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ABSTRAK 

KARAKTERISTIK WANITA MULIA DAN WANITA TERCELA  

(perspektif tafsir al-Mizan) 

OLEH:ALMAARIF 

 Skripsi ini membahas tentang karakteristik wanita mulia dan wanita tercela 

(perspektif tafsir al-Mizan), yaitu membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan 

judul yang telah dipilih, 

Fokus masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana penafsiran 

Thabathaba’i tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan karakteristik wanita mulia 

dan wanita tercela? Dan Analisis penafsiran Thabathaba’i mengenai karakteristik 

wanita mulia dan wanita tercela ? jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian 

kepustakaan (library Reseach). Karena sesuai dengan tema Karakteristik wanita 

mulia dan wanita (tercela perspektif tafsir al-Mizan). Maka peneliti melakukan 

beberapa langkah dalam penelitian dimulai dengan cara mengumpulkan buku-

buku atau literatur yang berkaitan dengan tema yang dibahas yaitu karakteristik 

wanita mulia dan wanita tercela (perspektif tafsir al-Mizan), kemudian langkah 

selanjutnya yaitu mendeskripsikan ayat demi ayat, dengan cara mengumpulkan 

data primer dan data skunder. Sedangkan data primer adalah kitab tafsir al-Mizan. 

Sedangkan data skundernya adalah tafsir Al-Misbah, Tafsir fi Zhilalil Qur’an, 

buku yang berhubungan dengan ulumul Qur’an, buku-buku atau bentuk penelitin 

dan arsip yang tidak berkaitan langsung dengan tema pembahasan. Pendekatan 

penelitian ini menggunakan pendekatan dengan langkah Maudhu’i yakni: 

menetapkan Judul, menghimpun ayat, menguraikan asbab al- Nuzul, menguraikan 

munasabah antar ayat, menyusun pembahasan dengan sub-sub judul, melengkapi 

pembahasan dengan hadits, dan pengolahan data melalui interpretasi dan analisa 

data bersifat kualitatif, menarik kesimpulan dengan metode deduktif. 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengemukakan bahwa gambaran 

karakteristik wanita yang mulia dan wanita tercela yang diungkapkan M.H. 

Thabathaba’i melalui tokoh-tokoh wanita yang diabadikan dalam Al-Qur’an. 

penulis menyimpulkan Karakter wanita mulia Mendahulukan kewajiban kepada 

Allah SWT dan Selalu memanjatkan doa serta Karakteristik wanita Tercela yaitu 

Menuutup hatinya dari kebenaran dan Menghancurkan keharmonisan rumah 

tangga dan penyebab perpecahan dalam masyarakat. Karakter mulialah yang 

seharusnya bisa dimiliki oleh para wanita agar melahirkan generasi penerus yang 

sesuai Al-Qur’an dan Sunnah. Karakter yang mulia tidak harus selalu dalam 

lingkungan yang baik karena dalam lingkungan kafirpun wanita dapat mempunyai 

karakter yang mulia disisi Allah dan manusia. Islam telah mewajibkan manusia 

baik pria dan wanita untuk senantiasa beriman, bertakwa, tawakkal, tulus, iklas, 

penuh pengorbanan, dan sabar menghadapi cobaan. Allah mengabadikan wanita 

dengan berbagai karakter agar wanita bisa memiliki karakter mereka yang 

sebenarnya. 
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MOTTO 

 

                        

        

Artinya:”Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan 

mewahyukan Al Quran ini kepadamu, dan Sesungguhnya kamu sebelum (kami 

mewahyukan) nya adalah Termasuk orang-orang yang belum mengetahui. 

(QS.Yusuf: 3)
1
 

 

Nabi saw bersabda: “wanita penghuni syurga yang paling utama adalah Khadijah 

binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti imran dan Asiyah binti 

Mazahim istri firaun. (HR. Ahmad, thabrani, hakim, thahawi dalam shahih Al 

jami’ As Saghir no. 1135 dan silsilah hadits al-shahih no. 1508) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Lajnah Pentahsin Mushaf Al-Qur’an DEPAG RI,Al-Qur’an dan Terjemahnya Special For 

Women,(Bandung: Syahmil Qur’an SIGMA RI,2005),  h.. 235. 
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ي َ--- Fathah dan iya Ai A dan i 

 Kasrah dan iya Y Y يِ---

 Fathah dan waw Au A dan u وَ---
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Nama Huruf dan 

tanda 

Nama 
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magshurah) 
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a dan garis 
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 Kasrah dan iya يِ---
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waw 
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u  dan garis 

di atas 
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 qiila =   ِقْيَلqaala =   َقال
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Ta Marbuthah 
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َيْاُخُذْوَى  Ya’khudzuna (hamzah di tengah) 

 Al-na’u (hamzah di akhir) َالَنْوُء

 Inna (hamzah di awal tanpa ِاَى

apostrop)
2

 

 

SINGKATAN-SINGKATAN YANG DIGUNAKAN 

 

SAW Shallallahu ‘alayh wa 

sallam 

SWT Subhânahu wa ta’ala 

H. Tahun Hijriah 

M. Tahun Masehi. 

w. Wafat 

t.t. Tanpa tahun 
3
 

as ‘alayh wa sallam 

 ra Radhiyallohu ‘Anhu 

 

 

 

                                                           
2
M. Sidi Ritaudin, Muhammad Iqbal, Sudarman, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, 

(Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2014) 
3
Nasrudin Baidan, Wawasan Baru Ilmu Tafsir (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. xv  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan pusat bahasan dari sebuah karya. Maka sebelum 

menguraikan lebih lanjut untuk menghindari kesalah pahaman dari judul skripsi 

ini, terlebih dahulu akan dijelaskan maksud dari kalimat Judul karakteristik 

Wanita Mulia Dan Wanita Tercela (perspektif Tafsir al-Mizan)”. Dari 

rumusan judul ini dapat dijelaskan sebagai berikut  : 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia karakter adalah sifat-sifat 

kejiwaan,  sikap, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan 

dari yang lain.
1
Wanita secara harfiah disebut kaum perempuan.

2
Menurut kamus 

besar Bahasa Indonesia Kontemporer wanita adalah perempuan dewasa sejak 

lulus perguruan tinggi ia menjadi wanita karir.
3
 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, mulia adalah tinggi kedudukan, 

pangkat, martabat tertinggi, terhormat, luhur budi, baik budi(hati;dsb), istimewa, 

sangat hati bermutu tinggi, berharga
4
. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia 

kontemporer mulia adalah  mempunyai kedudukan, pangkat dan martabat dan 

sebagainya yang tinggi atau terhormat.
5
 

                                                           
1
Peter Salim Dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern 

English Press,1991), h. 629. 
2
Hasbi Indra, Potret Wanita Shalehah, (Jakarta: Permadani, 2004), h. 1. 

3
Peter Salim Dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern 

English Press, 1991), h.1713. 
4
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai 

Pustaka,2007), Cet Iv, h.761. 
5
Peter Salim Dan Yenny Salim, Op. Cit, h.1005 
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Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Tercela adalah tidak pantas 

perbuatan seperti itu jangan sampai terulang lagi.
6
 

Perspektif adalah kata perspektif (ingris) yang berarti pandangan atau 

pandang)
7
. Penafsiran  berasal dari kata tafsir yang mendapat awalan “pe” kata 

tafsir merupakan Mashdar dari kataَتْفِسْير, - ُيَفسُِّر-   َفسََّر  yang dalam kamus al-

Munawwir bermakna Tafsiran, interpretsi, penjelasan, komentar, dan keterangan
8
 

sedangkan al-Mizan adalah nama tafsir yang dikarang oleh M.H.Thabathaba‘i.9 

Maksud dari judul ini adalah suatu kajian penelitian untuk memahami 

sifat-sifat perempuan yang telah dewasa yang  bermartabat dan perempuan yang 

tidak bermartabat  menurut pandangan Thabatthaba‘i  dalam tafsirnya al-Mizan.  

B. Alasan Memilih Judul 

1. Judul ini mempunyai signifikansi dengan kehidupan manusia karena dalam 

kehidupan manusia tidak terlepas dari peran wanita. Sehingga dengan 

mempelajari makna karakteristik wanita mulia dan wanita tercela prespektif 

tafsir al-Mizan diharapkan akan lebih mengetahui bagaimana kita mensikapi 

wanita di zaman sekarang ini. 

2. Tafsir al-Mizan adalah salah satu karya tafsir kontemporer yang dikenal 

bermahzab Syi’ah maka dari itu peneliti ingin sekali mengkaji tafsir ini. 

                                                           
6
Ibid,h.201 

7
Murtadha Mutahari, Perspektif Al-Qur’an Tentang Manusia dan Agama, (Mizan 

Bandung,1990).h.7 
8
Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Cet Xiv; Yogyakarta: Pustaka 

Progressif, 1997, H.1068 
9
M.H. Thobathaba’i, Mengungkap Rahasia Al-Qur’an, terj: A.Malik Madany dan Hamim 

Ilyas judul asli:Al-Quran fi Al-Islam, (Bandung: Mizan, 1998), h.10 
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3. Dalam hal ini peneliti bermaksud mengkaji lebih jauh bagaimana 

sebenarnya pemikiran Thabathaba‘i  dalamn tafsir al-Mizan tentang 

karakteristik wanita mulia dan wanita tercela. 

C. Latar Belakang Masalah 

Wanita adalah sosok yang kerap kali menjadi perbincangan yang tiada 

habisnya. Sesuatu yang menyangkut wanita akan terus mendapat perhatian untuk 

dibicarakan.  Secara umum hak-hak perempuan dianggap telah dapat signifikansi 

dimasa modern dan khususnya didunia Islam.
10

 Al-Qur’an  memakai pendekatan 

sosiologis dalam melihat agama dan ritual yang dekat dengan pendekatan modern, 

sisi normatif agama mendapat interpretasi sosiologisnya sesuai dengan struktur 

sosial.
11

  

Begitupun Secara spesifik, Al-Qur`an menyediakan 1 surah yang 

membahas banyak hal berkaitan tentang wanita, yaitu Surah an-Nisā (bahasa 

Arab:النسآء, an-Nisā, yang berarti "Wanita") terdiri atas 176 ayat dan tergolong 

surah Madaniyyah. Surah lainnya yg juga memberitakan berbagai hal 

berhubungan dengan wanita seperti kasus-kasus talak, dll adalah surah At-Talaq 

(Arab:  لّطالق ,"Talak") terdiri atas 12 ayat, surah ke-65 dalam Al-Qur’an  dan 

dikategorikan dalam surah Madaniyyah. selain itu juga Al-Qur’an  mengadabikan 

sosok wanita yg sempurna dengan nama Surat Yaitu Sura Maryam. 

Dalam menjelaskan hal-hal yang menunjukkan wanita, Allah Swt 

menggunakan beberapa istilah dalam Al-Qur’an . Setiap istilah yang Allah SWT 

                                                           
10

 Asghar Ali Enginer, Pembebasan Perempuan, (Yogyakarta: LKIS, 2003), h. 1.  
11

 Ibid, h. 38. 
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gunakan memiliki pengertian sendiri yang tidak terkandung dalam istilah lain. 

 Adapun istilah-istilah tersebut adalah
12

 :  

1. Untsa ( ) jamaknya adalah ( ) lawan kata dari laki-laki. 

2. Imroah (إمرأة)   : perempuan yang telah dewasa dan mampu menentukan 

pilihannya sendiri serta telah menikah.  

3. Nisa’ ( ءنسا ) : kata Nisa adalah kata yang menunjukkan sifat wanita baik dari 

sisi kewanitaanya maupun sebagai penanggung jawab terhadap keutuhan 

keluarga. Kata ini sering dijadikan antonim kata ”ar rijal” yang memiliki 

kesan sikap yang lebih kuat dan menjadi penjaga bagi wanita.  

4. Niswatun  (نسوة) : jama’ dari kata (نساء)  digunakan untuk menunjukkan kesan 

lebih lemah. Karenanya dalam Al-Qur’an ketika menjelaskan orang-orang 

a’rab Allah Swt lebih memilih kata (نسوة)   untuk menunjukkan bahwa 

walaupun mereka memiliki badan yang kuat akan tetapi sesungguhnya 

mereka lemah dibanding orang-orang yang telah mengenal peradaban, karena 

mereka tidak mengedepankan persatuan.  

5. Zaujun (زوج) :  digunakan untuk setiap yang berpasangan baik berakal. 

6. Ummu (أم) : kata umm dengan jamak ummahat memiliki sangat banyak 

pengertian diantara ibu, orang tua perempuan, sumber, induk, asal, pangkal, 

pusat, pusat permasalahan dam dasar.  

Maka dari pemaparan tersebut peneliti ingin meneliti Terkait dengan judul: 

karakteristik Wanita Mulia Dan Wanita Tercela (perspektif Tafsir al-Mizan) 

dengan istilah  wanita pada kata Imroah (إمرأة)   : perempuan yang telah dewasa 

dan mampu menentukan pilihannya sendiri serta telah menikah.  

Dalam penelitian yang mengacu pada tema tertentu maka langkah yang 

pertama setelah menetapkan tema adalah mencari dan menghimpun ayat-ayat 

yang terkait berhubungan dengan tema pembahasan. Untuk itu dalam 

                                                           
12

 http://Agusjaya abcd.blogspot.co.id/2015/10/karakteristik-wanita-dalam-al-quran.html. 

diakses, 11 des 2016. O9.30. WIB. 
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memudahkan pencarian ayat yang berhubungan dan berkaitan dengan tema 

karakteristik wanita mulia dan wanita tercela, maka maka metode dalam pencarian 

Al-Qur’an  hendaknya menggunakan metode praktis, yaitu memakai kamus Al-

Qur’an  . berdasarkan hasil penelitian dengan merujuk pada kitab Fathu al-

Rahman 
13

 karya Syeikh Ilmi Zadeh Faidullah al-Hasan al-Maqdisi. 

Dengan langkah mencari wanita dengan kata kunci إمرأة (perempuan yang 

telah dewasa dan mampu menentukan pilihannya sendiri serta telah menikah) 

terdapat 22 ayat . namun peneliti tidak mengambil semua ayat peneliti hanya 

mengambil beberapa ayat yang menurut peneliti benar-benar terkait dengan judul 

peneliti yaitu” karakteristik Wanita Mulia Dan Wanita Tercela (perspektif Tafsir 

al-Mizan)”. Kemudian ayat-ayat lain sebagai pendukung pembahasan. 

Diantara Ayat-ayat yang terkait dari kata kunci  إمرأة diantaranya: 

QS.Al-Lahab :4, QS.At-Tahrim 10-11, QS.Yusuf :30, QS. Ali-Imron 35, 

QS.Hud.71. 

       

Artinya: Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu baka. (QS.Al-Lahab:4)
14

 

 

 

 

                                                           
13

Kitab Fathu al-Rahman adalah salah satu kamus Al-Qur’an  yang sering dipakai oleh 

santri-santri ondok pesantren khususnya santri Tahfidz Qur’an, selain kitab ini praktis untuk 

dbawa karena berukuran kecil, tipis dan ringan kitab ini juga lebih memudahkan untuk mengingat 

ayat Al-Qur’an yang sedang kita cari cara penggunaan ini menggunakan kata kunci huruf pada 

awal kata yang mengacu pada kalimat fiil madhi, dalam kamus ini nama surah tidak disebutkan 

secara langsung melainkan menggunakan kode surat tertantu yang telah digunakan pada halaman 

daftar rumusan ,contoh ان untuk sebutan ما ,االنبيا adalah المائدة dan نح untuk النح 
14

 Lajnah Pentahsin Mushaf Al-Qur’an DEPAG RI,Al-Qur’an dan Terjemahnya Special 

For Women, (Bandung: Syahmil Qur’an SIGMA RI,2005), h.603. 
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Firman Allah Swt: 

              

            

              

            

        

Artinya:Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth sebagai perumpamaan bagi 

orang-orang kafir. keduanya berada di bawah pengawasan dua orang 

hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua isteri itu 

berkhianat kepada suaminya (masing-masing), Maka suaminya itu tiada 

dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah; dan dikatakan 

(kepada keduanya): "Masuklah ke dalam Jahannam bersama orang-orang 

yang masuk (jahannam)". 

Dan Allah membuat isteri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang 

yang beriman, ketika ia berkata: "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku 

sebuah rumah di sisi-Mu dalam firdaus, dan selamatkanlah Aku dari 

Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah Aku dari kaum yang 

zhalim. (QS.At-Tahrim 10-11)
15

 

 

                

     

Artinya:Dan wanita-wanita di kota berkata: "Isteri Al Aziz menggoda bujangnya 

untuk menundukkan dirinya (kepadanya), Sesungguhnya cintanya kepada 

bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami 

memandangnya dalam kesesatan yang nyata."(QS Yusuf:30)
16

 

 

                                                           
15

 Ibid, h.561. 
16

 Ibid, h.238. 
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Artinya:(ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, Sesungguhnya Aku 

menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi 

hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). Karena itu 

terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha 

mendengar lagi Maha Mengetahui" (Ali-Imron 35).
17

 

   

                 

Artinya:Dan isterinya berdiri (dibalik tirai) lalu dia tersenyum, Maka kami 

sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran) Ishak dan dari 

Ishak (akan lahir puteranya) Ya'qub.(QS.hud.71).
18

 

 

Tentunya untuk memahami makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-

Qur’an  setiap penelitian harus mengacu pada minimal satu Tokoh tafsir agar 

mudah memahami isi Al-Qur’an  tersebut. Maka dari itu Peneliti mengacu pada 

satu Tokoh tafsir yaitu Thabathaba’i. 

Sebagaimana kita ketahui Thabāthaba’i adalah seorang ulama pemikir, 

fiqh, filosofis dan ahli matematika
19

, banyak mengeluarkan karya penting dalam 

bidang ilmu kefilsafatan Islam, termasuk di dalamnya karya monumentalnya 

yakni Tafsīr al-Mizan Dalam  tafsir al-Mizan karya Thabathaba’i ini sebagaimana 

diakuinya sendiri adalah sebuah tafsir yang menafsirkan Al-Qur’an  dengan Al-

Qur’an  (baca; bi al-Ma’tsur).  

Sementara itu, sumber penafsiran kitab tafsir al-Mizan tidak hanya 

berdasarkan bi al-Ma’tsur. Sebab, sebagaimana yang terkandung di dalamnya, 

Thabathaba’i juga menggunakan beberapa pendekatan lainnya dalam menafsirkan 

                                                           
17

 Ibid, h.54. 
18

 Ibid, h.229 
19

 M.Husain Thabathaba’i ,Inilah Islam, (Jakarta:Sadra press,2011),h.8. 
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teks Al-Qur’an , seperti pendekatan lingusitik, filosofis, sejarah, teologi dan 

sebagainya. 

Di samping itu, Thabathaba‘i juga kerap mengutip pendapat-pendapat para 

mufassir sebelumnya, baik klasik maupun kontemporer.
20

.Yang istimewa dari 

Thabathaba’i dalam pembahasan dan pengkajian Al-Qur’an  yaitu dalam 

menjelaskan maksud, pengertian dan makna-makna  terlebih dahulu ia merujuk 

kepada Al-Qur’an  itu sendiri, sebelum merujuk kepada sumber-sumber lain.
21

 

Selain itu sebagaimana kita ketehui Thabathaba‘i adalah seorang Tokoh Syi‘ ah 

dimana Syi‘ah tidak memandang wanita dengan baik bahkan wanita 

diperbolehkan dimut’ah dan dipandang sebagai sewaan.
22

 

Dari penjelasan diatas Maka peneliti tertarik meneliti karakteristik wanita 

mulia dan wanita tercela dalam ayat-ayat wanita menurut  sudut pandang  tokoh 

tafsir yaitu Thabathaba’i dalam tafsirnya al-Mizan. 

