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ABSTRACT 
 

Pemaksaan hak dalam hubungan seksual suami- istri adalah sebuah pelanggaran terhadap intergritas 

perempuan dalam hubungan perkawinan karena dapat membawa dampak buruk baik secara fisik maupun 

psikis. Ada beberapa hadits yang menurut pemahaman Wahbah Az-Zuhaili sebagai dalil legalitas ketaatan 

istri dalam institusi rumah tangga terutama dalam pelayanan seksual istri kepada suami. Berdasarkan 

kajian yang dilakukan menurut Wahbah Az-Zuhaili hadits tersebut merupakan ketentuan legalitas yang 

menyatakan kewajiban mutlak istri untuk mematuhi suami ketika diajak melakukan hubungan seksual 

karena kewajiban tersebut merupakan konsekuensi dari pemberian nafkah suami. Menurutnya tugas primer 

istri dalam sebuah perkawinan adalah memenuhi kebutuhan seksual suami.  Berdasarkan analisa penulis, 

pemahaman tersebut  telah  memberikan peluang akan terjadinya pemaksaan hak dalam hubungan suami 

istri. Dalam kaitan tersebut penulis menyarankan agar setiap muslim mampu memahami teks-teks agama 

baik al-Qur‟an maupun hadits secara proporsional sehingga tidak hanya mementingkan pihak laki-laki dan 

dapat merugikan pihak perempuan. 

 

Kata Kunci: Hadits Misoginis, Pemaksaan, Seksual  

 
__________________________________________________________________________ 
 

 
1. Pendahuluan 

Pernikahan merupakan bagian hidup yang sakral, 

karena harus memperhatikan norma dan kaidah 

hidup dalam masyarakat. Pernikahan adalah sarana 

terpercaya dalam memelihara kontinuitas ketu-

runan dan hubungan, menjadi sebab terjaminnya 

ketenangan, cinta, dan kasih saying (Azam dan 

Hawwas, 2009:7). Kehidupan rumah tangga meng-

alir terus dengan berbagai problematika, dimana 

salah  satu problematikanya adalah  pemaksaan hak 

dalam hubungan suami istri yang kini dikenal 

dengan istilah Marital Rape. Marital Rape adalah 

kosa kata bahasa inggris, gabungan dari kata 

Marital yang berarti segala hal yang terkait “Perka-

winan” dan Rape yang berarti “Pemerkosaan/ 

Pemaksaan” (Echolas dan Shadily, 1993:373). 

Marital rape, karenanya diartikan sebagai pemak-

saan aktivitas seksual oleh suatu pihak terhadap 

pihak lain, suami terhadap istri atau sebaliknya. 

Akan tetapi, pengertian yang lebih luas dipahami 

oleh berbagai kalangan perihal marital rape adalah 

istri yang beroleh tindak kekerasan dan pemaksaan 

seksual dari suami dalam sebuah perkawinan 

(Dermawan, 2004:313-314). 

Berdasarkan masalah di atas, dapat dirumuskan dua 

pertanyaan penelitian yaitu: bagaimana bentuk-

bentuk pemaksaan hak dalam hubungan seksual 

suami terhadap istri dalam rumah tangga dan bagai-

mana Pemahaman Wahbah Az-Zuhaili terhadap 

Hadits-Hadits Misoginis tentang istri yang menolak 

ajakan suami ke tempat tidur?.  Tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana 

bentuk-bentuk pemaksaan hubungan seksual suami 

terhadap istri dalam rumah tangga dan untuk 

mengetahui bagaimana Pemahaman  Wahbah Az-

Zuhaili terhadap Hadits-Hadits Misoginis tentang 

istri yang menolak ajakan suami ke tempat tidur. 
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2. Tinjauan Teori 

Kerangka Pemikiran 

Para ahli, mengemukakan pengertian marital rape  

berbeda-beda. Bergen menyebutkan, marital rape 

sebagai pemaksaan hubungan seksual terhadap istri 

baik lewat vagina, mulut, maupun anus yang dila-

kukan dengan paksaan, ancaman, atau saat istri ti-

dak sadar sedangkan Ciciek mengatakan bahwa 

marital rape yaitu: pemaksaan hubungan sex yang 

diiringi kekerasan seksual dengan cara yang tidak 

dikehendaki istri (Ciciek, 1998:24-25). Hal ini ter-

jadi karena “perkawinan” dianggap sebagai legiti-

masi formal kekuasaan laki-laki (suami) terhadap 

perempuan (istri), jiwa dan raga.  

Kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering 

disebut domestic violence dan lebih spesifik lagi 

wife abuse (kesewenangan terhadap istri) tetap 

menjadi rahasia rumah tangga tanpa dapat disentuh 

oleh kekuasaan hukum manapun. Bahkan sampai 

hari ini, dengan didukung interpretasi yang bias 

“kultur” (kalau tidak bisa dikatakan bias gender) 

beberapa kalangan masih mengesahkan pemukulan 

terhadap istri termasuk bila istri “membangkang” 

dalam pelayanan seksual, meski dengan kadar 

kesakitan yang sangat ringan (Q.S. An-Nisa:34). 

