu oleh adat istiadat yang belum memberikan 

kesempatan seluas-luasnya dalam semua sektor kehidupan, termasuk dalam soal 

pendidikan. Jadi perempuan yang harus dipimpin dan tidak boleh diserahi urusan 

kekuasaan adalah mereka yang belum memiliki kemampuan dan kecakapan 

memadai, sebab dapat dipastikan akan menghancurkan sebuah negeri. Terlepas 

dari itu apakah berkaitan dengan kondisi sosial atau tidak dapat menyebabkan 

interpretasi yang sangat variatif dari aspek mana setiap orang memandangnya. 

 Untuk lebih jelasnya kandungan hadis Abi Bakrah adalah : 

1. Berdasarkan hasil penelitian matan, hadis Abi Bakrah jika diperbandingkan 

dengan QS. al-Taubah (9) : 71 dilihat dari kejelasan maknanya, maka hadis 

tersebut hanya berupa pernyataan yang tidak tegas melarang. Sedangkan ayat 

tersebut jelas menyatakan bahwa orang mukmin laki-laki dan perempuan 

saling memimpin dengan hakikat amar ma'ruf nahi mungkar. 

2. Hadis Abi Bakrah bertentangan dengan sejarah, karena matan hadis 

bermakna tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan 

kepada perempuan. Ternyata banyak perempuan yang pernah menjadi 

pemimpin dalam urusan politik dan membawa banyak keberhasilan. 

3. Asbabul wurud hadis Abi Bakrah diungkapkan Rasulullah dalam rangka 

memberikan informasi tentang raja Persia (Kisra) yang dengan congkaknya 
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merobek-robek surat yang beliau kirim kepadanya. Hadis tersebut hanya 

ditujukan khusus kepada raja Persia, bukan untuk umum. 

4. Secara kontekstual hadis tersebut melarang perempuan menjadi pemimpin, 

secara kontekstual hadis ini temporal berdasarkan kondisi, adat istiadat sesuai 

perkembangan zaman. Apabila perkembangan zaman perempuan itu 

memiliki pengetahuan, kemampuan dan keberanian serta agresif, maka 

perempuan itu boleh menjadi pemimpin.  

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Dari beberapa uraian yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, 

dapat ditarik beberapa kongklusi, antara lain: 

1. Hadis Abi Bakrah tentang kepemimpinan perempuan dalam urusan 

politik dapat ditemukan melalui proses penelitian hadis yang disebut 

Takhrij al-Hadis dengan mengacu kepada kaidah kesahihan sanad dan 

matan. Sehingga ditemukan hadis tentang kepemimpinan perempuan 

tersebut dalam beberapa kitab hadis yang inti matannya semakna, namun 

penelitian ini memfokuskan pada kitab Sahih Bukhari yang terdapat pada 

bab Maghazi dan Fatan, sunan al-Turmuzy, bagian al-Fatn, sunan al-

Nasai, bagian Adab al-Qudat, dan kitab musnad Ahmad bin Hambal 

bagian hadis Abi Bakrah. 

2. Berdasarkan penelitian penulis maka kualifikasi dan kehujjahan hadis 

tentang kepemimpinan perempuan ditinjau dari sanad dan matan adalah 

sahih dalam sisi sanad, dan ahad dari sisi periwayat, sedangkan dari sisi 

matan adalah dha'if. Dikatakan sahih pada sanad karena terdapatnya 

ketersambungan sanad dari seluruh para periwayat mulai dari sanad 
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pertama sampai sanad terakhir. Dikatakan ahad pada  periwayat karena 

hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh Abi Bakrah sendiri. Kemudian 

dikatakan dha'if dari sisi matan karena hasil penelitian matan, ternyata 

hadis tersebut bermasalah yakni, matan hadis bertentangan dengan fakta 

sejarah, karena ternyata banyak perempuan yang pernah menjadi kepala 

negara dan berhasil dalam kepemimpinannya. Kemudian bertentangan  

dengan QS. at-Taubah (9) : 71, membolehkan kepemimpinan perempuan 

yakni orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebahagian mereka 

menjadi penolong atau pemimpin bagi sebahagian yang lain. secara 

sosiologis fungsional ternyata kapasitas perempuan sangat 

memungkinkan untuk berperan dalam urusan politik. Di sisi lain 

mencuatnya hadis ini kembali pada saat perang Jamal bertendensi politis 

terhadap kepemimpinan Aisyah sebagai pemimpin prang yang 

menentang pihak Ali sehingga hadis ini dianggap sebagai perang 

psikologis untuk mengubah pengikut Aisyah berpihak kepadanya. 

3. Secara tekstual hadis ini menjadi legitimasi bagi kaum laki-laki untuk 

menentang kepemimpinan perempuan dalam urusan politik. Pada 

umumnya penafsiran ulama klasik maupun kontemporer terhadap makna 

tekstual hadis ini cenderung terjebak pada pemahaman marjinal terhadap 
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perempuan yang sangat bias jender. Adapun pemahaman kontekstual 

terhadap hadis ini akan menjadi relevan dalam realitasnya melalui 

pendekatan historis dan sosiologis fungsional, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hadis tersebut hanya berlaku temporal yang 

tergantung pada kredibilitas perempuan yang menjadi pemimpin. Ketika 

perempuan itu ternyata mampu memimpin maka selayaknyalah dia 

menjadi pemimpin, begitu pula sebaliknya.  

B. Implikasi Penelitian  

 Tesis ini membahas tentang menggagas kepemimpinan perempuan 

dalam urusan politik (Studi kasus hadis Abi Bakrah), yang di dalamnya 

dibahas beberapa pendapat mufasir. Mengenai hal tersebut, tampak adanya 

perbedaan pendapat antara mufasir klasik dan mufasir kontemporer. 

Perbedaan itu disebabkan oleh adanya perbedaan kondisi sosial 

kemasyarakatan yang dihadapi oleh masing-masing mufasir yang 

bersangkutan. 

 Dengan mengetahui sebab-sebab perbedaan itu, maka umat Islam 

telah dapat terlepas dari perbedaan yang berkepanjangan tentang 

kepemimpinan perempuan. Karena masalah kepemimpinan perempuan  
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sangat erat dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan, maka dibutuhkan 

pemahaman dengan pendekatan sosio-kultural. Dan memang, hadis yang 

membahas tentang kepemimpinan perempuan masih memberikan peluang 

yang besar untuk menginterpretasikan dan memperoleh pemahaman yang 

berbeda-beda. 

 Pendekatan perbandingan dapat digunakan untuk melihat kapasitas 

hadis Abi Bakrah dengan membandingkan QS. Al-Taubah (9): 71, yaitu 

pertama-tama dilihat perbandingan maknanya dari segi kejelasan (sarih) 

pesannya. Hadis tersebut hanya berupa pernyataan yang tidak tegas 

melarang. Sedangkan ayatnya jelas (sarih) yang menyatakan bahwa orang 

mukmin laki-laki saling memimpin dengan hakikat amar makruf nahi 

mungkar. Dengan demikian, kesemua isyarat tentang ketidakbolehan 

perempuan menjadi pemimpin menurut hadis Abi Bakrah menjadi lemah 

ketika dihadapkan dengan ketegasan tentang kebolehannya menurut QS. Al-

Taubah (9): 71. 

 Akhirnya, tesis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang 

jelas tentang kepemimpinan perempuan dalam hadis Abi Bakrah dan 

menambah khasanah ilmu-ilmu keislaman terkhusus mengenai hasil 

pemikiran para mufasir. 
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