D. Rumusan Masalah 

Dari paparan latar belakang masalah tersebut diatas dapat dirumuskan 

masalah-masalah pokok sebagai berikut: 

Bagaimana penafsiran Thabathaba‘i tentang ayat-ayat yang berkaitan 

dengan karakteristik wanita mulia dan wanita tercela? 

 

 

                                                           
20

Mamduh Aufan Nada “ Makalah Manhaj Thobathabai Dalm Tafsir Al-Mizan”.(On-

line). tersedia di: http://aufannada.blogspot.co.id/2013/01/manhaj-Thabathaba’i-dalam-kitab-

tafsir-al-Mizan-29012013.html  (5Mei 2016). 
21

M.H. Thobathaba’i, mengungkap rahasia Al-Qur’an, terj: A.Malik Madany dan Hamim 

Ilyas judul asli: Al-Quran fi Al-Islam, (Bandung: Mizan, 1998), h.11 
22

Mamduh Farhan Al-Buhairi,Gen syi’ah,(Jakarta: Darul Falah,2001),h.195. 
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E. Tujuan dan kegunaan penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana penafsiran 

Thabathaba’i tentang karakteristik wanita mulia dan wanita tercela. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Untuk Menambah wawasan tentang karakteristik wanita mulia dan 

wanita tercela khususnya dalam penafsiran Thabathaba’i 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi  yang 

positif dalam memahami karakteristik wanita mulia dan wanita tercela 

dalam Al-Qur’an  untuk membangun keseimbangan  kehidupan dunia 

dan akhirat . 

F. Metode Penelitian  

Supaya penelitian ini layak dikatakan baik maka metode adalah hal yang 

urgensi dalam suatu penelitian. Oleh karena itu  peneliti akan memaparkan 

metode yang berkaitan dalam penelitian ini.  

1. Jenis Dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu dengan 

mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada berupa 

bahan kepustakaan (sumber bacaan, buku-buku referensi atau hasil 

penelitian lain) untuk menunjang penelitiannya, disebut mengkaji bahan 

pustaka atau studi kepustakaan.
23

 Dengan kata lain penelitian yang 

                                                           
23

Iqbal Hasan ,Metode Penelitian Dan Aplikasinya (Jakarta: Ghalia Indonesia,2002),h.45 
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diadakan pada karya-karya kepustakaan dengan cara menumpulkan buku-

buku linier yang diperlukan. Dengan hal ini peneliti melakukan 

penelusuran pada kitab tafsir yang menjadi rujukan, juga menggunakan 

buku-buku lain yang masih ada hubungannya dengan karakteristik wanita 

mulia dan wanita tercela dalam tafsir Al-Mizan. 

b. Sifat  Penelitian  

Sifat penelitian ini bersifat conten analisis atau dianalisa 

menggunakan metode menganalisis isi.
24

 dan mendialogkannya sehingga 

membuahkan hasil penelitian yang dapat mendeskripsikan secara 

komprehensif, sistematis dan obyektif tentang permasalahan seputar 

karakteristik wanita mulia dan wanita tercela. Oleh karena itu, penelitian 

ini dapat dikatakan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif.
25

 Yaitu 

peneliti yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada 

sekarang berdasarkan data-data didalamnya juga menyajikan data, 

menganalisis, dan menginterpretasi. Penelitian deskriptif bertujuan untuk 

memecahkan masalah secara sistematis dan faktual.
26

 Dalam penelitian ini 

peneliti akan mengidentifikasi atau menggambarkan ayat-ayat karakteristik 

wanita mulia dan wanita tercela dalam tafsir al-Mizan dan menganalisa 

dari segi penafsirannya. 

                                                           
24

Yakni Menganalisa Data Yang Berdasarkan Pada Isi Dari Data Deskriptif Dan Dalam 

Mengambil Kesimpulan Dengan Mempergunakan Metode Deduktif. Lihat: Chalid Narbuko Dan 

Abu Ahmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997),Cet.Ke-8,h.42. 
25

Winarto Surahman, Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar, Metode Dan Teknik), 

(Bandung: Tarsito, 1994), Cet. Ke-1, H. 141. Lihat Juga: Sumadi Suryabrata, Metodologi 

Penelitian, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), Edisi 2,h.75. 
26

Chalid Narbuko Dan Abu Ahmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 

Cet. Ke-8, h.44 



11 
 

 

2. Pendekatan masalah 

Kajian penelitian ini adalah kajian berdasarkan tema (Tematik), 

maka dalam penelitian ini menggunakan metode tafsir dengan langkah 

maudhu’i. Langkah maudhu’i adalah mengkaji Al-Qur’an  dengan cara 

mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur’an  yang mempunyai maksud yang sama 

dalam Arti yang sama-sama membicarakan satu tofik masalah dan 

menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunya Ayat-ayat 

tersebut.
27

 

M Quraish Shihab dalam bukunya kaidah tafsir mengemukakan 

langkah yang harus ditempuh dalam penggunaan metode tafsir dengan 

langkah maudhu’i yaitu:
28

 

a. Menetapkan judul yang akan dibahas (topik atau tema) 

b. Melacak dan menghimpun masalah yang akan dibahas tersebut dengan 

mengumpulkan ayat yang berkaitan dengan pembahasan dengan 

menggunakan kamus Al-Qur’an . 

c. Mempelajari ayat demi ayat yang berbicara tentang tema yang dipilih 

sambil memperhatikan sebab an-Nuzul-nya. 

d. Menyusun runtutan ayat Al-Qur’an  yang berkaitan dengan ayat-ayat 

sesuai dengan masa turunnya dan sesuai dengan priode Makkah dan 

Madinah. Khususnya jika berkaitan dengan hokum atau kronologi 

                                                           
27

Abdul Hayy al-Farmawi ,Al-Bidayah Fi Tafsir Maudhu’i, dirasah Manhajiah 

Maudhu’iyah, penj, surya A. Jamrah, Metode Tafsir Maudhu’i Suatu Pengantar,(Jakarta:Raja 

Grafindo persada,1996),Edisi 1,cet ke-2,h.35 
28

 M.Quraish Shihab, Kaidah Tafsir, (Tangerang:Lentera hati,2013,h.389 
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kejadiannya jiga berkaitan dengan kisah, sehingga tergambar peristiwa 

dari awal sampai akhir. 

e. Memahami korelasi (Munasabah) tentang pembahasan didalam 

masing-masing ayat Al-Qur’an . 

f. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna,sistematis dan 

utuh. 

g. Melengkapi penjelasan ayat dengan hadits,riwayat sahabat dan lain-lain 

yang relevan bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi 

semakin jelas. 

h. Setelah tergambar keseluruhan kandungan ayat-ayat yang dibahas, 

langkah berkutnya adalah menghimpun masing-masing ayat pada 

kelompok uraian ayat dengan menyisihkan yang memiliki pengertian 

umum dan khusus atau muallaq dan muqayyad atau yang kelihatannya 

bertentangan sehingga semuanya bertemu dalam suatu muara, tanpa 

adanya perbedaan atau pemaksaan dalam pemberian arti sehingga lahir 

satu kesimpulan tentang pandangan Al-Qur’an  menyangkut tema yang 

dibahas. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka maka untuk 

menuliskan sebuah penelitian untuk mendapatkan informasi dan data 

yang diperlukan, peneliti akan mendapatkan datanya dengan 

membaca,mencatat, mengutif dan menyusun yang berasal dari dua data 

yaitu data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang 
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diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan 

penelitian atau yang bersangkutan yang diperlukan dari data aslinya.
29

. 

Data primer disebut juga data asli atau data baru.
30

 Sedang data skunder 

adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan 

penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.  

a. Data primer buku Tafsir yang menjadi sumber datanya yaitu tafsir al-

Mizan. 

b.  Data skunder kitab tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Azhar, buku Ulumul 

Qur’an, buku-buku, arsip, atau bentuk penelitian lain yang biasanya 

diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti 

terdahulu,
31

 atau data yang tidak berkaitan langsung dengan 

sumbernya yang asli namun masih berkaitan dengan karakteristik 

wanita mulia dan wanita tercela dalam tafsir Al-Mizan. 

4. Metode Analisis dan Kesimpulan  

a. Analisis data 

Setelah seluruh data primer dan skunder terkumpul,maka tahap 

selanjutnya adalah menganalisa data atau menyederhanakan data yang 

diperoleh kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 

diinterprestasikan. 

Analisa menurut Patton adalah proses mengatur urusan data dan 

mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan suatu uraian 

                                                           
29

Winarno Surakhman, Pengantar Penelitian Ilmu Dasar Metode Dan Tematik,  

(Bandung: Tarsito, 1990), h.163. 
30

Iqbal Hasan, Metode Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 

h.82. 
31

Ibid. 
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dasar.
32

unsur yang digunakan dalam menganalisa data adalah Analisa 

Kualitatif, yaitu data yang disusun berdasarkan ada atau tidaknya suatu 

sifat dan fungsi tertentu.
33

 

Metode selanjutnya adalah menganalisa data yang diperoleh  

supaya kajian tafsir mengena pada pembahasan yaitu karakter wanita 

mulia dan wanita tercela (perspektif tafsir Al-Mizan). Penelitian ini 

bersifat deskriptif, yakni mendeskripsikan kandungan makna dalam suatu 

kata dan makna ayat demi ayat.
34

 Kemudian mendialongkannya 

b. Kesimpulan 

Setelah semua data di atas di analisis, kemudian dilakukan 

pengambilan kesimpulan secara deduktif, yakni mengambil kesimpulan 

dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.
35

 Dalam hal ini, 

penulis menyimpulkan penafsiran-penafsiran al-Mizan karya 

Thabathaba‘i  terhadap ayat yang terkait dengan karakteristik Wanita 

mulia dan Wanita tercela , yang kemudian dijadikan jawaban atas 

pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian ini. 

5. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka yang dimaksud adalah upaya untuk memberikan 

informasi bahwa objek penelitian yang dilakukan peneliti memiliki segnifikansi 

yang sedemikian rupa secara intelektual akademik disertai data-data pendukung 

                                                           
32

Lexy J. Moelong,Metode Penelitian Kualitataif,(Bandung:PT.Rosda Karya,1994),h.103. 
33

Winarno Surakhman, Op.cit.h.143 
34

Abd Muin Salim, Metodelogi Ilmu Tafsir,(Yogyakarta:Teras,2005), cet ke-1,h 164 
35

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), Cet. Ke-1, h. 42. 
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yang memadai dan juga belum pernah diteliti secara detail dan menyeluruh baik 

berupa skripsi atau bentuk penelitian lainya. 

Skripsi tentang wanita bukanlah hal yang baru, pada peneliti  sebelunya 

pernah meneliti Penafsiran Sayyid Qutubh Dan Muhammad Husain Thabathaba‘i 

Tehadap Ayat-Ayat Tentang Wanita Karier Dan Relavansinya Dengan Konteks 

Masa Kini, yang ditulis oleh Niswatun Muallamah,diteliti IAIN Semarang 

Fakultas Ushuluddin Jur :Tafsir hadits. Th.2013, skripsi ini merupakan studi 

komperatip tentang wanita karier.
36

 selanjutnya skripsi wanita dalam prespektif 

Al-Qur’an  (studi tentang eksistensi wanita) yang ditulis oleh Yatini.
37

 Dalam 

skripsi ini Yatini meneliti wanita secara umum menampilkan profil wanita dalam 

Al-Qur’an , hak-hak dan kebebasan wanita. 

Dari semua pembahasan tentang wanita ini jelas berbeda karena. Judul 

skripsi kami yang berjudul ”karakteristik wanita mulia dan wanita tercela 

(perspektif tafsir al-Mizan)” akan mengkaji perilaku wanita dari segi penafsiran 

yang membatasi pembahasan wanita dari kata (إمرأة)   : perempuan yang telah 

dewasa dan mampu menentukan pilihannya sendiri serta telah menikah.menurut 

pandangan tokoh tafsir yaitu Thabathaba‘i dalam tafsirnya al-Mizan.  

 

                                                           
36

Niswatun Muallamah, Penafsiran Sayyid Qutub Dan Muhammad Husain At-

Thabatthabai Iterhadap Ayat-Ayat Tentang Wanita Karir Dan Relavansinya Dengan Konteks 

Masakini ,(Skripsi IAIN Semarang Fakultas Ushuluddin Jur :Tafsir hadits. Th.2013). 
37

Yatini, Wanita Dalam Presfektif Al-quran,(Skripsi IAIN Raden Intan Fakultas 

Ushuluddin Jur:Aqidah Filsafat Th.1997). 
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BAB II 

KARAKTERISTIK DAN PANDANGAN TENTANG WANITA 

A. Hakekat Wanita 

Pada hakekatnya kaum wanita adalah patner atau teman hidup laki-laki 

yang keduanya wajib bertaqwa kepada tuhan dan ingat akan pengawasannya. 

                            

                    

Artinya:Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa 

dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 

orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang 

paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 

lagi Maha Mengenal.(Qs.Al-Hujrat:13) 

Pada hakikatnya Sebelum Islam datang, kaum wanita tidak mempunyai 

posisi dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaannya hanya sebagai simbol 

penderitaan kaum laki-laki. Kita lihat saja pada Zaman Yunani Kuno, wanita 

dianggap sebagai sumber bencana dan malapetaka sehingga mereka dianggap 

layak menjadi hanya “makhluk kedua” yang statusnya berada di bawah laki-

laki.
1
Dalam kebudayaan Romawi wanita diperhatikan, tetapi sebenarnya perhatian 

yang diberikan kepada wanita hanyalah karena dia dibutuhkan untuk bersenang-

senang dan untuk memancing kewibawaan dikalangan masyarakat.
2
 

Pada masyarakat jahiliyah wanita dipandang sebagai permainan belaka, 

apabila hatinya telah puas mempermainkan, maka dia memperlakukan sekehendak 

                                                           
1
Syeh Imad Zaki Albarudi, Tafsir Wanita, Terj. Samson Rahman, (Jakarta Timur : 

Pustaka Al-Kautsar, 2007) h.10. 
2
Abbas Mahmoud Al-„Akkad, Wanita Dalam Al-Qur‟an, Terj. Chadidjah Nasution, 

(Jakarta: Bulan Bintang, 1976) h. 82. 
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hatinya, ibarat kata peribahasa: “habis manis sepah dibuang”. Begitulah nasib 

wanita yang berlaku pada masajahiliyah yang terkenal dengan masa kebodohan 

dalam segala hal, karena cahaya islam belum memancar diwaktu itu.
3
 

Setelah Islam datang, pandangan kepada wanita sedikit demi sedikit mulai 

berubah menjadi pandangan yang positif. Pandangan melecehkan menjadi 

pandangan hormat. Islam menganggap bahwa wanita adalah pasangan laki-laki 

dalam mengarungi hidup ini.
4
Kajian-kajian tentang wanita mulai menyedot 

perhatian dari para intelektual. Terutama para intelektual muslim yang mulai 

serius mengkaji tentang wanita dalam Islam. 

Islam mengajarkan persamaan derajat umat manusia.Tidak ada faktor yang 

menjadi penyebab lebih tingginya derajat manusia yang satu atas lainnya, kecuali 

peringkat iman dan ketakwaannya. Manusia yang mencapai derajat muttaqin akan 

memperoleh posisi tinggi di sisi Allah, tanpa melihat jenis kelaminnya pria atau 

wanita. Esensi ajaran kesetaraan ini sering menjadi bias ketika pemahaman ajaran 

Islam telah terkontaminasi dengan kerangka berpikir patriarkis sehingga muncul 

berbagai pandangan yang berbeda tentang status dan kedudukan wanita yang 

dinilai lebih rendah daripada pria. 

Salah satu hal yang dikomentari Al-Qur‟an ialah masalah penciptaan pria 

dan wanita. Al-Qur‟an tidak berdiam diri dalam hal ini, dan tidak memberikan 

kesempatan kepada orang-orang yang berbicara kosong untuk seenaknya 

mengemukakan filsafat mereka tentang hukum-hukum mengenai pria dan wanita, 

                                                           
3
Hadiyah Salim, wanita Islam keperibadian dan perjuangannya, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya,1991) h.1. 

 
4
Opcit. h.10   
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lalu menuduh Islam meremehkan wanita berdasarkan teori-teori mereka sendiri. 

Islam telah meletakkan pandangannya mengenai wanita. 

Dalam Al-Qur‟an tidak terdapat satu jejak pun tentang apa yang terdapat 

di dalam kitab-kitab suci lain: bahwa wanita diciptakan dari suatu bahan yang 

lebih rendah dari bahan untuk pria, bahwa status wanita adalah parasit dan rendah, 

atau bahwa Hawa diciptakan dari salah satu tulang rusuk kiri Adam. Di samping 

itu, dalam Islam tidak ada satu pandangan pun yang meremehkan wanita 

berkenaan dengan watak dan struktur bawaannya.
5
 

Dalam dunia pendidikan, seperti bidang-bidang lain dalam kehidupan, 

pemahaman laki-laki atas wanita sebagaimana yang dianjurkan oleh bagian-

bagian tertentu dalam tradisi islam tetap memainkan peranan penting. Al-Qur‟an 

memang benar-benar menyatakan, sejalan dengan ketentuan bahwa wanita hanya 

dapat mewarisi setengah dari apa yang diwarisi pria, bahwa kesaksian dalam 

pengadilan hukum dari seorang pria sama dengan kesaksian dua orang wanita, 

sayangnya, dalam sejarah Islam hal ini telah ditafsirkan oleh sebagian orang 

bahwa wanita secara intelaktual lebih rendah daripada pria, tidak stabil dalam 

keputusannya dan terlalu mudah dikuasai oleh perasaan.
6
 

B. Status  dan peran wanita 

Allah memberi anugrah suci kepada wanita, seperti seperti 

mengandung,melahirkan menyusui dan mengasuh serta mendidik anak. Anugrah 

dan kodrat suci tersebut melahirkan fungsi dan tugas yang membawa wanita 

                                                           
5
 Murtadha Muthahhari, Hak-hak Wanita Dalam Islam, terj: M.Hasyem, Lentera, Jakarta, 

cet. V, 2000, hlm. 75. 
6
 Arvind Sharma, Perempuan Dalam Agama Dunia, Terj.Syafaatun Al-Mirzanah,Sekar 

ayu Aryani dan Andi Nurbaiti, Judul asli women in world religions.(Jakarta:Ditperta Depag 

RI,CIDA,McGill-project,2002).h.295 



19 
 

 

kepada pekerjaan berat dan memakan waktu lama. Maka dalam ajaran islam 

wanita dipandang lebih apdol dan efisien adalah menjadi ibu rumah tangga yang 

baik.
7
 

Dalam kehidupan berumah tangga dengan kodrat peranan manita itu 

sangat menentukan. Kebahagiaan dan kesengsaraan baik antara suami istri 

maupun terhadap anak dan cucu pada garis besarnya tergantung dengan sikap 

wanita jiga wanita sebagai istri dan ibu dari anak-anak mempunyai sikap yang arif 

dan bijaksana lemah lembut dan tulus ikhlas dalam peranannya. Wanita sebagai 

makhluk insani disegani insaniyah memiliki hak asasi manusia hak-hak asasi 

manusia itu antara lain. 

Pertama hak asasi nafsiyah dan duniawiyah yaitu hak untuk memenuhi 

kebutuhan hidup jasmaniyah seperti mencari nafkah untuk mendapatkan dan 

mempertahankan hidup yang layak Kedua hak asai batiniyah dan rohaniyah 

seperti hak berfikir,hak bersuara,mengeluarkan pendapat hak berkumpul dan 

bermasyarakat.hak tersebut semuanya tidak bisa dilanggar berarti mencampakan 

harkat dan martabat wanita menempatkan wanita pada yang mengingkari 

emansipasi. 

Peranan wanita sebagai istri adalah sangat penting karena kebahagiaan 

atau kesengsaraan yang terjadi dalam kehidupan keluarga banyak ditentukan oleh 

istri istri yang bijaksana dapat dijadikan rumah tangganya sebagai tempat yang  

paling aman dan menyenangkan bagi suaminya.
8
 

                                                           
7
 Abbas kararah,Berbicara dengan wanita. (Jakarta:gema insane press,1992),h.65 

8
 Zakiyah derajat, Islam dan peranan wanita,(Jakarta:bulan bintang,1987),h.1 
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Istri yang sholehah dan ber akhlak baik dapat menjaga kehormatan 

keluarga dapat memberikan ketenagan pada suami dalam bekerja berusaha dan 

berfikir istri yang bijaksan pandai mengatur kehidupan sehat sesuai dengan 

kemampuan suaminya dalam mencari nafkah ia dapat menerima dengan gembira 

segala pemberian suaminya betapapun kecilnya ia dapat menciptakan suasana 

rumah tangga yang penuh kebahagiaan kendatipun tidak mewah bahkan mungkin 

sangat sederhana namun rumah tangganya dapat bahagia. 

Selain tersebut diatas bahwa wanita sebagai istri maka wanita mempunyai 

peranan yang sangat spesifik dan istimewa yaitu wanita sebagai ibu tetapi 

diperbolehkan juga bekerja mencari nafkah sebagai peranan yang digunakan harus 

dan juga tidak harus. Maksudnya berperan bekerja diluar merupakan keharusan 

yaitu apabila hasil pendapatan suaminya tidak mencukupi kebutuhan masadepan 

anaknya selain kebutuhannya sendiri. 

Islam menghormati dan menghargai kaum wanita dan dengan kenyataan-

kenyataan itu tidak seorangpun boleh berdegil untuk mengatakan bahwa apa yang 

dilakukan oleh islam terhadap kaum wanita adalah berdasarkan prinsip bahwa itu 

merupakan makhluk no dua atau hamba laki-laki atau mengatakan bahwa peranan 

kaum wanita didalam kehidupan hanya satu peranan yang kecil saja yang tidak 

masuk dalam perhitungan jika demikian islam terhadap wanita sudah tentu ia 

tidak mengalahkan
9
. 

                                                           
9
 Ibid,h.7 
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wanita menuntut ilmu. Dengan menggalakan menuntut ilmu sudah cukup 

membuktian bagaiman tingginya setatus wanita diislam satu kedudukan yang 

bukan saja tinggi disisi Allah tapi tinggi disisi manusia seluruhnya.  

Mengenai status dan peranan wanita, urusan rumah tangga merupakan 

kewajiban seorang ibu, walaupun wanita itu sebagai wanita pekerja diluar rumah 

tetapi tidak boleh meniggalkan status dan peranan yang sudah ditetapkan oleh 

Allah SWT, apabila wanita bekerja mencari nafkah itu meninggalkan tugas dan 

peranan sebagai sifat keibuan, fitrah kodrat Allah SWT. 

Peran wanita strategs wanita terdapat pada dua sektor yaitu: 

1) Peran wanita di sektor domestic. 

Dalam kaidah syara disyariatkan,”Al-ashlu fil mar‟ah innaha ummun 

warabbatul bait.” Bahwa hukum asal wanita itu adalah ibu dan pengatur 

rumah tangga. Jadi wanita memiliki dua peran utama yaitu sebagai ibu dan 

pengatur rumah tangga. 

2) Peran wanita di sector publik. 

Syariat islam memang telah menetapkan bahwa wanita yang keluar 

rumah harus mendapatkan izin dari suaminya. Namun demikian bukan berarti 

islam mempersulit atau memenjarakan wanita. Sama sekali tidak. Perizinan 

yang diberikan suami kepada istrinya merupakan bentuk penjagaan islam 

terhadap kehormatan dan kemuliaan kaum wanita dengan mekanisme ini 

wanita akan terhindar dari fitnah dan maksiat
10

.  

                                                           
10

 Lely Noormindhawati ,Islam memuliakanmu sodariku,(Jakarta:gramedia,2013),h.89. 
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Islam samasekali tidak memenjarakan wanita kaum wanita diberi hak pula 

untuk beraktivitas diluar rumah. Sebab kaum wanita pada hakekatnya adalah 

bagian dari masyarakat juga. Hanya saja fokus aktivitas wanita diluar rumah 

bukan bekerja melaikan menjadi mitra kaum pria dalam membangun peradaban 

islam. 

Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh bunda Khadijah, siti Aisyah 

,Fatimah dan para sahabiyah dahulu. Disektor public kaum wanita bekerja dengan 

kaum pria untuk menegakkan amal ma‟ruf nahi mungkar.untuk memenuhi seruan 

Allah berikut ini: 

                                       

         

Artinya:Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari 

yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (Ali Imran: 

104)
11

 

 

Dalam hal-hal tertentu islam memang memberikan peran antara pria dan 

wanita. Wanita sebagai ibu dan pengatur rumah tangga sedangkan pria sebagai 

kepala rumah tangga namun dalam aktivitas amal ma‟ruf nahi mungkar, Allah 

memberikan tanggung jawab yang sama kepada keduanya baik pria dan wanita 

sama-sam berkewajiban menegakkan amal ma‟ruf nahi mungkar. 

                                                           
11

Lajnah Pentahsin Mushaf Al-Qur‟an DEPAG RI,Al-Qur‟an dan terjemahnya special for 

Women,(Bandung:Syahmil Qur‟an SIGMA RI,2005),h.63. 
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Artinya “Dan  orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian 

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

menyuruh (mengerjakan) yawg makruf, mencegah dari yang mungkar, 

mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan 

Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya 

Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”(QS.At-Taubah:71)
12

 

 

Bahkan di zaman Rasulullah, kaum wanita pun turut serta kemedan jihad. 

Mereka bertugas dibidang logistic dan obat-obatan. Dalam bidang pendidikan 

kaum wanita memperoleh hak yang sama ssebagaimana kaum pria.  

Sesungguhnya Allah telah memberikan peran yang sesuai dengan kaum 

pria dan wnita berdasarkan potensi mereka masing-masing. Selanjutnya Allah pun 

memberikan kesempatan yang sama baik pria dan wanita dalam menuntul ilmu 

dan meegakkan amal ma‟ruf nahi mungkar,serta jihad dijalan-Nya dan atas amal 

shaleh yang mereka lakukan tersebut maka Allahpun memberkan pahala bagi 

keduanya disinilah letak keadilan islam. 

                                   

           

 

Artinya “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami 

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami 

                                                           
12

 Ibid.h.198 
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beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa 

yang telah mereka kerjakan.”(QS.an-Nahl:97).
13

 

 

Hanya saja, bukan berarti kiprah wanita disektor publik tersebut menjadi 

alas an diabaikannya tanggung jawab disektor domestik. Tetap saja disektor 

domestik harus mendapatkan prioritas utama. Kaum wanita adalah tempat 

persemian generasi masa depan umat ini. Tanpa kehadiran mereka nicaya 

keberlangsungan hidup manusia tidak akan berlanjut. Terlebih lagi kaum wanita 

adalah pencetak generasi masa depan baik dan buruknya generasi sangat 

dipengaruhi perannya. Itulah sebabnya wanita dikatakan sebagai tiang Negara. 

Jika kaum wanita rusak maka hancurlah Negara tersebaut. Sebaliknya jika kaum 

wanita shalehhah, niscaya kegemilangan generasi terbaik islam akan diraih 

kembali.
14

 

C. Hak-hak Kaum Wanita 

1. Hak dan Kewajiban Belajar 

Terlalu banyak Al-Qur‟ān dan hadits Nabi SAW yang bebicara tentang 

kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditujukan lelaki maupun wanita. 

Wahyu pertama dari Al-Qur‟ ān adalah perintah membaca atau belajar. 

Bacalah demi Tuhanmu yang telah menciptakan… (Qs.Al-Alaq:1) 

Allah SWT menyebutkan keistimewaan manusia: keistimewaan 

manusia yang menjadikan para malaikat diperintahkan sujud kepadanya 

adalah karena makhluk ini mamiliki pengetahuan (QS 2:31-34) 

                                                           
13

 Ibid.h.278. 
14

 Lely Noormindhawati ,Op.Cit,h.90 
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Baik lelaki maupun wanita diperintahkan untuk menimba ilmu 

sebanyak mungkin, mereka semua dituntut untuk belajar: 

Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap Muslim (dan Muslimah). Para 

wanita di zaman Nabi SAW menyadari benar kewajiban ini, sehingga mereka 

memohon kepada Nabi agar beliau bersedia menyisihkan waktu tertentu dan 

khusus untuk mereka dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan. Permohonan 

ini tentu saja dikabulkan oleh Nabi SAW. Al-Qurān memberikan pujian kepada 

ulu alalbab, yang berzikir dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. 

Zikir dan pemikiran menyangkut hal tersebut akan mengantar manusia untuk 

mengetahui rahasia-rahasia alam raya ini, dan hal tersebut tidak lain dari 

pengetahuan. Mereka yang dinamai ulu al-albab tidak terbatas pada kaum 

lelaki saja, tetapi juga kaum wanita. Hal ini terbukti dari ayat yang berbicara 

tentang ulu al-albab yang dikemukakan di atas. Setelah Al-Qu‟ān menguraikan 

tentang sifat-sifat mereka, ditegaskan bahwa
15

:  

Maka Tuhan mereka mengabulkan permohonan mereka dengan 

berfirman: “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang 

beramal di antara kamu, baik lelaki maupun wanita…” (QS 3:195). 

 

Uraian tentang kewajiban wanita untuk menuntut ilmu, dapat dimulai 

dari apresiasi al-Qur‟ān terhadap ilmu pengetahuan. Ini dimulai dari melihat 

betapa seringnya al-Qur‟ān menyebut kata „ilm (yang berarti pengetahuan) 

dengan segala derivasinya (pecahannya) yang mencapai lebih dari 800-an kali. 

Dari kata kunci inilah kita dapat mulai melacak bagaimana al-Qur‟ān 

                                                           
15

 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur‟ ān, (Jakarta,Mizan Pustaka2007), h. 277 
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khususnya dan agama Islam pada umumnya memberikan perhatian terhadap 

ilmu pengetahuan.
16

 

2. Hak Mengeluarkan Pendapat 

Al-Qu‟ān selalu menghargai kebenaran. Tidak peduli dari mana atau 

dari siapa pun datangnya. Karena itu, pria atau wanita, tidak pernah dihalangi 

untuk mengeluarkan pendapat, ide atau gagasan. Hal ini terbukti dari dialog 

antara Nabi SAW dengan Khawlat binti Tsa‟lab. Ia mengadukan kepada Nabi 

SAW perihal suaminya (Aus bin al-Shamit) yang telah men-zhihar-nya. 

Ya Rasulullah! Ketika masih gadis dulu saya dicintai oleh Aus, lalu ia 

menikahiku. Tapi setelah saya tua, kulitku telah kendor, ia menganggapku 

sepeti ibunya, dan sayaditinggalkannya terluntalunta tanpa ada yang 

mengayomi. Rasul bersabda: “Saya belum dapat wahyu sampai sekarang 

bagaimana cara penyelesaian kasusmu ini, (karenanya) saya tetap 

berpendapat,”kamu masih haram baginya”. Apa itu berarti „talak‟  ya 

Rasulullah?,” tanya Khawlat berulang-ulang. Sehingga akhirnya ia berkata: 

“(Ya Rasulullah)! Saya punya anak-anak yang masih kecil, kalau saya serakan 

kepada keluarga Aus, mereka akan tersia-sia, dan sebaliknya, jika mereka 

tetap bersama saya, mereka akan kelaparan.” Lantas Khawlat mengangkat 

kepalanya ke langit seraya berdoa: “Ya Allāh, aku mengadu kepada-Mu. Ya 

Allāh, mohon Engkau turunkan petunjuk atas lidah Nabi-Mu!”
17

 

 

Lantas turunlah ayat pertama dari surat al-Mujadilah: 

 

                                  

         

Artinya: Sesungguhnya Allah telah mendengar Perkataan wanita yang 

mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan 

(halnya) kepada Allah. dan Allah mendengar soal jawab antara kamu 

berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat (Qs, 

al-Mujadilah:1) 

 

                                                           
16

 Ibid,h.278. 
17

 Nashruddin Baidan, Tafsīr al-Ra‟ yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Al-

Qur‟ ān, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 43-44. 
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Dari peristiwa yang dinukilkan itu dapat dikatakan bahwa Allāh amat 

menghargai apa yang dikemukakan oleh seorang wanita yang mengadukan 

nasibnya kepada Rasulullah. Tidak hanya itu, bahkan Allāh mengatakan bahwa 

Dia mendengar langsung ucapan wanita itu dan dialog antara dia dengan Nabi. 

Pernyataan itu membuktikan bahwa wanita bebas mengeluarkan pendapat 

tanpa harus merasa kerdil di hadapan laki-laki dan sebagainya karena mereka 

mempunyai hak dan status yang sama di sisi Allāh. Saking dihormatinya ide 

atau gagasan yang disampaikan oleh wanita seperti Khawlat, sampai-sampai al-

Qur‟ ān yang turun dalam kasus itu diberi nama dengan surat “al- Mujadilah” 

(wania yang berdebat), yakni perdebatan antara Nabi dengan Khawlat itu. 

Dengan demikian, dapat  dikatakan bahwa adanya surat tersebut dapat 

dijadikan bukti bahwa wanita bukan sekedar sekuntum bunga yang harum 

semerbak, melainkan lebih dari itu, ia juga mempunyai pemikiran-pemikira 

atau ide-ide dan gagasan yang berilian yang dapat dihandalkan
18

. 

3. Hak untuk berbuat baik 

Islam menyamakan antara lelaki dan perempuan dalam hal-hal yang 

keduanya sama-sama dalam hal keahlian tetapi islam juga membedakan antara 

keduanya dalam hal-hal yang keduanya berbeda sesuai menurut kadar 

perbedaanya dan islam yang mengumumkan pertama kalinya kepada 

masyarakat dalam sejarah
19

, bahwasannya wanita itu seperti firman Allah 

SWT: 

                                                           
18

 Ibid. 
19

 Bushrah Basiron, Wanita Cemerlang, (Universiti teknologi,:alaysia, Johor Bahru, 

2006), h. 17. 
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......dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya 

menurut cara yang ma'ruf.... (Qs.al-Baqarah:228) 

 

Oleh karena itu wanita dalam masalah kebaikan atau kewajibannya 

sama seperti kaum laki-laki
20

. 

4. Hak untuk memiliki dan menggunakan 

Hak memiliki dan penggunaan sama diberikan kepada keduanya baik 

kepada pria maupun kepada wanita didalam Al-Qur‟an dijelaskan bahwa hak 

wanita itu sama dengan pria: 

                         

                   

Artinya: (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang 

mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa 

yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari 

karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala 

sesuatu.(Qs.An-Nisa :32) 

 

Hak-hak wanita yang ideal merupakan salah satu dari harapan-harapan 

yang indah pada masa yang akan datang dan pada salah satu masyarakat 

dikalangan bangsa-bangsa yang sudah maju ini penghargaan hak wanita 

sebagai manusia dijamin oleh ketentuan hukum Islam harta sendiri secara 
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langsung terjamin.
21

Dari keterangan diatas jelas bahwa wanita memiliki 

kehormatan dan hak milik dalam hukum Islam. Masyarakat yang ideal adalah 

masyarakat yang kaum wanitanya tidak tersia-siakan keibuannya dan terputus 

nikmatnya kehidupannya. Hak-hak dan kebebasan wanita menurut Al-Qur‟an 

mengangkat kedudukan wanita secara wajar. 

D. Wanita Di Era Rasululloh Saw. 

Wanita muslimah pada Zaman Nabi Saw. Memahami karakteristiknya 

sebagaimana telah digariskan oleh agama Islam yang murni sehingga ia 

melalui berbagai bidang kehidupannya dengan dasar pemahamannya tersebut. 

Karakteristik wanita tersimpul dalam Sabda Rasulullah Saw. Yang 

menetapkan dasar-dasar persamaan laki-laki dan wanita dan sedikit kehususan 

dalam berbagai bidang. Sabda Rasul Saw yang dimaksud adalah:”sebenarnya 

wanita itu adalah saudara kandung laki-laki.”(HR Abu Daud)
22

 

Bukti sejarah yang melimpah menggambarkan kaum wanita di Madinah 

Zaman Nabi mengangkat mereka dari perbudakan dan kekerasan untuk 

mengklaim hak mereka untuk berperan serta, sebagai mitra yang sejajar, dalam 

membentuk sejarah arab mereka. 

Ribuan wanita meniggalkan kota Makkah yang aristokratik dan 

kesukuan untuk memasuki Madinah, kota Nabi di abad ke tujuh. Karena Islam 

menjanjikan persamaan dan kemuliaan bagi semua orang ,laki-laki dan 

perempuan, tuan dan pelayan. setiap wanita yang datang ke Madinah ketika 

Nabi menjadi pemimpin politik kaum muslimin bisa memperoleh akses kepada 
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kewargaan penuh, dengan status sebagai sahabi, yaitu sahabat Nabi .wanita 

untuk kata sahabat yaitu Shahabiyat yang berarti kaum wanita yang menikmati 

hak untuk memasuki dewan-dewan umat muslim, untuk bebas berbicara 

dengan pemimpin,berselisih dengan kaum lelaki,berjuang meraih kebahagiaan 

mereka melibatkan diri dalam menejemen militer urusan politik.  

Terdapat bukti-bukti dalam karya-karya sejarah keagamaan dalam 

rinci-rinci biografi ribuan shahabiyat yang membangun masyarakat muslim 

bersama dengan rekan-rekan muslim mereka.
23

 Sesungguhnya Islam telah 

memberikan penghargaan dan penghormatan kepada kaum wanita dengan 

setinggi-tingginya, ia memberikan kedudukan yang teramat mulia dan luhur. 

Islam datang dengan membawa rahmat bagi seluruh makhluknya yang mulia. 

Beberapa tokoh wanita mulia yang berdampingan dengan Rasulullah Saw. 

1. Siti Khadijah  

Sayyidah Khadijah, merupakan sosok yang fenomenal. Beliau adalah 

wanita Quraisy yang nasabnya paling terhormat, paling kaya, dan cerdas, juga 

cantik dari segi fisik dan akhlaknya. Di samping itu, ia juga memiliki sifat-

sifat yang mulia. Semua kelebihan itu terkumpul pada dirinya. Beliau siti 

khadijah dapat menghibur suaminya ketika suaminya Rasulullah SAW 

mendapatkan wahyu pertama untuk dia dan umatnya. Ketika Rasulullah SAW 

tergetarkan hatinya dengan wahyu pertama itu dan mukanya memucat. Siti 

Khadijah menyelimuti Rasulullah SAW dan Siti Khadijah menghibur 

Rasulullah dengan kata-kata manis yang dapat menghilangkan rasa kelesuan 
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diri dan ketakutan setelah mendapat wahyu itu. Kata-kata itu adalah berbunyi, 

“janganlah tuan merasa takut akan apa yang terjadi di Goa Hira‟ itu, 

bukankah tuan akan menjadi pemimpin umat, tuan orang yang baik budi, 

suka memuliakan tamu, mengasihi anak yatim dan sebagainya.
24

 

Kehadiran Siti Khadijah secara spiritual adalah menambah semangat 

dan kesabaran Rasul untuk berjuang dan menyampaikan risalah Allah 

walaupun mendapat tantangan yang keras dari kaumnya
25

. 

2. Aisyah  

Diantara para istri Nabi Siti Aisyah yang termuda, cantik belia 

sehingga ketika ia memanggilnya bukan nama yang disebut tetapi panggilan 

kesayangan yang terdengar, ialah dengan kata-kata “Humaira” artinya bunga 

rose yang kemerah-merahan. Siti Aisyah adalah seoarang pemurah dan jujur, 

dan berhati-hati menjaga kesucian dan kehormatannya. Beliau juga seorang 

yang sabar, serta terkenal dengan ilmu pengetahuannya.
26

 

3. Saudah bintu Zam‟ah bin Qois ra. 

tipe istri yang menyenangkan bagi baginda Rosul. Aisyah berkata, 

“Aku tidak pernah melihat wanita yang paling aku ingin sekali menjadi dia 

daripada Saudah bintI Zam‟ah, ketika dia tua dia berikan gilirannya dari 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam kepadaku.” 
27
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4.  Hafshah bintu Umar bin Khatab ra. 

Hafshah bintu Umar bin Khatab radhiyallahu „anhuma juga terkenal 

sebagai ahli ibadah, sehingga dia di sebut sebagai Shawwamah (wanita rajin 

puasa) dan qawwamah (wanita rajin shalat malam)
28

. 

5. Zainab bintu Khuzaimah ra 

Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu „anha terkenal dengan 

kedermawanan yang ia miliki, sehingga ia mendapatkan gelar sebagai Ummul 

Masakin (ibunya orang-orang miskin). Belia berasal dari bangsa Quraisy dan 

merupakan janda dari seorang pahlawan pada masa terjadinya perang uhud 

yang bernama Abdullah bin Jahsy radhiallahu „anh
29

. 

6. Ummu Salamah, Hindun bintu Abi Umayyah ra. 

Ummu Salamah, Hindun bintu Abi Umayyah radhiyallahu „anha 

adalah wanita yang menawan dan juga cerdas. Dia selalu memberikan 

dukungan dan saran  kepada Rosulullah Sholallahu Alaihi Wassalam ketika 

sedang berdakwah
30

. 

7. Zainab bintu Jahsy bin Rabab ra. 

Zainab bintu Jahsy bin Rabab radhiyallahu „anha merupakan salah 

satu istri Baginda Rosul yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan 

Beliau Sholallahu Alaihi Wassalam, di mana ibu dari Zainab bintu Jahsy bin 

Rabab radhiyallahu „anha yang bernama Umayyah binti Muththalib adalah 
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putri dari paman Rosulullah Sholallahu Alaihi Wassalam. Dia terkenal 

sebagai ahli ibadah dan wanita yang gemar bersedekah.
31

 

8. Juwairiyah bintu Al-Harits ra. 

Juwairiyah bintu Al-Harits radhiyallahu „anha dianggap sebagai 

wanita yang paling berkah bagi kaumnya, karena setelah pernikahannya 

dengan Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam, banyak sahabat Nabi 

Shalallahu Alaihi Wassalam yang membebaskan budak mereka yang berasal 

dari Bani Musthaliq
32

. 

9. Ummu Habibah bintu Abi Sufyan ra. 

Sebelumnya beliau bernama Ramlah, beliau masuk Islam meskipun 

ditentang oleh ayahnya sendiri yang bernama Abu Sufyan. Abu Sufyan 

terkenal sebagai musuh Nabi yang sangat sirik dan keras pada saat itu. 

Bersama suaminya terdahulu Ummu Habibah ikut hijrah ke Habasyah ( 

Ethiopia ). Akan tetapi sesampainya di daerah tujuan, sang suami murtad dan 

memeluk Nashrani. Saat itu Ummu Habibah juga diajak oleh suaminya 

masuk ke Nashrani, tetapi ditolak. Tak lama kemudian sang suami meninggal 

dunia
33

. 

Pengorbanan Ummu Habibah begitu besar. Beliau rela menderita 

hijrah ke Habsyah demi mempertahankan keislamanya. Beliau rela 

meninggalkan suaminya yang murtad dari jalan Islam. Serta beliau lebih 

memilih Islam meskipun ditentang oleh ayahnya sendiri. Didasari hal itulah 

Nabi Muhammad memberi balasan dengan memuliakan beliau yaitu dengan 
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menikahinya. Pernikahan ini bertujuan untuk menyelamatkan Ummu Habibah 

dari kesulitan, keterasingan, kesendirian serta kemiskinan. Di sisi lain 

pernikahan ini juga bertujuan untuk melunakan hati Abu Sufyan agar dapat 

menerima Islam 

10. Shafiyah bintu Huyai bin Akhtab ra. 

Shafiyah bintu Huyai bin Akhtab disebut sebagai wanita Shadiqah 

oleh Rosulullah Sholallahu Alaihi Wassalam, yang artinya adalah wanita 

yang jujur imannya
34

 

11. Maimunah bintu Al-Harits ra. 

Saling tolong menolong dengannya Maimunah r.a merupakan 

perempuan yang beriman kepada Allah Swt. Begitu juga saudara-saudara 

Maimunah r.a (yaitu Ummu Al-Fadhl Lubabah Al-Kubra, Lubabah Ash-

Shughra, Asma‟ binti Al-Harits dan Azzah binti Al-Harits). Sebagaimana  

Nabi Muhammad Saw bersaksi atas kesempurnaan iman mereka. Seperti 

halnya dalam peristiwa perang Tabuk, Maimunah r.a dan saudara-saudaranya 

berada dalam barisan para Muhajirin. Mereka juga mengobati pasukan yang 

terluka dan merawat yang sakit, serta memenuhi kebutuhan para Muhajirin 

dalam kemulian dan kehormatan
35

. 
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E. Pandangan Terhadap Wanita Dan Teori Gender 

Wanita di zaman modern bisa bernafas lega, segala konsep sentimen 

negatif yang dulu disematkan pada kaum hawa ini sekarang telah terkikis. Wanita 

di zaman modern tidak lagi dipandang rendah.
36

 Mereka telah mendapat hak-

haknya dan wanita kini telah dihargai sebagai mahluk yang sejajar dengan pria. 

Modernisasi merupakan suatu transformasi yakni perubahan dalam 

masyarakat yang mencakup seluruh aspek-aspek. Dengan kata lain modernisasi 

adalah proses perubahan sosial dimana masyarakat berusaha memperbaharui 

dirinya agar mendapatkan karakteristik masyarakat modern.
37

 

Para wanita modern mengaktualisasikan dirinya dengan berkarir di luar 

rumah. Mereka ingin mencapai kemandirian secara finansial agar tidak lagi 

dianggap sebagai mahluk yang lemah karena selalu bergantung pada pria. Oleh 

karena itu wanita modern menganggap wanita yang berkiprah di sektor domestik 

adalah sosok-sosok wanita yang lemah dan tidak berdaya karena mereka selalu 

menggantungkan hidup dari suami. Wanita dalam kehidupan modern dinilai dari 

seberapa cemerlang kariernya di sektor publik dan seberapa tingginya setatus 

sosial yang disandangnya. Dan jika ada seorang ibu rumah tangga yang berhasil 

mencetak buah hatinya menjadi generasi cerdas berprestasi, ataupun seorang ibu 

telah menunaikan tugas mulianya sebagai istri dari seorang  suami yang sukses 

maka prestasi inilah yang sesungguhnya lebih dari prestasi apapun.
38
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1. Pandangan Tokoh muslim terhadap wanita 

Abdul Halim Abu Syuqqah dalam bukunya “kebebasan wanita” 

menerangkan beberapa karakteristik dan sikap-sikap mulia wanita adalah 

sebagai berikut: Abdul Halim Abu Syuqqah menegaskan karakteristik wanita 

dengan beberapa ayat Al-Qur‟an yaitu sebagai berikut: 

Allah SWT menyebutkan wanita disamping keberadaan laki-laki 

sebagaimana firman-Nya ini antara lain: Al-Lail: 1-4, dan Thaha: 117-123 dan 

dia juga menyebutkan Diantara sikap-sikap wanita yang mulia adalah: Beriman 

kepada Allah dengan iman yang benar, Berbakti kepada orangtua, Sangat 

mendambakan kesempurnaan, Senang beribadah, Bersedekah dan berinfak, 

Penuh tawakkal kepada Allah SWT,Sabar dalam menghadapi cobaan,Konsisten 

menjaga kehormatannya, Cepat mengakui dosa atau kesalahan, Meminta dirajam 

demi mensucikan diri.
39

 

Nur Kholis Rif‟ani, dalam bukunya “Kisah-kisah wanita inspiratif “ 

Wanita yang istimewa dan akan mencapai keistimewaan harus berani berdiri 

ketika terjatuh untuk menyelesaikan masalahnya ia harus mempu berdoa dan 

percaya kepada tuhan yang telah memberikan banyak energi ruhani 

kepadanya.wanita yang istimewa mereka bisa melukis kekuatan melalui proses 

kehidupan bersabar ketika tertekan, tersenyum saat hati menangis dan 

mempesona ketika selalu memaafkan. Wanita yang istimewa memiliki kekuatan 

                                                           
39

Ibid.h.150. 



37 
 

 

dari godaan dunia dan selalu menyerahkan segala masalahnya pada sang 

pencipta.
40

 

Yusuf Qardhawi
41

 mengemukakan bahwa “wanita sebagai wanita” 

bahwasannya  Islam telah menghargai kewanitaan wanita dan Islam 

menganggap wanita sebagai unsur penyempurna bagi kaum laki-laki, 

sebagaimana laki-laki juga penyempurna bagi wanita. Maka bukanlah antara 

satu sama lain dari mereka itu sebagai musuh, bukan pula sebagai saingan, akan 

ketapi wanita sebagai penolong bagi kaum laki-laki untuk menyempurnaan 

kepribadian dan jenisnya, dan sebaliknya. 

Sunnatullah telah berlaku pada makhluk-Nya bahwa perkawinan itu 

termasuk karakter tuntutan naluriah makhluk, sehingga kita melihat jenis 

kelamin laki-laki dan wanita itu ada di alam manusia, hewan dan tumbuh-

tumbuhan. Demikian juga positif dan negatif yang ada pada alam benda, seperti 

listrik, magnit dan lainnya sampai atom, yang di dalamnya terdapat kekuatan 

listrik positif dan kekuatan (aliran) yang negatif (Elektron dan Proton).
42

 

2. Teori-teori Gender 

Pandangan masyarakat terhadap gender diilhami dari ajaran agama 

(Teologis dan hukum) serta praktek tradisi keagamaan barat. Isu Gender tidak 

bisa dilepaskan dari aspek keagamaan, karena setiap ajaran agama mempunyai 

peran dan pengaruh terhadap pembentukan sikap dan prilaku dari para 
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pemeluknya. Selain itu kaum wanita biasanya ditempatkan pada posisi kedua 

setelah pria. Oleh kerena itu penafsiran terhadap ajaran agamapun tidak 

terlepas dari isu gender
43

. 

Penafsiran gender yang hanya terbatas secara biologis memunculkan 

fenomena ketidakadilan gender dalam bentuk marginalisasi atau pemiskinan 

ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, 

pembentukkan stereotype atau melalui pelabenan negatif lainnya.  

Begitu juga dengan terjadinya subordinasi pada perempuan dalam 

lembaga keluarga, masyarakat atau pun negara dimana perempuan dianggap 

hanya bisa mengurusi rumah tangga dan tidak perlu memiliki pendidikan yang 

tinggi karena pada akhirnya nanti kembali kedapur. Begitupun dalam urusan 

publik dimana perempuan tidak boleh menjadi pemimpin dengan anggapan 

bahwasanya mereka kurang rasional dan tidak cocok mengurusi publik atau 

pemerintahan. 

Dari fenomena pemasyarakatan yang berlaku hampir disepanjang 

sejarah peradaban manusia maka munculah beberapa ide atau teori-teori dasar 

yang menuntut rekonstruksi terhadap pemaknaan perempuan tentang hal 

tersebut menghasilkan teori-teori dasar gender berikut ini  

a. Teori Psikonalisa/identifikasi 

Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Sigmend Freud, bahwa prilaku 

dan keperibadian laki-laki dan perempuan sejak awal ditentukan oleh 
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perkembangan seksualitas seseorang inti dari teori ini adalah bahwa segala 

yang berkaitan dengan tindakan manusia didasarkan atas faktor seksual.
44

 

b. Teori fungsional struktural  

Dalam teori fungsional struktural seperti dalam pengertian redzer atau 

alexander dan merton (tokoh neopunsionalisme), bahwa manusia sebagai 

makhluk sosial saling berintegrasi dengan cara-cara tertentu untuk 

memenuhi berbagai kebutuhan dan hasrat berhubungan secara fungsional 

atau disfungsional dalam suatu „harmoni ketaatan atau dalam istilah 

Talcon Parsons Hubungan timbal balik secara fungsional tersebut untuk 

mencapai keseimbangan (equilibrium) dalam kerangka tertib (order) 

masyarakat. Dalam hal ini tidak ada pihak perempuan atau pihak laki-laki 

merasa terdiskriminasi atau tersubordinasi, karena masing-masing 

memiliki fungsi berbeda dan saling membutuhkan.
45

  

Teori ini merupakan teori sosiologi yang terapkan dalam melihat 

institusi keluarga. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang 

berpengaruh didalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap 

unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut dalam 

masyarakat itu.
46

 

Teori ini berpandangan bahwa ketertiban sosial akan dapat tercipta 

kalau ada struktur atau strata dalam keluarga, sehingga masing-masing 

individu akan mengetahui dimana posisinya, dan patuh pada sistem nilai 
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yang melandasi skruktur tersebut. struktur dalam keluarga dianggap dapat 

menjadikan institusi keluarga keluarga sebagai kesatuan. Ada tiga elemen 

utama dalam struktur internal keluarga, yaitu mengacu pada: status sosial, 

fungsi sosial dan norma sosial, dimana ketiganya saling mengait.
47

 

c. Teori sosial konflik  

Suasana konflik akan selalu mewarnai masyarakat terutama dalam hal 

distribusi sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu menurut lowckwood, 

sifat pementingan diri akan menyebabkan difarsiasi kekuasaan yang ada 

menimbulkan sekelompok orang menindas kelompok lainnya. Perbedaan 

kepentingan dan pertentangan antar individu pada akhirnya dapat 

menimbulkan konflik dalam suatu organisasi atau masyarakat.
48

 

Dalam masalah Gender, teori sosial konflik terkadang diidentikan 

dengan teori Mark, yang kemudian dilengkapi oleh F.Enggels yang 

mengemukakan bahwa perbedaan dan ketimpang Gender antara laki-laki 

dan perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi 

merupakan bagian penindasan kelas yang berkuasa dalam relasi produksi 

yang diterapkan dalam keluarga. 
49

 

Hubungan suami istri tidak ubahnya dengan hubungan ploretar dan 

borjuis, hamba dan tuan, pemeras dan yang diperas. Dengan kata lain 

ketimpangan peran Gender dalam masyarakat bukan karena kodrat dari 

Tuhan, tetapi karena konstruksi masyarakat. Asumsi yang dipakai dalam 

pengembangan teori ini atau teori diterminisme ekonomi Mark, bertolak 
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belakang dengan asumsi yang mendasari teori struktur-Fungsional, yaitu: 

1. Walaupun relasi sosial menggambarkan karakteristik yang sistematis, 

pola relasi yang ada sebenarnya penuh dengan kepentingan-kepentingan 

pribadi atau sekelompok orang. Hal ini membuktikan bahwa sistem sosial 

secara sistematis menghasilkan konflik. 2. Konflik adalah suatu yang 

terhindarkan dalam sistem sosial . 3. Konflik akan terjadi dalam aspek 

pendistribusian sumberdaya yang terbatas, terutama kekuasaan. 4. konflik 

adalah sumber utama terjadinya perubahan dalam masyarakat.
50

 

Berkaitan dengan hal ini Engels berasumsi bahwa akumulasi harta 

benda pribadi dan kontrol laki-laki terhadap produksi merupakan sebab 

paling mendasar terjadinya subordinasi perempuan. Sehingga keunggulan 

laki-laki atas perempuan adalah hasil keunggulan kaum kapitalis atau 

kaum pekerka. Penurunan status perempuan mempunyai korelasi 

perkembangan produksi perdagangan. 

Keluarga menurut teori ini, bukan sebuah kesatuan yang normatif 

(harmonis dan seimbang ), melainkan lebih dilihat sebagai sebuah sistem 

yang penuh konflik menganggap bahwa keragaman biologis dapat dipakai 

untuk meligitimasi relasi sosial yang operatif. Keragaman biologis yang 

menciptakan peran gender dianggap kontruksi budaya, sosialisasi 

kapitalisme atau patriarkat. Menurut feminis Marxis dan sosialisasi 
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institusi yang paling eksis dalam melanggengkan peran Gender adalah 

keluarga dan agama sehingga usaha untuk menciptakan perpect Equality.
51

 

Model konflik adalah menuduh institusi keluarga sebagai institusi yang 

melestrikan pola relasi hierarkis yang dianggap menindas sebagai super 

struktural adalah agama, nilai-nilai dan budaya. Sebagai contoh nilai 

budaya yang menyuruh seorang istri menuruti nasehat suaminya, atau 

dengan cara yang lebih halus, budaya dianggap sebagai usaha 

meromantisasi nilai hakiki seoarang ibu atau istri.  

Misalnya, anggapan tentang istri yang sholeh adalah istri yang selalu 

mengapdi kepada suami dan anak-anaknya.
52

 Padahal menurut banyak 

feminis, pujian-pujian yang banyak diberikan kepada peran ibu pada 

hakekatnya adalah untuk memenjarakan perempuan dalam sangkar emas 

sehingga banyak perempuan yang terbius dan mau mengorbankan dirinya 

untuk menjalankan peran keibuan. Budaya, norma, nilai dan agama yang 

mengagungkan peran keibuan perempuan dalam paradigma ini dianggap 

sebagai opium yang dapat melupakan para perempuan bahwa para 

perempuan adalah mahluk yang rasional dan dapat bersifat mementingkan 

diri sendiri. 

Sikap mengabdi para perempuan dianggap rentan, karena dapat dipakai 

oleh para suami agar mereka mengabdi kepadanya, dan menurut feminis 

ini adalah sebuah bentuk penindasan. Model konflik menepatkan 
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kepentingan individu untuk mengaktualisasikan dirinya diatas kepentingan 

keluarga.
53

 

3. Konsep kesetaraan Gender dalam Islam 

Al-Qur‟an yang diturunkan melalui nabi Muhammad SAW, 

mengharapkan agar seluruh umat manusia terutama kaum pria dimuka bumi ini 

agar memperlakukan kaum wanita lebih naik dan terhormat sesuai dengan 

prinsip ajaran kesetaraan pria dan wanita sebagai mahluk ciptaan tuhan yang 

mulia banyak ayat maupun hadits yang menjelaskan hal-hal ini:
54

 Allah SWT 

berfirman: 

                

    

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - 

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 

orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Mengenal.(Qs.Al-Hujurat:13)
55

 

 

Ayat diatas menjelaskan kedudukan pria dan wanita adalah sederajat. 

Adanya perbedaan antara pria dan wanita di bidang hukum bukan karena jenis 

laki-laki lebih mulia menurut Allah dan lebih dekat dengan-Nya daripada jenis 

wanita. 

Kemuliaan seseorang dihadapan Tuhannya bukan didasarkan pada jenis 

kelamin ataupun etnisnya. Melainkan berdasarkan prestasi ibadah dan muamalah 
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yang dilakukannya. Dalam agama disebut orang-orang yang paling bertaqwa. 

Perbedaan tersebut hanya bersifat fungsionel saja, sesuai dengan kodratnya 

masing-masing.
56

 

Dengan demikian juga ayat lainnya menjelaskan kesetaraan wanita dan 

pria, yaitu: 

             

           

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami 

berikan kepadanya kehidupan yang baikdan Sesungguhnya akan Kami 

beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang 

telah mereka kerjakan. (An-nahl: 97)
57

 

 

Ayat diatas menjelaskan pandangan positif terhadap kedudukan dan 

keberadaan wanita yang memili kedudukan setara serta hak-hak dan kewajiban 

yang sama dengan pria dalam hal berbuat baik dan mendapatkan imbalan 

kebaikan dari Allah SWT. Ayat diatas menggambarkan bahwa tidak ada 

diskriminasi antara pria dan wanita sosok ideal wanita muslim digambarkan 

sebagai kaum yang memiliki kemandirian dalam menentukan pilihan yang 

benar.  

Wanita dianjurkan untuk saling bekerjasama dengan kaum pria untuk 

berbuat kebaikan dan menolak kemungkaran (memperbaiki ketinmpangan sosial 

dimasyarakatnya).
58

 Bagi kaum wanita yang berbuat baik dan taat dalam 
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mejalankan perintah akan mendapat jaminan syurga, seperti ditegaskan dalam 

firmannya: 

Artinya: 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 munkar, 

mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan 

Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya 

Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah menjanjikan kepada 

orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga 

yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, 

dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga 'Adn. dan keridhaan 

Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar. (At-

Taubah: 71-72)
59

. 

Gambaran yang menempatkan wanita sangat mulia di dalam Al-Qur‟an, 

tidak terdapat dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Karena adanya peluang wanita 

untuk mengembangkan diri, sama dengan pria maka zaman keemasan Islam, 

banyak ditemukan wanita-wanita memiliki kecerdasan dan kelebihan yang 

setara, bahkan melebihi pria. Wanita dari komunitas agama lain, seharusnya 

berterima kasih kepada umat Islam, Islam membawa ajaran memuliakan harkat 

dan martabat kaum wanita, sehingga kaum wanita bisa bangkit untuk 

menunjukkan diri setaraf dengan kemajuan yang telah dicapai oleh kaum pria.
60
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BAB III 

M.H.THABATHABA‘I DAN TAFSIR AL-MIZAN 

 

A.Biografi Thabathaba‘i 

1. Riwayat hidup dan aktivitas keilmuannya 

 Allamah Sayyid Muhammad Husain Bin Muhammad Bin Muhammad 

Bin Mirza Ali Asgar Al-Thabathaba‟i Al-Tabrizi Al-Qodri , Dilahirkan di Tabriz 

pada 29 Dzulhijjah tahun 1321/1903 M,
1
  dari keluarga Ulama-ulama yang masih 

keturunan Nabi Muhammad saw, yang selama empat generasi telah melahirkan 

Ulama-ulama terkemuka di Tabriz,ia wafat pada tahun 1402H/1981M, Ia 

ditinggal mati ibundannya sejak usia lima tahun,ia pertama mendapat pendidikan 

dari ayahnya sendiri, namun setelah bapaknya wafat (saat usia sembilan tahun), 

pendidikannya diserahkan pada guru privatnya yang sering datang kerumahnya, 

dan dari mereka ia dapat mempelajari bahasa persia dan dasar-daar ilmu selama 

enam tahun
2
. 

Walaupun Thabathaba‟i menjadi seorang yatim piatu ia mendapatkan 

pendidikan yang memadai hal ini tidak lain karena ia tumbuh dalam masyarakat 

yang keluarganya cinta ilmu, dijelaskan oleh Usiy, bahwa Thabathaba‟i tumbuh 

dalam iklim keilmuan yang khas dan model pembelajaran yang terorganisir, yaitu 

yang dikenal dengan Hawzah,yaitu semacam lembaga pendidikan yang 
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mengadakan halaqah-halaqah ilmiah yang pada mulanya tumbuh diMasjid-masjid, 

pada waktu itu tumbuh Hawzah seperti di Najaf, Karbala, Qum, Tabriz, dll.
3
 

Secara garis besar Thabathaba‟i pendidikannya dijalani di tiga tempat 

yaitu Tabriz, Najaf dan Qum. Thabathaba‟i memperoleh pendidikan dasarnya dan 

menengahnya secara formal dikota kelahirannya, Tabriz sejak 1911-1917, seperti 

layaknya pendidikan dasar di persia saat itu belajar bahasa persi dan persia dan 

belajar ilmu-ilmu lain, disamping belajar pelajaran dari lembaga formal ia juga 

dapat tambahan dari guru privat, dari tambahan ini Ia sudah dari kecil terbiasa dan 

tekun dengan ilmu
4
. 

Setelah studi awalnya di Tabriz relatif matang, pada sekitar usia 22 tahun 

atau 1925, Thabathaba‟i melanjutkan perjalanan ilmiyahnya, menuntul ilmu di 

Najaf, yaitu di Universitas Najaf, sebuah perguruan tinggi Syi‟ah terbesar pada 

waktu itu, selama sepuluh tahun lamanya, Thabathaba‟i mempelajari dan 

mendalami bebagai macam ilmu Nagliyah  dan Aqliyah
5
. Terutama fiqih dan 

filsafat, disinilah Thabathaba‟i kematangan intelektualnya semakin nampak lebih-

lebih terhadap kedua ilmu tersebut. Nasr berkomentar menyebut Thabathaba‟i 

sebagai seorang filosof, teolog,dan sufi yang dalam dirinya kerendahan hati 

seorang sufi dan kemampuan analisis intelektual terpadu. 

Akan tetapi bagi Thabathaba‟i setatus mujtahid bukan jalan hidupnya, 

sebab pada yang sama atas dorongan gurunya S.H.Badkudi, ia justru tertarik pada 

pengetahuan-pengetahuan Aqliah dan ia mempelajari dengan penuh keasyikan 
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semua seluk beluk matematika tradisional, logika, analitik ilmu ukur bidang dan 

ruang dari Sayyid abdul Qosim khawnasy dan mendalami filsafat islam tradisional 

seperti as-Syifa Ibnu Sina, Thahdzibul Ahlaq karangan Ibnu Miskawaih, dll. 

Selain melakukan studi resmi yang disebut melalui ilmu hushuli atau ilmu 

yang dicari dengan menghadiri majlis-majlis di Najaf, Thabathaba‟i juga 

melakukan pencarian ilmu hudluri atau ilmu ma‟rifat (pengetahuan langsung dari 

Allah) dalam bidang ini ia berguru kepada mirza Qodli yang menuntunnya 

kedalam rahasia-rahasia ketuhanan dan membimbingnya dalam perjalanan menuju 

kesempurnaan rohani, dari Ali kinilah ia menyadari bahwa ia belum menguasai 

secara baik tentang fushush al-hikmah, karya mumental ibnu Araby, meski ia 

sebelumnya merasa menguasai dengan baik
6
.  

Berkat didikan dan bimbingan dari gurunya selama di Najaf tidak hanya 

mencapai intelektual akan tetapi mencapai pencerahan spiritual yang 

memungkinkan mencapai keadaan perwujudan kerohanian yang sering disebut 

Tajrid. Pada tahun 1935 ia mengalami kesulitan ekonomi ia kembali ke Tabriz  

dan menghabiskan waktunya unntuk bertani, masa-masa tersebut ia rasakan 

sebagai masa kekeringan spiritual dalam kehidupan ilmiyahnya dan pemikir, 

meski demikian bukan berarti ia sama sekali meninggalkan tradisi ilmiah dan 

mengajarnya diwaktu senggangnya ia masih menyempatkan untuk menulis dan 

mengajar sejumlah kecil murid.
7
 

Selama sepuluh tahun, masa-masa sulit itu ia jalani, sampai suatu ketika 

pada tahun 1945, pengaruh perang Dunia II dan modernisasi yang dilakukan 
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rezim Pahlevi dalam berbagai praktek kehidupan sudah mendominasi di Iran, 

sejak itu Thabathaba‟i pindah ke Qum, kota yang hingga sekarang menjadi pusat 

agama dan intelektual, dengan iklim Qum yang demikian semangat Thabathaba‟i 

muncul kembali, di Qum ia tidak hanya meneruskan kajian terhadap ilmu yang 

selama ini ia tekuni, tapi juga semakin insentif mengajar, di Qum ia mulai populer 

sebagai Ulama majlis ilmiah. Disini ia juga berkunjung ke Koheren dan beberapa 

kota lainnya, kunjungan ke Koheran kuat dugaan karena Koheren waktu itu telah 

menjadi pusat utama kajian filsafat, setelah Isfahan.
8
 

Thabathaba‟i adalah salah satunya ulama yang berusaha mempelajari 

dasar-dasar filsafat Komunisme dan memberi jawaban terhadap materialisme 

dialektika dari sudut pandang  dialektika. Dia juga selalu mendiskusikan masalah-

masalah spiritual dan intelektual serta tek-teks klasik tentang hikmah ketuhanan 

dna ilmu ma‟rifat. 

Karena itu Thabathaba‟i mempunyai pengaruh mendalam dikalangan 

tradisional di Iran, ia berusaha mewujudkan suatu kelompok intelektual baru, 

diantara kelompok-kelompok modern, ia memberikan contoh dalam dirinya 

keiklasan budi, kerendahan hati, dan ia mempunyai kesadaran tentang mentalitas 

modern dan sifat dunia modern yang mungkin diinginkan, yang memang tidak 

bisa diharapkan dalam dirinya terbatas dari lingkungannya islam dan tradisional di 

Iran dan di Irak ia benar-benar membuktikan hampir seluruh waktunya untuk 

menyelesaikan kitab tafsirnya yang ditulis sampai ia wafat. 
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2. Karya-karyanya 

M. Husain Thabathaba‟i merupakan tipe ulama atau intelektual Syi‟ah 

kontemporer yang menguasai berbagai cabang ilmu, ia merupakan tipe intelektual 

Syi‟ah yang banyak melahirkan karya tulis ia sudah mulai menulis sejak belajar di 

Najaf ketika masih menjadi pelajar, karya ia ditulis dalam dua bahasa yaitu Arab 

dan persia. Karya-karyanya yang telah ditulis dengan bahas persia diterjemahkan 

dalam bahasa arab begitu juga sebaliknya.
9
 

 Berikut karya-karyanya yang ditulis dalam Bahasa Arab: 

a. Risalah fi Asma‟was Shifat 

b. Bidayatul Hikmah fi Falsafat 

c. Risalah fil I‟tibar 

d. Risalah fil Af‟al 

e. Risalah fil Insan Badad dunya 

f. Risalah fil Insan fid dunya 

g. Risalah fil Insan Qodlad dunya 

h. Risalah fil Burhan 

i. Risalah fil Tahlil 

j. Risalah fit Tarkib 

k. Risalah fitd Dzat 

l. Risalah fil mughalatah 

m. Risalah fin Nubuwwat wal manatah 

n. Risalah fil washiat 
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o. Risalah fil Wilayah 

p. Asy-Syi‟ah fil Islam  

q. Ali wal falsafaul Illahiyah 

r. Nihayatul hikmah fil falsafah 

s. Al-Mizan fi tafsir Al-Qur‟an
10

 

Sedangkan karya karya yang semula ditulis dalam bahsa persia adalah 

sebagai berikut: 

a. Al-Qur‟an fil Islam 

b. Al-Mar‟ah fil Islam 

c. Ma‟nawiyatul tasayyu‟ 

d. Mi Rawa‟iul islam 

e. Mifi Qowa‟idil khatti‟ Al-Farisi 

f. Risalah fil I‟jaz 

g. Risalah ril Ilmi Imam 

h. Risalah fi nadzmil hukm atau Risalah fi Hukumatil Islam 

i. Risalah fil Whyi 

j. Ta‟liqat ala Kitabil asfar 

k. Ta‟liqat ala Kitabil kifayah 

l. As-Syi‟ah 

m. Bebagai tulisan di berbagai majalah seperti majalah Durusan Minal 

Islam,Dalilul kitab dan Madrasatul Tasayayyu. 
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Disamping beberapa karya tersebut, ada karya lain yang belum ter 

identifikasi, apakah ditulis dalam bahasa Arab atau bahasa Persia, karya-

karyanya tersebut adalah:
11

 

a. Ususus Falsafat 

b. Al-a‟dad al-Awwaliyah 

c. Ta‟liqat „ala Kitabi Ushulul kafi 

d. Ta‟liqat „ala kitabi Biharul Anwar 

e. Risalah fil Quwwati wal fi‟il 

f. Risalah fil Mustaqat 

Enam karya yang ditulis di Najaf/Iran yaitu: Resale dar borhan,Resale dar 

moghtan,sae dar thlil, Resale dar tarkik,resale dar e‟tabarriayat,resale dar 

Nubuwwat dan delapan yang ditulis di Tabriz yitu:Resale dar asma‟wasafat, 

resale dar Af‟al, Resale dar vasa‟id mizane dar Ensan Qolbl dan donnya,resale 

dar Ensan fi ad Donya,resale dar vilayat, resale dar Nubuwwat. Dan empat belas 

ditulis di Qum diantaranya A-Mizan fi tasir Al-Qur‟an,Ushul Falsafi wa ravessh 

Realism. 

Tafsir al-Mizan merupakan karya yang paling monumentalnya ditulis 

ketika ia mulai mengajar di Qum karena ini kemudian diterjemahkan dalam 

bahasa Persia. Dibanding karya ilmiahnya, Tafsir Al-Mizan merupakan karya 

yang paling tebal Terdiri dari 20 juz jilid atau volume. plus satu jilid Dlilul izan fi 

tafsir al-Qur‟an (semacam kamus yang disusun oleh Ilyas kalantari).
12
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B. kitab tafsir Al-Mizan. 

1. Tafsir Al-Mizan  

Tafsir Al-Qur‟an yang disusun oleh Thabathaba‟i yang dikenal 

dengan Al-Mizan yang berarti timbangan, keseimbangan atau moderasi, 

Thabathaba‟i tidak menjelaskan mengapa tafsirnya ini dinamai Al-Mizan . 

namun menurut dugaan Al-Uisy, kemungkinan karena diungkapkannya 

berbagai pemikiran dan pendapat didalam Al-Mizan kemudian berbagai 

pendapat dan pikiran itu diuji dan diseleksi, baik untuk saling menguatkan 

atau koreksi terhadap salah satunya, setelah megemukakan berbagai 

pendapat tersebuat Thabathaba‟i memilih atau menimbang pendapat yang 

kuat untuk kemudian dipilih sebagai penafsirannya.
13

 

Tafsir ini mulai disusun Thabathaba‟i ketika ia menetap dan 

mengajar di Qum, tafsir ini ditulis bukan saja sebagai repon atas 

permintaan para ulama, untuk membangkitkan kajian Al-Qur‟an yang 

pada waktu itu kalah dominan dibanding kajian Filsafat dan Fiqh, dua ilmu 

yang masing-masing menjadi primandona atau mahkota ilmu-ilmu 

rasional dan ilmu-ilmu tradisional dimana antara ulama keduanya saling 

bertentangan, namun juga karena di Hawzah belum ada program kajian 

tafsir, permintaan itu ditanggapi secara positif oeh Thabathaba‟i dengan 

menggunakan kajian tafsirnya dan filsafat setiap malam kamis yang 
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dihadiri oleh sejumlah murid yang kelak kemudian hari menjadi pewaris 

pandangan-pandangannya.
14

 

Thabathaba‟i yang dikenal sebagai seorang filosof dimana dia telah 

mengikuti berbagai bidang dan telah menulis beberapa karya dimana salah 

satunya yaitu tafsir Al-Mizan yang telah diselesaikan pada 23 Ramadhan 

bertepatan dengan 1973 M yang mencapai 20 juz atau sekitar 8041 

halaman dengan rata-rata masing-masing 400 halaman. 

Tafsir Al-Mizan dapat disebut sebagai tafsir yang mempelopori 

penafsiran Al-Qur‟an dengan pendekatan Multidisipliner yaitu suatu 

pendekatan baru yang sebelumnya tidak dilakukan oleh mufasir terutama 

hingga masanya. Tafsir Al-Qur‟an yang ada sebelumnya lebih dominan 

pada satu jalur satu warna, pendekatan penafsiran demikian sesuai dengan 

tujuan dihadirkannya Al-Qur‟an yaitu untuk kemaslahatan dan 

kebahagiaan manusia yang juga memiliki dan harus dilihat dari beberapa 

dimensinya, tentu saja model penafsiran Thabathaba‟i ini merupakan 

perkembangan baru yang perlu ditempuh oleh para mufasir Al-Qur‟an 

dimasa depan sehingga Al-Qur‟an selalu kontekstual sesuai denga 

perkembangan sejarah manusia. 

Dengan pendekatan multidisipliner maka dapat dimengerti 

mengapa Tabathaba‟i mengatakan bahwa Ayat Al-Qur‟an dapat dipahami 

(mafhum) jadi pandangan Thabathaba‟i bahwa semua ayat Al-Qur‟an 

mafhum bukan semata-mata karena itu mengganakan bahasa dan untuk 
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manusia tetapi juga karena ia harus dipahami dengan menggunakan 

berbagai disiplin ilmu karena hanya dengan ini Al-Qur‟an akan selalu 

menjadi petunjuk manusia.
15

 

Dengan pendekatan seperti itu maka wajar kalau tafsir ini 

menjelaskan sesuatu yang relative baru dan berbeda dari apa yang 

ditemukan dari literature sebelumnya, menurut Hamim Iyas penafsiran 

baru dan perbedaan pemahaman antara Thabathaba‟i dengan tafsir 

sebelumnya atau dengan pandangan ulama pada Masanya ada yang 

bersifat periferal da nada ygn bersifat sentral pokok, pemahaman baru dan 

perbedaan penafsiran yang bersifat periferal terdapat dalam penafsiran  

ayat-ayat dalam Al-Mizan yang mengemukakan ide-ide pokok yang sama 

akan tetapi berbeda dalam penjelasan rinciannya. Sedangkan penafsiran 

baru dan perbedaan pemahaman yang bersifat sentral adalah sesuatu yang 

sebelumnya belum dikemukakan oleh mufasir sebelumnya.Penafsiran baru 

ini melengkapi kekokohan mufasirnya dalam mendasarkan Al-Qur‟an 

dengan pendekatan multidisipliner. 

2. Metode Peafsiran  

AL-Mizan adalah karya tafsir yang memiliki metode berbeda degan 

kita tafsir lainnya, klasik maupun kontemporer. Karya ini lahir dari 

seorang yang tidak saja menguasai ilmu-ilmu klasik namun ia juga sangat 

akrab dengan  filsafat serta ilmu kontemporer penulisannya juga telah 
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bersentuhan secara luas dengan masyarakat modern walau tidak secara 

langsung.
16

 

Seperti kitab-kitab klasik yang ditulis untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat dalam memahami Al-Qur‟an .maka kehadiran tafsir ini adalah 

salah satunya untuk memenuhi dan mengisi ruangan dalam kebutuhan 

tersebut.karya ini berusaha dengan segala kemampuan penulisnya. 

menyuguhkan jawaban pada setiap permasalahan modern dengan tetap 

berpijak pada jalur yang baku. Al-Qur‟an dan sunnah sehingga mau tidak 

mau penulisnya menggunakan metode modern dalam penulisannya 

diantara metode yang digunakan oleh penulis tafsir ini adalah 

mengembaikan semua inti permasalahan tersebut kepada Al-Qur‟an 

dengan ungkpan lain.penulisnya dalam menguraikan suatu ayat selalu 

merujuk terlebih dahulu kepada Al-Qur‟an dan menggali makna ayat yang 

sedang dikaji dari ayat lain
17

. 

Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa sebaik-baik metode penafsiran 

Al-Qur‟an adalah dengan menafsirkan Al-Qur‟an dengan Al-Qur‟an, bila 

tidak ditemukan dalam suatu ayat, akan ditafsirkan oleh ayat lain, apa 

yang tidak ditemukan dalam ayat tersebut akan diterangkan ditempat 

lain.
18

 Pernyataan ini sesungguhnya ingin menegaskan sekaligus ingin 

menegaskan bahwa Al-Qur‟an dengan ayat-ayat didalamnya satu sama 

lain saling terkait dan tak terpisahkan. Bila secara redaksional ada ayat-

ayat Al-Qur‟an terkesan saling bertentangan,dan satu sama lain saling 
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Ibid.h.27. 
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 M.H.Thabathaba‟i, Mengungkap Rahasia.Op.Cit.h.12. 
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bertolak belakang maka yang harus dilakukan kemudian adalah menguji 

kembali pemahaman kita. 

Menafsirkan Al-Qur‟an dengan Al-Qur‟an atau ayat dengan ayat 

lainnya mengindikasikan bahwa Al-Qur‟an memiliki pengertian yang 

lebih bila Al-Qur‟an dibiarkan berbicara sendiri. Sehingga dengan bergitu 

Al-Qur‟an tidak diberi dengan mengikuti peradaban barat dan aliran sains 

modern, serta tidak terinterpensi dengan berbagai pemikiran penafsirnya 

sendiri.Ironisnya yang terjadi justru sebaliknya, pendapat penafsir lebih 

dominan dibandingkan memberikan kebebasan pada Al-Qur‟an untuk 

membaca dirinya sendiri. 

Karena Al-Qur‟an adalah respon Illahiyah terhadap kondisi umat 

manusia yang diturunkan kedalam Qolbu (kesadaran) Nabi Muhammad 

dengan latar belakang kondisi Sosio-Kutural-historis bangsa Arab Untuk 

itu. Kata Thabathaba‟i, Al-Qur‟an harus dipahami dari yang diungkapkan 

oleh dirinya sendiri, bukan dipahami oleh masing-masing penafsir. Ketika 

Al-Qur‟an ditafsirkan dirinya sendiri yaitu dengan melibatkan ayat-ayat 

yang terkandung didalamnya, maka kata Thabathaba‟i hasil tafsirnya akan 

lebih terhindar dari pesan subjektif penafsir. Dengan begitu akan lebih 

terhindar dari bisikan hawa nafsu dan kesalahan. 

Mengenai metode penafsiran Al-Qur‟an Thabathaba‟i 

mengemukakan tiga cara yang bisa dilakukan untuk memahami Al-

Qur‟an, Pertama, menafsirkan suatu ayat dengan bantuan data ilmiah dan 

non-Ilmiah, kedua, menafsirkan Al-Qur‟an dengan hadits-hadits Nabi 
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yang diriwayatkan oleh imam-imam suci, ketiga, menafsirkan Al-Qur‟an 

dengan jalan memanfaatkan ayat-ayat lain yang berkaitan. disini hadits 

dijadikan sebagai tambahan, metode tafsir ini adalah metode Tahlili.
19

 

Meski memberikan rumusan tentang cara-cara menafsirkan Al-

Qur‟an seperti diatas, Thabathaba‟i tidak menganggap semua cara yang 

disebutkan tadi sebagai valid dan akurat. Cara pertama tidak boleh diikuti 

karena menurutnya, cara itu menggunakan pendapat pribadi. Menafsirkan 

model ini lebih berpeluang pada kesalahan. Cara kedua tidak cukup 

memadai, bukan saja karena sangat terbatasnya jumlah hadits Nabi yang 

bisa dipertanggung jawabkan validitasnya, namun hadits-hadits itu sendiri 

tidak cukup memenuhi kebutuhan untuk Thabathaba‟i hanya cara ketiga 

yakni menafsirkan Al-Qur‟an dengan ayat-ayat lain yang berkaitan, yang 

bisa dipertanggungjawabkan sebagai cara untuk menafsirkan Al-Qur‟an. 

Dalam pandangan Thabathaba‟i menafsirkan Al-Qur‟an dengan Al-Qur‟an 

ini tidak termasuk kedalam penafsiran dengan Ra‟yu sebagaimana dilarang 

Nabi SAW. 

Namun Thabathaba‟i dalam penafsirannya dengan hal yang 

berkaitan dengan wanita dalam kata Imroat menggunakan tiga-tiganya 

cara yang dikemukakannya diatas. 

Menafsirkan Al-Qur‟an dengan cara mengaitkan satu ayat dengn 

ayat-ayat lain (yang kemudian dikenal penafsiran Al-Qur‟an dengan Al-

Qur‟an) yang oleh Thabathaba‟i dinilai sebagai cara penafsiran yang 
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paling valid ini pada dasarnya merupakan hal yang umum dikalangan 

mufasir, meski dalam aplikasinya kemudian terjadi berbagai perbedaan.
20

 

3. Corak Penafsiran 

Mengenai cork penafsiran Al-Mizan fi tafsir Al-Qur‟an, ada yag 

berpendapat bahwa corak penafsiranya adalah tafsir falsafi. Karena dalam 

tafsir tersebut banyak ditemukan filsafat yang dijadikan salah satu 

penunjang dalam menafsirkan A-Qur‟an. 

Pengertian tafsir falsafi adalah upaya penafsiran Al-Qur‟an yang 

dikaitkan dengan persoalan-persoalan filsafat. Ada yang mendefinisikan 

tafsir falsafi sebagai penafsiran ayat-ayat Al-Qur‟an dengan teori-teori 

falsafi. Hal ini berarti bahwa ayat-ayat Al-Qur‟an dapat ditafsirkan 

deengan menggunakan filsafat. Karena ayat Al-Qur‟an bisa berkaitan 

dengan persoalan-persoalan filsafat atau ditafsirkan dengan menggunakan 

teori-teori filsafat. 

Pada saat Ilmu-ilmu Agama dan ilmu pengetahuan  mengalami 

kemajuan kebudayaan-kebudayaan Islam berkembang di wilayah-wilayah 

kekuasaan Islam dan penerjemahan buku-buku asing kedalam bahasa Arab 

digalakkan pada masa kholifah Abbasiyah, di antar buku-buku yang 

diterjemahkan adalah buku-buku kalangan para filosof seperti Aristoteles 

dan Plato. Pada perkembangannya selanjutnya para Ulama tafsir mencoba 
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memahami Al-Qur‟an dengan metode filsafat tersebut, maka lahirlah 

metode filsafat.
21

 

Thabathaba‟i dalam tafsir Al-Mizan fi tafsir Al-Qur‟an berpendapat 

bahwa para filosof menggunakan pemikiran filsafat dalam memhami ayat-

ayat Al-Qur‟an, sesuai kecendrengungan dan keilmuannya, di antara tokoh 

filosof Islam adalah Al-Farabi, Ibnu Shina. Thabathaba‟i dalam tafsirnya 

memasukkan pembahsan filsafat sebagai tambahan dalam menerangkan 

suatu ayat atau menolak teori filsafat yang bertentangan dengan Al-

Qur‟an. Ia menggunakan pembahasan filsafat hanyya pada bagian ayat 

tertentu saja.
22

 

Terkait dengan tafsir falsafi ini, Ulama Islam terbagi menjadi dua 

golongan yaitu sebagai berrikut: 

Pertama, golongan yang menolak filsafat karena mereka 

menemukan adanya pertentangan antara filsafat dan Agama. Kelompok ini 

secara radikal menentang filsafat dan berusaha menjauhkan umat darinya. 

Tokoh pelopor kelompok ini adalah Imam Al-Ghazali, karena itu Ia 

mengarang kitab Al-Isyarah dan kitab-kitab lain untuk menolak faham 

mereka. Demikian pula Fahrur Ar-razi di dalam kitab tafsirnya 

mengemukakan faham mereka dan membatalkan teori-teori filsafat mereka 

karena dinilai bertentangan dengan Agama dan Al-Qur‟an. Dia 

mebersihkan ide-ide filsafat yang dipandang bertentangan, khususnya 
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dengan Al-Qur‟an dan ahirnya Ia menolak dengan tegas berdasarkan 

alasan dan dalil yang ia anggap memadai. 

Kedua, golongan yang mengagumi dan menerima filsafat meskinya 

didalamnya terdapat ide-ide yang bertentangan dengan nash-nash syar‟i 

kelompok ini berupaya  megkompromikan antara filsafat dan Agama serta 

berusaha untuk menyingkapkan segala pertentngan tersebut namun usaha 

mereka belum mencapai titik temu secara final, melainkan masih berupaya 

memecahkan masalah secara setengah-setengah, sebab penjelasan mereka 

tentang ayat-ayat Al-Qur‟an secara umum. Berangkat dari sudut pandang 

teori filsafat yang didalamnya banyak hal tidak mungkin diterapkan dan 

dipaksakan terrhadap nash-nash Al-Qur‟an.
23

 

Diatas penjelasan itu semua ada juga yang menggolongkan model 

tafsir Thabathaba‟i sebagai tafsir Syi‟i. ini karena penulisnya beraliran 

Syi‟ah, karena itu ketika Thabathaba‟i menafsirkan Al-Qur‟an sering 

merujuk pada faham Syi‟ah dan Ulama-ulama Syi‟ah yang ma‟sum, 

khususnya perkataan atau Ilham dari Imam dua belas. Meski begitu 

Thabathaba‟i juga mengambil pendapat-pendapat Ahlusunnah wal 

Jama‟ah sebagai penunjang dalam menafsirkan Al-Qur‟an
24
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D. Penafsiran Thabathaba’i terhadap ayat Karakteristik wanita mulia dan 

wanita tercela. 

a. Ayat Karakteristik Wanita Mulia 

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. 

             

              

  

Artinya:Dan Allah membuat isteri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang 

yang beriman, ketika ia berkata: "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku 

sebuah rumah di sisi-Mu dalam firdaus, dan selamatkanlah Aku dari 

Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah Aku dari kaum yang 

zhalim.(QS.At-Tahrim:11) 
 

 

a. Kosa kata ayat 

 

no Kata  makna no Kata  makna 

1 
  

Dan membuat 10 
  

sebuah rumah 

2 


Allah 11 
 

didalam 

3 
  

perumpamaan 12 
  

Surga 

4 
  

bagi orang-orang 13 
 

dan  

5 
  

Beriman (yaitu)  14 
  

selamatkanlah 

Aku 

6 
  

istri 15 
    

dari Fir'aun 

7 
   

Fir'aun 16 
 

dan  
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8 
     

ketika ia berkata 17 
  

perbuatannya 

9 
     

Ya Rabbku 18 
 

dari 

10 
 

untukku 19 
     

dari kaum 

11 
 

di sisi-Mu  
   

yang zhalim
25

 

 

b. Munasabah 

 Setelah ayat yang lalu memberi perumpamaan tentang dua orang wanita 

yang durhaka kepada Allah dan menghianati suaminya walaupun suami itu Nabi, 

pada ayat yang ke 11 surat AT-Tahrim ini memberi perumpamaan wanita yang 

taat kepada Allah dan tidak terpengaruh oleh suaminya yang durhaka
26

. Allah 

SWT berfirman: Dan Allah membuat isteri Fir'aun perumpamaan yakni sesuatu 

yang sangat menabjubkan yang dapat diambil dari pelajaran bagi orang-orang 

yang berimanya itu perihal istri Fir‟Aun yang bernama Asiyah dan suaminya 

merupakan penguasa Mesir yang sangat kejam dan mengaku tuhan; 

perumpamaan itu antara lain ketika ia berkata: Ya Rabbku, bangunkanlah 

untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam firdaus, dan selamatkanlah Aku dari 

Fir'aun agar aku tidak dipaksanya dan dari perbuatannya sehingga aku tidak 

terpengaruh dan terkena dampak buruknya dan selamatkan aku dari kaum yang 

zalim yakni rezim Fir‟aun dan masyarakatnya
27

. 
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 Imam Ghazali Masykur,Agus Hidayatulloh,Mulazamah Fadhilah,Almumayyaz Al-
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 M.Quraish shihab,Tafsir al-Misbah,(Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol 14, h.334 
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c. Penjelasan ayat 

Thabathaba‘i dalam bukunya mengatakan Iman adalah jaminan yang 

paling kuat dan kokoh dalam menghadapi ketakutan dan kekecewaan dalam 

pasangan surutnya kehidupan, serta mengakui bahwa alam semesta ini ada 

karnrena ada yang menciptakannya
28

. Dalam penafrisannya Thabathaba‘i 

mengemukakan wanita yang beriman yaitu Istri Fir‘aun yang dimana dia tinggal 

di lingkungan kafir karena dia beriman maka Allah memasukan kesurga dan 

tidak akan membahayakan hubungan keluarga (istri Seorang Fir‘aun) ketika ada 

manusia yang mengatakan saya Adalah Tuhan kalian yang Maha tinggi maka 

saya beriman kepada Allah, maka Allah menyelamatkan dan memasukannya 

kesurga. Dan tidak membahayakan baginya setatus istri seorang Fir‘aun 

sekalipun.
29

 

M.Quraish Shihab mengatakan  kata (   )indaka/disisi-Mu. Yang 

didahulukan atas kata (        ) baitan fi al-jannah/ rumah disurga 

mengisyaratkan Bahwa seseorang hendaknya memilih tetangga lebih dahulu 

baru rumah tinggal. “di sisi-Mu‟ mengandung makna kedekatan kepada-Mu ,dan 

ini adalah Anugrah dan penghormatan imaterial atau spiritual sedang rumah di 

syuga menegaskan anugrah dan penghormatan Material. Doa tersebut 

menggambarkan betapa kerinduan Asiyah kepada Allah dan betapa istana dan 
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 M.Husain Thabathaba‟i, Inilah Islam.Op.Cit,h.1 
29
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kegemerlapan tidak mempengaruhi beliau bahkan mengabaikannya demi 

kedekatan kepada Allah SWT
30

.  

Sayyid Quthb dalam tafsirnya mengatakan: riwat tentang Istri Fir‘aun 

adalah bahwa dia seorang mukminah dalam istananya kemungkinan besar dia 

adalah asiyah dia adalah yang tersisa dari orang-orang yang beriman kepada 

agama samawi sebelum Musa diutus. Inilah contohnya Istri Fir‘aun dia tidak bisa 

dihalang oleh angin topan dimanapun dia hidup “Dalam istana Fir‘aun untuk 

memohon kepada Allah keselamatan atas dirinya.
31

 

Dia telah membebaskan dirinnya dari istana Fir‘aun, dengan memohon 

kepada Tuhannya agar dia disediakan rumah di syurga. Dia membebaskan 

dirinya dari hubungannya dengan Fir‘aun dan memohon keselamatan kepada 

Tuhannya dari bahayanya. Dia membebaskan dirinya dari perbuatan Fir‟aun 

karena takut terimbas perbuatan bejatnya dan kekejamannya, padahal dia 

seorang yang dekat dengan Fir‟aun
32

.  

“....selamatkanlah akau dari Fir‘aun dan perbuatannya...” 

Dia membebaskan dirinya dari perbuatan kaum Fir‘aun,dimana ia hidup 

diantara mereka. 

“...dan selamatkanlah aku dari kaum yang dzalim.” 

Doa istri Fir‘aun ini dan sikapnya merupakan teladan keimanan dalam 

mengatasi segala kenikmatan hidup didunia dalam bentuk yang paling indah dan 

mempesona. Karena dia adalah istri dari seorang raja yang paling agung pada 
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saat itu di muka bumi ini. Dia hidup diistana Fir‟aun, tempat dimana seorang 

permaisuri mendapatkan segala keinginan dan kesenangannya. Namun ia dapat 

mengatasi dan menguasai segala hal itu dengan keimanannya. Dia bukan hanya 

berpaling dari kenikmatan itu, namun ia menganggapnya sebagai sesuatu yang 

keji,kotor, dan ujian mengharuskannya untuk berlindung dariya kepada 

Allah,terhindar dari segala kekejian dan memohon keselamatan dari-Nya. 

Dia adalah satu-satunya wanita yang beriman dalam sebuah kerajaan yang 

luas terhampar dan sangat kuat. Wanita yang mempunyai perasaan yang sensitif 

dengan pendirian, pandangan, dan ideologi suatu masyarakat. Namun, wanita ini 

walaupun sendirian ditengah-tengah tekanan masyarakat,tekanan istana, tekanan 

raja,tekanan pengawal, dan kedudukan raja,dia tetap menegadahkan kepalanya 

kelangit mengharap kepada Rabnya. 

Dia adalah teladan yang sangat tinggi dalam memurnikan diri kepada 

Allah dari segala pengaruh segala daya tarik segala penghalang, dan segala 

bisikan penggoda. Oleh karena itu, pantaslah ia mendapatkan isyarat yang mulia 

ini dalam kitab Al-Qur‟an yang kekal, dimana kalimat-kalimatnya selalu 

dialunkan oleh seluruh alam semesta ketika malaikat menurunkannya al-Mala‟ul 

A‟la „(kerajaan langit dan malaikat).‟
33

 

Dalam Hadits Rasulullah saw  Dari Abu Musa Al-Asy‟Ariy‟ ra. 

Mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda:”banyak laki-laki yang 
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sempurna,namun tiada wanita yang sempurna kecuali Maryam purti Imron dan 

Asiyyah istri Fir‘aun.”(HR.Bukhari)
34

 

 

2. Bernadzar yang baik. 

            

   

Artinya:(ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, 

Sesungguhnya Aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam 

kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul 

Maqdis). Karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. 

Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha 

Mengetahui" (QS.Ali-Imron 35) 

 

a.  Kosa kata ayat 

 

No Kata Makna No Kata Makna 

1 
     

(Ketika) berkata 10 
   

Perut ku 

2 
   

isteri 11 
  

menjadi hamba yang 

 saleh dan berkhidmat 

3 
  

'Imran 12 
  

Karena itu terimalah 

4 
 

Ya Tuhanku 13 
  

dari padaku 

5 
  

Sesungguhnya 

Aku 

14 
   

Sesungguhnya 

Engkaulah 

6 
  

menazarkan 15 
 

Engkau 

7 
 

kepada Engkau 16 
 

Maha mendengar 
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8 
  

Apa(anak) 17 


Maha Mengetahui
35

 

9 
 

Di dalam    

 

b. Munasabah ayat 

  Ayat ini masih berkaitan dengan deligasi kristen Najran yang datang 

kepada nabi saw. Untuk mendiskusikan tentang agama kristen tentang Isa as. 

Jika demikian tujuan utama dari ayat-ayat yang lalu dan yang akan datang 

adalah mendudukkan pandangan Islam tentang hal tersebut. Ayat yang lalu 

berbicara tentang pilihan-pilihan Allah dan pengantar pembicaraan menyangkut 

Isa as. Karena itu yang diuraikan disini hanya keluarga Imran. Tidak diuraikan 

tentang Nabi Adam dan Nuh atau kelurga Nabi Ibrahim as
36

. 

c. penjelasan Ayat 

 Kedekatan wanita ini kepada Tuhannya di jelaskan Quraish shihab kata 

(  Tuhanku, tanpa menggunakan ya/wahai untuk menggambarkan kedekatan 

beliau kepada Allah. Disini terliahat kekuatan tekad dan ketulusan istri Imran 

karena ketaatannya dan kemurahan Allah, dan pada kata    terambil dari akar 

kata yang bermakna bebas dan merdeka. Dari segala keterkaitan yang 

membelenggu seseorang dalam mewujudkan kehendak serta identitasnya ayat 

ini menggunakan kata itu untuk menggambarkan ketundukan mutlak kepada 
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Allah SWT, tidak terganggu oleh apa dan siapapun dalam mengabdi kepada-

Nya
37

. 

Menurut tahabhaba‟i Ayat ini menunjukan bahwasannya istri Imron 

ketika itu ialah dia dalam keadaan hamil. Istri Imran telah bernazar bahwa dia 

akan menjadikan anak yang ada dalam kandungannya semata-mata untuk 

berkhidmat di Baitullah, yaitu Baitul Maqdis, dibebaskan dari segala kesibukan 

duniawi. Suaminya, Imran, meninggal dunia ketika dia dalam keadaan 

mengandung. Kehamilannya itu oleh Imron dan ketika itu Imron sudah 

meninggal dunia dan seandainya suaminya Imron masih hidup prngasuhannya 

tidak dipindahkan kepada orang lain seperti halnya ayat selanjutnya.
38

 

               

             

Artinya:Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: 

"Ya Tuhanku, Sesunguhnya Aku melahirkannya seorang anak 

perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; 

dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya 

Aku Telah menamai dia Maryam dan Aku mohon perlindungan 

untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) 

Engkau daripada syaitan yang terkutuk."(Ali-Imron :36). 

 

Sayyid Quthb dalam tafsirnya mengatakan: kisah nazar ini terungkap 

oleh Istri Imran Ibunda Maryam. dengan penuh keimanan hendak menyerahkan 

miliknya yang paling berharga kepada tuhannya yaitu janin yang masih ada 

dalam kandungannya. penyerahan itu dilakukan dengan tulus iklas kepada 
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Tuhannya dengan melepaskannya dari semua ikatan, semua sekutu, dan semua 

hak selain untuk Allah SWT.
39

 Doanya yang khusyu terlihat disini bahwa 

terdapat tauhid yang ideal, Doa Istri Imran menandakan gambaran hati yang 

tulus menghadap kepadanya total, merdeka dan bebas dari semua ikatan kecuali 

menginginkan diterimanya oleh Allah SWT.
40

 

3. Tawakal. 

              

Artinya: Dan isterinya berdiri (dibalik tirai) lalu dia tersenyum, Maka kami 

sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran) Ishak dan 

dari Ishak (akan lahir puteranya) Ya'qub.(QS.hud.71). 

 

a. Kosa kata ayat 

 

no kata makna no kata makna 

1 
    

Dan isterinya 5 
   

tentang  

(kelahiran) Ishak 

2 
  

berdiri 6 
     

Dan setelah 

3 
  

lalu dia 

tersenyum 

7 
  

Ishak 

4 
    

Maka kami 

sampaikan 

kepadanya 

berita gembira 

8 
  

Ya'qub
41

 

 

b. Munasabah ayat 

Ayat ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya yang mengkisahkan 

kedatangan malaikat ke rumah Nabi Ibrahim as .untuk memberikan kabar 
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gembira kepadanya karena setelah penantian yang lama Istrinya Yang mandul 

akan mempunyai seorang keturunan yang shaleh.
42

 

c. Penjelasan Ayat 

Pembicaraan Nabi Ibrahim as didegar oleh istri beliau, Sarah. Dan ketika 

itu, istrinya berdiri mendengar dibalik kemah atau berdiri melayani suami dan 

tamu-tamunya lalu dia tertawa. Maka kami melalui malikat menyampaikan 

kepadanya berita gembira tentang kelahiran seorang anak dari rahimnya yaitu 

Ishaq, dan setelah ishaq, setelah ia dewasa dan menikah akan lahir putranya 

Ya‟Qub. Dia, yakni Sarah, istri Nabi Ibrahim as. Itu,berkata “sungguh 

mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang 

perempuan tua,dan ini suamiku rasa heran dari sang istri menunjukan rasa 

terkejut dan tidak mau percaya begitu saja. dia seperti yang kalian saksikan, 

wahai para malaikat, dalam keadaan tua pula?” Konon usia nabi Ibrahim as. 

Ketika itu 120 tahun dan Sarah 99 tahun sungguh berita ini bena-benar aneh 

karena tidak biasa seorang wanita tua dapat melahirkan, apalagi setelah sekian 

lama menantikan anak yang tak kunjung datang dan telah diyakini mandul 

seperti keadaaku. 
43

 

Sayyid Quthb dalam tafsirnya mengatakan: setelah lama menunggu 

akhirnya Ibrahim mempunyai keturunan. Istri Ibrahim itu seorang yang mandul, 

tidak pernah melahirkan, sekarang ia sudah tua pula. Maka terkejutlah dia 

dengan kabar gembira bahwa dia akan melahirkan Ishaq. Dan kabar gembira ini 

berlipat ganda bahwa Ishaq nanti akan memepunyai anak Ya‟kub. Seorang 
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wanita (lebih-lebih wanita yang mandul) merasa berguncang karena kabar 

gembira seperti ini, maka diapun bertingkah secara spontan
44

, 

b. Karakteristik wanita Tercela. 

1. Penghasut Tukang Fitnah Dan Biang Gosip 

          

Artinya:Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar.
45

 (QS.Al-

Lahab:4) 

 

a. Kosa kata ayat 

no kata makna no kata makna 

1 
    

Dan (begitu pula) 

istrinya 

2 
    

pembawa 

kayu 

bakar
46

 

 

b. Munasabah ayat 

Adapun munasabah surah Al-Lahab dengan surah sebelumnya yaitu surah An-

Nasr bahwa menerangkan tentang kemenangan yang diperoleh Nabi Muhammad SAW 

dan pengikut-pengikutnya. Sementara pada surah ini Allah menjelaskan tentang 

kebinasaan dan siksaan yang akan diderita oleh Abu Lahab dan istrinya sebagai orang-

orang yang menentang Nabi Muhammad SAW. Dan munasabah surah ini dengan surah 

sesudahnya yaitu surah Al-Ikhlas yang mengemukakan  bahwa Tauhid dalam Islam 

adalah Tauhid yang semurni-murninya
47

. 
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c. Asbabun Nuzul 

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa pada suatu ketika Rasul Saw 

naik kebukit Syafa sambil berseru: “mari berkumpul pada pagi hari ini!” maka 

berkumpullah kaum Quraisy. Rosul saw bersabda:” bagaimana pendapat kalian, 

seandainya aku beritahu Bahwa musuh akan datang besok pagi atau petang, 

apakah kalian percaya kepadaku” kaum Quraisy menjawab:”pasti kami 

percaya.” Rasulullah bersabda:”aku peringatkan kalian bahwa siksaan Allah 

yang dasyat akan datang”. Berkata abu lahab:” celak engkau! Apakah hanya 

untuk ini, engkau kumpulkan kami? “maka turnlah ayat ini (QS.Al-Lahab 1-5)  

berkenaan dengan peristiwa itu yang melukiskan bahwa kecelakaan itu akan 

terkena kepada orang yang menfitnah dan menghalag-halangi agama 

Allah.Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lainnya yang bersumber dari ibnu 

Abbas. 

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa istri Abu lahab menyebarkan 

Duri-duri ditempat yang akan dilalui Nabi Saw. Ayat ini (QS.Al-lahab1-4) turun 

berkenaan dengan peristiwa itu yang melukiskan bahwa orang yang 

menghalang-halangi dan menyebarkan Permusuhan terhadap islam akan 

mendapatkan siksaan Allah.  

Diriwayatkan oleh Ibnu jarir Dari Ismail dari Abi Ishaq yang bersumber 

dari orang hamdan.(bernama Yazid Bin Zaid). Diriwayatkan pula oleh Ibnul 

Mundzir yang bersumber dari „Ikrimah.
48
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Ibnu Ishaq berkata „saya mendapat informasi bahwa Ummu Jamil 

pembawa kayu bakar itu ketika mendengar al-Qur‟an yang membicarakan 

dirinya dan suaminya maka datanglah ia kepada Rasulullah ketika beliau sedang 

duduk dimasjid disisi ka‟ba bersama Abu Bakar ketika ia itu membawa batu 

segenggam. Ketiak dia berhenti dihadapan Rasullulah dan Abu Bakar, Allah 

menutup matanya dari padangan Rasullulah, sehingga ia tidak dapat melihat 

kecuali Abu Bakar. Lalu ia berkata „hai Abu Bakar, mana sahabatmu itu? Aku 

telah mendengar bahwa dia menyindir saya. Demi Allah, kalau saya 

menjumpainya niscaya saya pukul mulutnya dengan batu ini. Ketahuilah saya 

juga adalah seorang penyair!‟ kemudian dia bersyair, “ orang tercela kami 

tentang, perintahnya kami langgar.” kemudian dia pergi. Lalu Abu Bakar berkata 

“wahai Rasulullah, apakah dia tidak melihatmu?” Rasulullah menjawab, “ia 

tidak melihat aku. Sesungguhnya Allah menutup penglihatannya dariku.”
49

    

d. penjelasan ayat. 

Istri dari Abu lahab itu ialah Umu jamil binti Sohrin (Hindun), dia adalah 

seorang yang suka memfitnah Rasul dan menjelek-jelekkan Rasul dihadapan 

orang-orang kafir.
50

 

Dia adalah istri dari paman Nabi Muhammad saw, Abu Lahab. Nama 

saudara perempuan dari Abu Sufyan. Di kala awal wahyu turun kepada Nabi 

Muhammad saw untuk mengajarkannya kepada keluarga yang terdekat, Nabi 

mendapat kritikan serta hinaan yang cukup menyakitkan dari pamannya sendiri 
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Abu Lahab beserta istrinya. Sebagai balasan dari perbuatannya tersebut, Allah 

swt tegaskan dalam al Qur‟an .  

M.Quraish Shihab mengatakan      Hammalat al-hathab 

memahaminya dalam arti pembawa isu dan Fitnah, yang antara lain bertujuan 

melecehkan dan menghina Nabi Muhammad SAW. Serta memecah belah kaum 

muslimin fitnah dinamai Hathab/kayu karena kayu adalah bahan bakar yang 

dapat menyulut api, sebagaimana fitnah fitnah menyulut api permusuhan. Ada 

juga yang memahami kalimat tersebut dalam pengertian hakiki, yakni Istri Abu 

Lahab itu sering kali menaburkan duri-duri di jalan-jalan yang dilalui Nabi 

Muhammad SAW.
51

 

Sayyid Quthb dalam tafsirnya:     Hathab disini adalah : sesuatu 

yang digunakan Untuk menyalakan Lahab. Kemarahan dan kebencian Ummu 

Jamil terhadap ayat yang disangkanya syair yang ditolak oleh Abu Bakar dan dia 

membenarkan Nabi lukisan yang berisi hinaan dan ejekan dalam seluruh surat 

dan ayat-ayat yang direkam dalam kitab abadi. Juga dicatatat oleh lembaran-

lembaran semesta yang mengucapkan kemarahan dan serangan Allah terhadap 

Abu Lahab dan Istrinya, sebagai balasan terhadap tipu dayanya yang 

menghalangi dakwa Allah dan Rasul-Nya. Kebinasaan, kehancuran, dan 

kehinaan sebagai balasan bagi orang yang menantang dan merintangi dakwah 
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Allah didunia dan api neraka di akhirat sebagi balasan yang sesuai. Juga 

kehinaan yang diisyaratkan oleh tali di dunia dan di akhirat.
52

 

2. Penggoda 

               

      

Artinya:Dan wanita-wanita di kota berkata: "Isteri Al Aziz menggoda 

bujangnya untuk menundukkan dirinya (kepadanya), Sesungguhnya 

cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. 

Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang 

nyata."(QS Yusuf:30) 

 

a. Kosa kata ayat 

no kata makna no kata makna 

1 
 

Dan 9 
  

pelayan 

2 
  

berkata 10 
  

untuk 

menundukkan 

dirinya 

 

3 
  

wanita-wanita 11 
    

Pelayan benar 

benar membuatnya 

mabuk cinta 

4 
 

di 12 
  

Kami pasti 

5 
   

kota 13 
   

Memandang istri 

Al-Aziz 

6 
   

Isteri 14 


didalam 

7 
   

Al Aziz 15 


kesesatan 

8 
    

menggoda 16 
 

Yang nyata
53

 

                                                           
52

Sayyid Quthb, Op.Cit, Jilid. 12. h. 374.  
53

 Imam Ghazali Masykur,Agus Hidayatulloh,Mulazamah Fadhilah.Op.Cit,h.238 



77 
 

 

 

b. Munasabah 

 Dalam ayat ini muncul episode baru yang dijelaskan,yakni: beberapa 

wanita yang tinggal di tempat yang berbeda di tempat istri pejabat itu tinggal, 

yakni: di Memphis, Mesir, berkata “Istri al-Aziz”, pejabat terhormat dikota ini, 

terus menerus menggoda bujangannya yakni pelayan atau hamba sahayanya 

yang muda untuk menundukan dirinya (kepadanya). Sesungguhnya cintanya 

terhadap bujangannya itu elah merasuk mendalam mencapai lubuk hatinya, 

sehingga dia tidak dapat menguasai dirinya lagi. Sesungguhnya kami 

memandangnya dalam kesesatan yang nyata.
54

 

c. Penjelasan ayat 

Kata ( ) turawidu telah dijelaskan pada ayat ke 23 yang lalu yang 

perlu digaris bawahi jika memahami ucapan itu adalah uraian tentang apa yang 

telah terjadi,maka penggunaannya itu bertujuan menghadirkan dalam benak 

mitra bicara keburukan kelakuan itu atau tercela.

Ayat ini menceritakan seorang wanita mesir dengan Yusuf di rumah 

Aziz. Ayat ini memberikan pelajaran didalamnya dari beberapa sifat dan 

konsekuensinya bahwasannya kabar Beredar Zulaikha menggoda Yusuf 

sehingga para wanita dikota itu sering membicarakan kejadian Yusuf dan 
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mereka mencela istri Al-Aziz dengan sebab tersebut.
56

 Petualangan Zulaikha 

diungkapkan dalam Al-Qur‟an, Allah swt berfirman :  

                 

            

Artinya:Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda 

Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup 

pintu-pintu, seraya berkata, Marilah ke sini. Yusuf berkata, Aku 

berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku 

dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan 

beruntung (QS Yusuf  :  23) 

 

Sayyid Quthb dalam tafsirnya mengatakan: persoalan ini sama dengan 

apa yang biasa diperbincangkan kaum wanita dalam setiap lingkungan Jahiliyah 

mengenai persoalan-persoalan semacam ini. Dan sejak pertama kita sudah 

mengetahui bahwa wanita ini adalah Istri Al-Aziz, dan lelaki yang membelinya 

dari kafilah Mesir itu ialah pembesar Mesir (yakni perdana mentri Mesir), 

perkataan kaum wanita itu untuk menyatakan hal ini disamping menyatakan aib 

umum dengan tersebarnya berita ini dikota,  

“Istri Al-Aziz menggoda bujangannya untuk menundukan dirinya 

(kepadanya),”Kemudian dijelaskan keadaan hati wanita itu terhadap Yusuf, 

“sesungguhnya cintanya kepada bujangan itu sangat 

mendalam.”Sehingga dia terpedaya olehnya. Cintanya sangat mendalam dan 

emnggoyak-goyak hatinya, dan cinta yang mendalam itu tutupnya tipis. 

“sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata.” 
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Dia adalah majikan wanita yang besar,Istri seorang pembesar. Dia 

terpedaya oleh bujangannya bangsa Ibrani yang dibelinya atau barangkali wanita 

itu membicarakan betapa populernya fitnah ini, yang sudah terungkap dan 

tampak persoalannya, sementara dia (sang penguasa) sendiri yang mengkritik 

kebiasaannya yang moderat ini, bukannya mengkritik perbuatan yang ada 

dibelakang layar
57

. 

3. Penghianat dan Ingkar. 

           

                

     

Artinya:Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth sebagai perumpamaan bagi 

orang-orang kafir. keduanya berada di bawah pengawasan dua 

orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua 

isteri itu berkhianat kepada suaminya (masing-masing), Maka 

suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) 

Allah; dan dikatakan (kepada keduanya): "Masuklah ke dalam 

Jahannam bersama orang-orang yang masuk (jahannam)" (QS.At-

Tahrim 10) 

 

a. Kosa kata Ayat 

No Kata Makna No Kata Makna 

1 
  

Allah membuat 15 
    

berhianat 

2 
  

perumpamaan 16 
  

Keduanya 

3 
  

bagi orang-

orang 

17 
  

Maka tidak 
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4 
  

kafir 18 
  

Dia 

membantu(suaminya) 

5 
   

isteri 19 
  

mereka 

6 
 

Nuh  20 
 

Dari  

7 
   

dan isteri 21 
 

Allah 

8 
 

Luth 22 
  

sedikitpun 

9 
    

keduanya 23 


Dan dikatakan 

10 
  

Berada di 

bawah 

24 
 

Masuklah kalian 

berdua 

11 
   

Dua orang 

hamba 

25 
  

Neraka 

12 
 

dari 26 


bersama 

13 
   

Hamba kami 27 
  

Orang-orang yang 

masuk
58

 

14 
   

Yg saleh    

 

b. Munasabah ayat 

Setelah ayat-ayat yang lalu menganjurkan untuk mendidik Istri  dan anak 

dan memerintah untuk bersikap tegas dan keras terhadap orang-orang munafik 

dan kafir, ayat ini selanjutnya ini berbicara tentang Istri para nabi dan wanita 

yang paling terhormat sebagai penutup surat ini
59

. 
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c. Penjelasan ayat 

Ayat ini menyimpan perumpamaan yang Allah umpamakan keadaan 

orang kafir dan orang mukmin sesungguhnya celaka dan rusaknya mereka 

(orang kafir karena berhianat pada Allah dan rosulnya dan akibat kekafiran 

mereka dan tak ada gunanya/manfaatnya sekalipun ada hubungan kelurga 

mereka kepada Nabi, sesungguhnya keberuntungan kebahagiaan orang-orang 

mukmin disebabkan karena keiklasan dan ketaatan mereka kepada Allah dan 

Rasulnya dan tidak membahayakan hubungan keluarga mereka dengan musuh-

musuh Allah karena kemuliaan disisi Allah itu disebabkan karena Taqwa. 

keadaan dua orang istri Nabi, walaupun mereka istri Nabi yang dimuliakan 

karena dua orang istri Nabi itu berhianat maka mereka dimasukan kedalam 

neraka dan tidak akan memberi manfaat walau mereka istri Nabi.
60

 

Menurut Quraish Shohab kata (  ) berbentuk jamak yang 

menghimpun maskilin bukan feminim. Pemilihan kata tersebut mengisaratkan 

bahwa pelanggaran mereka serupa dengan pelanggaran pria sehingga siksanya 

serupa dengan siksa mereka. Ini sangat nyata pada istri nabi Luth yang 

membantu pria kaumnya untuk melakukan sodomi itu,yang tidak dilakukan 

kecuali pria yg durhaka.               

Sayyid Quthb dalam tafsirnya: Yang diriwayatkan tentang penghianatan 

istri Nuh dan Luth adalah penghianatan dakwah bukan penghinatan keji berupa 

penyelewengan seksual. Istri Nuh mencelah dan mengolok-olok Nabi Nuh 
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bersama pengolok-olok dari kaumnya. Istri Luth telah menunjukkan dan 

memberi informasi tentang kedatangan tamu-tamu Nabi Luth, padahal dia tahu 

betul tentang tabiat bejat kaumya terhadap para tamu.
61

  

Sesungguhnya kaidah tanggung jawab individu sangat ingin ditampakkan 

disini, setelah perintah untuk menjaga diri sendiri dan keluarga dari api neraka. 

Sebagaimana ingin pula dinyatakan kepada istri-istri Rasulullah dan demikian 

pula kaum mukminin, bahwa sesungguhnya merupakan kewajiban mereka atas 

diri mereka sendiri setelah segala sesuatu terjadi. Jadi,mereka bertanggung 

jawab atas diri mereka sendiri dan mereka sama sekali tidak mendapatkan 

dispensasi dari beban tanggung jawab itu,walaupun mereka bersetatus sebagai 

istri Nabi atau istri yang saleh dari orang-orang yang beriman
62

. 
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BAB IV 

ANALISIS PENAFSIRAN THABATHABA’I MENGENAI 

KARAKTERISTIK WANITA MULIA DAN WANITA TERCELA 

 

Analisis penafsiran Thabathaba’i tentang ayat-ayat karakteristik wanita 

mulia dan wanita tercela. 

Dalam Al-Qur‟an Allah SWT banyak mengabadikan wanita didalam Al-

Qur‟an diantaranya adalah Hindun, Sarah Istri Ibrahim as, Zulaikha, Istri Imron, 

Asiyah Istri Nabi Nuh, Istri Nabi Luth, dan masih banyak wanita-wanita yang 

diabadikan Allah didalam Al-Qur‟an akan tetapi peneliti memfokuskan penelitian 

pada sosok wanita di atas dengan karakter yang mereka punya. 

Memang diakui bahwa Al-Qur‟an dalam membahas kisah-kisah tidak 

menceritakan kejadian dan peristiwa secara kronologis dan tidak memaparkan 

secara terperinci. Hal ini dimaksud sebagai peringatan tentang berlakunya hukum 

Allah dalam kehidupan sosial serta pengaruh baik dan buruknya dalam kehidupan 

sosial. Kisah-kisah dalam Al-Qur‟an memiiki realitas yang diyakini 

kebenarannya, termasuk peristiwa didalamnya. ia adalah bagian dari ayat-ayat 

yang diturunkan dari sisi yang Maha tahu dan Maha bijaksana. Maka bagi 

manusia mukmin, tidak ada kata lain kecuali menerima dan mengambil (Ibrah) 

pelajaran dari kisah dan peristiwa yang telah Allah paparkan dalam kitabnya
1
. 

Dari apa yang ditafsirkan oleh Tokoh tafsir M.Husain Thabathaba‟i 

dengan karakter atau perilaku wanita Thabathaba‟i tidak sama sekali melecehkan 

                                                           
1
 Anshori, Ulumul Qur’an:Kaidah-Kaidah Memahami Firman Tuhan, (Jakarta: Rajawali, 

2014), h.129-130. 
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atau merendahkan wanita. setidaknya ada dua karakter yang dapat ditampilkan 

dari penefsiran Thabathaba‟i yaitu karakteristik wanita mulia dan karakteristik 

wanita tercela yaitu sebagai berikut: 

a. karakteristik wanita mulia 

1. Mendahulukan kewajiban kepada Allah SWT. 

Mendahulukan kewajibannya kepada Allah SWT adalah sebuah 

keharusan bagi semua muslim. seperti yang dijelaskan Allah swt dalam 

berfirman dalam surat (At-Tahrim ayat 11)  M.H.Thabathaba‟i memberikan 

penjelasan wanita yang mulia  ini adalah Istri raja yang sangat bengis di 

zamannya yaitu Fir‟aun dia tinggal di lingkungan kafir karena dia beriman maka 

Allah memasukan kesurga dan tidak akan membahayakan hubungan keluarga 

(Istri Seorang Fir‟aun)
2
 meskipun wanita ini mempunyai kewajiban terhadap 

suaminya namun karena keimananya kepada Allah  SWT wanita ini 

mendahulukan kewajiban terhadap Tuhannya yang ia imani.  

Karena kewajibannya kepada Allah SWT Wanita mulia sadar betul 

betapa istana dan kegemerlapan tidak mempengaruhi diri merela bahkan 

mengabaikannya demi kedekatan kepada Allah SWT. Wanita yang berkarakter 

mulia selau mengedepankan Tuhannya daripada suaminya Seperti apa yang telah 

M.Quraish Shihab jelaskan kata dalam ayat yang menceritakan keteguhan yang 

dimiliki wanita di zaman fir‟aun  yaitu (   ) indaka/disisi-Mu.Yang 

didahulukan atas kata (        ) baitan fi al-jannah/ rumah disurga  

                                                           
2
 M.Husain Thabathaba‟i, Tafsir Al-Qur’an al-Mizan, (Bairut:  Dar‟Al-Fikr.1892), 

Juz.18,h.257 
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mengisyaratkan Bahwa seseorang hendaknya memilih tetangga lebih dahulu 

baru rumah tinggal. “di sisi-Mu‟
3
.  

Sayyid Quthb menjelaskan tentang wanita Istri Fir‟aun dia tidak bisa 

dihalang oleh angin topan dimanapun dia hidup justru beliau Istri Fir‟aun 

menyerahkan dirinya kepada Allah  “Dalam istana Fir‟aun untuk memohon 

kepada Allah keselamatan atas dirinya.
4
  

Teladan yang sangat tinggi dalam memurnikan diri kepada Allah dari 

segala pengaruh segala daya tarik segala penghalang, dan segala bisikan 

penggoda. Oleh karena itu, pantaslah ia mendapatkan isyarat yang mulia ini 

dalam kitab Al-Qur‟an yang kekal, dimana kalimat-kalimatnya selalu dialunkan 

oleh seluruh alam semesta ketika malaikat menurunkannya al-Mala’ul A’la 

„(kerajaan langit dan malaikat).‟
5
 

2. Selalu memanjatkan doa. 

Doa adalah senjata bagi kaum muslim baik muslim laki-laki ataupun 

muslim perempuan. Wanita yang mulia selalu berdoa mengharap perlindungan 

kepada Allah SWT, Seperti apa yang telah dicontohkan oleh para wanita mulia.  

Doa Istri Fir‟aun ketika harus mempertahankan keimanan ditengah kaum 

kafir dijelaskan Oleh Allah dalam Firmannya At-Tahrim ayat 10 

           

    

 

                                                           
3
Quraish shihab,Tafsir al-Misbah,(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.335. 

4
Sayyid Quthb, Tafsir fi Zhilalil Qur’an, Terj: As‟ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, 

(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Jilid 11, h. 343. 
5
Ibid.h.344. 
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” Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam 

firdaus, dan selamatkanlah Aku dari Fir'aun dan selamatkan aku dari kaum 

yang zalim”. 

Thabathaba‟i menjelaskan karena Doa wanita yang beriman ini  maka 

Allah memasukan kesurga dan tidak akan membahayakan hubungan keluarga 

(istri Seorang Fir‟aun)
6
 

Doa istri ketika melahirkan anak perempuan yang lebih lemah dari laki-

laki ali-Imran Ayat: 36 

              

             

 "Ya Tuhanku, Sesunguhnya Aku melahirkannya seorang anak 

perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak 

laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya Aku Telah menamai 

dia Maryam dan Aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak 

keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk”.  

Nazarnya istri Imron menjadikan anak yang ada dalam kandungannya 

semata-mata untuk berkhidmat di Baitullah, yaitu Baitul Maqdis, dibebaskan 

dari segala kesibukan duniawi. Maka ketika Iastri Imran melahirkan anak Yaitu 

Maryam yang seorang wanita istri Imron berdoa untuk memohon perlindungan. 

Sayyid Quthb Menjelaskan Doa Istri Imron Doanya yang khusyu terlihat disini 

bahwa terdapat tauhid yang ideal 

                                                           
6
 M.Husain Thabathaba‟i, Op.Cit. Juz.18,h.257 
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Doa Sarah ketika di paksa berzina Istri Ibrahim as: Ya Allah, jika aku 

beriman kepada-Mu dan kepada Rasul-Mu, dan menjaga kehormatanku kecuali 

kepada suamiku maka janganlah Engkau membiarkan orang kafir 

menguasaiku
7
. 

Berdoa merupakan salah satu aspek penting dalam mengekspresikan 

makna kehidupan secara menyeluruh. Hal ini disebabkan adanya sisi psikologis 

dalam prilaku berdoa serta pengamatan lebih mendalam tentang hasrat bagi 

orang yang berdoa agar doanya dikabulkan. Itu jelas positif, karena ia memiliki 

pengaruh terhadap munculnya kesadaran yang akan mendorong kepada 

kehidupan yang lebih bermakna.  

Dari uraian di atas jelas doa adalah kekuatan para wanita yang mulia ini 

dalam menghadapi segala Kesulitan yang dihadapinya. wanita mulia tidak ingin 

terpuruk dan selalu berlindung kepada Allah SWT  dengan doa-doanya. Seorang 

Muslim diharuskan jiwanya diliputi oleh perasaan cinta kasih kepada Allah 

SWT sebagai buah dari keimanan kepada-Nya, melalui berdoa sebanyak-

banyaknya. Itulah yang menjadi pemandu bagi  manusia untuk memasuki 

syurga. 

 Oleh karena itu Wanita mulia akan mencapai keistimewaan harus berani 

berdiri ketika terjatuh untuk menyelesaikan masalahnya ia harus mempu berdoa 

dan percaya kepada tuhan yang telah memberikan banyak energi ruhani 

kepadanya. wanita yang istimewa mereka bisa melukis kekuatan melalui proses 

kehidupan bersabar ketika tertekan, tersenyum saat hati menangis dan 

                                                           
  

7
 Diriwayatkan Bukhari,Shahih Bukhari dalam kitabul ikrah, bab jika seorang wanita 

dipaksa berzina, no. 6950 
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mempesona ketika selalu memaafkan. Wanita yang istimewa memiliki kekuatan 

dari godaan dunia dan selalu menyerahkan segala masalahnya pada sang 

pencipta
8
. 

b. Karakteristik wanita Tercela 

1. Menutup hatinya dari kebenaran 

Kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasululloh SAW di kala awal wahyu 

untuk mengajarkannya kepada keluarga yang terdekat, Nabi mendapat kritikan 

serta hinaan yang cukup menyakitkan dari pamannya sendiri Abu Lahab beserta 

istrinya. Dakwahnya yang ditolak oleh seorang wanita yaitu Istri dari Abu lahab 

itu ialah Umu jamil binti Sohrin (Hindun), dia adalah seorang yang suka 

memfitnah Rasul dan menjelek-jelekkan Rasul dihadapan orang-orang kafir.
9
 

Karena ketidak senangannya kepada Rasululloh SAW Wanita ini tertutup 

hatinya dari apa yang telah Allah tetapkan.  Sehingga  Allah SWT 

mengabadikan wanita ini dengan suaminya dalam surat Al-Qur‟an yaitu surat 

Al-Lahab. 

Dalam surat At-Tahrim ayat:10, Allah memberi perumpamaan bagi istri 

yang tidak patuh kepada suaminya sehingga tertutup hatinya dari kebenaran. 

Mereka merupakan figur dua orang istri dari para kekasih Allah yang tidak 

sempat merasakan manisnya iman. Hatinya lebih condong kepada apa yang 

diikuti oleh orang banyak daripada kebenaran yang dibawa oleh suaminya. Istri 

Nabi Nuh ikut tenggelam oleh banjir besar bersama kaumnya yang 

                                                           
8
 Nur Kholis Rif‟ani, Kisah-Kisah Wanita Inspiratif, (Yogyakarta: Semesta Hikmah. 

2014), h.11. 
9
M.Husain Thabathaba‟i, Op.Cit. Juz 20.h. 447.  
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menyekutukan Allah, sedangkan istri Nabi Luth ditelan bumi karena adzab Allah 

atas kaumnya yang melakukan liwath (homoseksual). 

Wanita yang menutup hatinya karena tidak taat kepada suaminya yang 

membawa risalah kebenaran. Thabathaba‟i menjelaskan karena penghianatannya 

dua orang istri Nabi itu berhianat maka mereka dimasukan kedalam neraka dan 

tidak akan memberi manfaat walau mereka istri Nabi.
10

  

Tertutupnya hati sesorang bisa terjadi karena cintanya kepada tuhannya 

terkalahkan oleh cinta kepada makhluk ciptaanya bisa kita lihat kejadian 

Zulaikha yang tergoda oleh seorang pemuda karena ketampanan nya. 

“sesungguhnya cintanya kepada bujangan itu sangat mendalam.”Sehingga dia 

terpedaya olehnya. Cintanya sangat mendalam dan memnggoyak-goyak hatinya, 

dan cinta yang mendalam itu tutupnya tipis
11

. 

sebagaimana gambaran Dari Uraian di atas telihat jelas bagaimana hati 

akan tertutup dari kebenaran yang telah Allah tetapkan oleh karena itu wanita di 

zaman yang modern ini Harus menebalkan imannya agar terhindar dari sikap 

buruk atau budi pekerti yang buruk seperti apa yang telah Allah contohkan 

dalam firman-Firmannya sebagai pelajaran. 

2. Menghancurkan keharmonisan rumah tangga dan perpecahan dalam 

masyarakat 

Wanita di zaman Kenabian Yusuf dijelaskan dalam Al-Qur‟an Qs-

Yusuf:30. Thabathaba‟i menjelaskan Ayat ini memberikan pelajaran didalamnya 

dari beberapa sifat dan konsekuensinya bahwasannya kabar Beredar Zulaikha 

                                                           
10

M.Husain Thabathaba‟i, Op.Cit. Juz.18.h.257 
11

 Sayyid Quthb, Op.Cit. jilid 6. h. 243. 
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menggoda Yusuf sehingga para wanita dikota itu sering membicarakan kejadian 

Yusuf dan mereka mencela istri Al-Aziz dengan sebab tersebut
12

. 

Berbicara wanita yang tercela  ada yang mengatakan sikap perilaku 

wanita ini berubah karena naluri sexnya seperti apa yang dikatakan teori  Teori 

Psikonalisa/identifikasi bahwa prilaku dan keperibadian laki-laki dan perempuan 

sejak awal ditentukan oleh perkembangan seksualitas
13

 seseorang inti dari teori 

ini adalah bahwa segala yang berkaitan dengan tindakan manusia didasarkan 

atas faktor seksual 

Wanita-wanita yang menghancurkan rumah tangga dan perpecahan 

dalam masyarakat banyak di zaman modern saat ini wanita penggoda atau di 

zaman ini disebut wanita penghibur, psk atau yang lain sebaganiya adalah 

biasanya menjadi wanita pihak ketiga dalam percerian. wanita penggoda 

merusak sendi-sendi kehidupan keluarga
14

. Misalnya: Suami-suami yang tergoda 

oleh pelacur biasanya melupakan fungsinya sebagai kepala keluarga, sehingga 

keluarga menjadi berantakkan. Disini akan timbullah konflik. Suasana konflik 

akan selalu mewarnai masyarakat,  dari sini akan terjadi penindasan satu dengan 

yang lainnya. Wanita penggoda ini harus dihindari di zaman modern ini agar 

terjadinya ketertiban sosial dan terselamatkan dari fitnah dunia dan akherat. 

Perpecahan yang terjadi di masyarakat biasanya terjadi karena isu-isu 

bohong atau firnah yang terjadi di dalam masyarakat  . di zaman Rasulullah 

SAW ada seorang wanita penyebar Fitnah yaitu Hindun adalah wanita yang 

hidup dizaman Rasulullah SAW yang diabadikan Allah SWT didalam Al-

                                                           
12

 M.Husain Thabathaba‟i, Op.Cit. Juz 10. h.367. 
13

 Hamka Hasan, Tafsir Gender, (Jakarta: DEPAG RI.2009), h.17 
14

 M.Noer, Potret Wanita Shalehah, (Jakarta: Permadani,2004),h.223. 
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Qur‟an
15

. Wanita seperti ini memang sudah ada sejak zaman Islam. Dizaman 

modern ini bisa kita lihat disekeliling kita wanita yang sering menggosip atau 

wanita yang menyebarkan fitnah banyak sekali, Terlebih Rasululloh saw telah 

bersabda: “Aku tidak meninggalkan satu fitnah pun yang lebih membahayakan 

para lelaki selain fitnah wanita.” (HR. Bukhari)
16

 

Hadis ini merupakan fakta . Karena fakta memang telah membuktikan. 

Meskipun wanita diciptakan dengan kondisi akal yang lemah, namun betapa 

banyak lelaki yang cerdas, kuat gagah perkasa, dibuat lemah tunduk di 

bawahnya. Meskipun para wanita diciptakan dengan keterbatasannya, namun 

betapa banyak para penguasa jatuh tersungkur dalam jeratnya. Meskipun wanita 

dicipta dengan keterbatasan agama, namun betapa banyak ahli ibadah yang 

dibuat lalai dari Tuhannya.wanita ini adalah wanita yang selalu menyebabkan 

konflik atau dalam teori modern ini disebut teori sosial konflik, dimana selalu 

akan ada individu yang yang bertikai baik dikarenakan oleh kepentingan 

kekuasaan ataupun yang lainnya.  

 

 

                                                           
15

 M.Husain Thabathaba‟i, Op.Cit. Juz 20.h. 447.  
16

 Ahmad Sunarto Dkk, Terjemah Shahih Bukhari, (Semarang: Asy-Syifa,1993), no. 5096, 

Jilid 6. h. 167. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Al-Qur’an adalah wahyu Allah yang tidak berpihak kepada siapapun baik 

laki-laki dan perempuan, Sesungguhnya Al-Qur’an telah memberikan 

penghargaan dan penghormatan kepada kaum wanita dengan setinggi-tingginya, 

ia memberikan kedudukan yang teramat mulia dan luhur. Islam datang dengan 

membawa rahmat bagi seluruh makhluknya yang mulia. 

Setelah melakukan penelitian ini maka ada beberapa hal yang dapat 

peneliti simpulkan. Dua karakter wanita menurut M.H.Thabathaba’i dalam 

tafsinya al-Mizan, diantaranya adalah sebagai berikut: Karakteristik Wanita 

Mulia: 1.Mendahulukan kewajiban kepada Allah SWT. 2. Selalu memanjatkan 

doa. serta Karakteristik wanita Tercela:1.menutup hatinya dari kebenaran. 2. . 

Menghancurkan keharmonisan rumah tangga dan perpecahan dalam masyarakat 

B. Saran-saran 

Saran peneliti sebagai penulis, kepada  para wanita harus bisa menjaga 

martabatnya sebagai wanita. Supaya dapat menjadi kaum wanita yang senantiasa 

berpegang kepada Al-Qur’an dan sunnah serta diselamatkan Allah SWT dari api 

neraka. 

Penelitian ini telah diusakan semaksimal mungkin disusun secara 

sempurna. Akan tetapi tetap saja masih memiliki banyak celakh ketidak 

sempurnaan dari balik sisi-sisinya. Dengan ini peneliti berharap karya yang lebih 

jauh sempurna dari ini dapat menjadi karya yang memberi kontribusi positif 
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dalam menambah wawasan keilmuan islam. Khususnya tentang karakteristik 

wanita mulia dan wanita tercela ini. Penelitian ini tentunya bukan sebagai karya 

yang memiliki pemikiran yang konprehensip. Untuk itu semestinya penelitian ini 

tidak berhenti hanya samapai disini, dengan harapan para pembaca 

mengembangkan dengan luas lagi tentang pembahasan keilmuan untuk 

menambah wawasan baru dibidang keilmuan khususnya karakteristik wanita. 
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