Dalam perspektif  fiqh,  pemaksaan hak dalam 

hubungan suami istri di atas,  menyatakan bahwa 

dalam sebuah perkawinan telah terbagi hak dan 

kewajiban antara suami dan istri, dan sudah seha-

rusnya istri selalu taat dan patuh dalam melayani 

segala kepentingan dan keinginan suami bagai-

manapun keadaannya khususnya pelayanan seksual 

terhadap suami. Seorang istri harus mentaati suami-

nya ketika si suami mengajaknya ke tempat tidur 

meskipun pada saat yang bersamaan si istri tengah 

berada di tempat perapian atau di atas punggung 

unta (Az-Zuhaili, 2011:302). Jika perintah itu tidak 

terlaksana, maka perbuatan tersebut dapat dikata-

kan “nusyuz”.  Adapun hukum  nusyuz itu adalah 

haram karena menyalahi sesuatu yang telah 

ditetapkan agama melalui Al-Qur‟an dan Hadits 

Nabi. Atas perbuatan itu istri mendapat ancaman di 

antaranya gugur haknya sebagai istri dalam masa 

nusyuz itu (Syarifuddin, 2007:191). Para ulama 

banyak  yang mendukung konsep ini, salah satunya 

adalah Wahbah Az-Zuhaili.  

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab  fiqh Islam Wa 

Adilatuhu mendukung penuh pernyataan ini. Kewa-

jiban ketaatan istri kepada suami di atas berdasar-

kan dalil legalitas yang digunakannya yaitu hadits 

Riwayat Bukhari, At
-
Tardmizi dan Muslim. Dalam 

pemaknaan Wahbah Az-Zuhaili terhadap hadits 

tersebut, tugas primer istri adalah memenuhi kebu-

tuhan seksual suami. Istri berkewajiban penuh 

melayani hasrat seksual suami. Kewajiban istri ini 

merupakan konsekuensi dari kewajiban nafkah 

suami. 

Wahbah Az-Zuhaili juga menyebutkan, suami dibe-

bani kewajiban nafkah dalam kaitannya ia memper-

oleh hak untuk menikmati tubuh istrinya 

(Annafaqah Fimuqabalat Al- Istimta‟). Artinya, 

istri yang ingin memperoleh hak nafkah, setiap saat 

harus selalu  dalam keadaan bersedia dinikmati 

oleh suaminya. Jika tidak, misalnya ketika ia belum 

memiliki kesiapan fisik untuk disetubuhi karena 

masih di bawah umur, atau ketika ia dimasukkan 

penjara karena suatu tindak  pidana, atau ia mela-

kukan penolakan terhadap hubungan intim suami-

nya (nusyuz), maka memberi nafkah tidak wajib 

atas suaminya. Bahkan jika seorang istri melakukan 

perjalanan dengan tanpa izin suaminya, maka 

hilang haknya dalam giliran dan nafkah karena 

giliran ditetapkan  untuk menghibur dan nafkah 

ditetapkan untuk memungkinkan menggauli istri 

(Az-Zuhaili, 2011:303). 

Dalam hal seperti ini, suami sama sekali tidak ber-

kewajiban menafkahinya, karena secara fisik ber-

jauhan hingga tidak bisa memenuhi tuntutan 

seksual suaminya. Termasuk diantara perbuatan 

ketaatan adalah, tinggal dirumah selama dia telah 

menerima maharnya yang bersifat tunai, yang 

membuatnya mendedikasikan dirinya untuk mem-

perhatikan berbagai perkara rumah tangga, meng-

urus rumah, dan merawat anak-anak dari kecil 

sampai besar (Az-Zuhaili, 2011:303). 

Penerapan secara ketat pada konsep di atas, mem-

bawa konsekuensi yang tidak kalah seriusnya. 

Fungsi dan peran istri (perempuan) dalam rumah 

tangga lalu menjadi sangat terbatas, hanya mela-

yani seks suami (Muhammad, 2001:180). Hal ini 

telah menimbulkan stereotype yang melabeli citra 

perempuan sebagai pembantu dan pelayan bagi 

suami (laki-laki). (Sugihastuti, dan Saptiawan, 

2007:338). Disinilah signifikansi dan ketertarikan 

penulis untuk mengangkat tokoh ulama kontem-

porer Wahbah Az-Zuhaili sebagai obyek studi ini.    

Penelitian Terdahulu 

Sejauh penelusuran  yang telah dilakukan, penulis 

belum menemukan tulisan yang membahas masa-

lah marital rape telaah terhadap pemikiran Wahbah 

az-zuhaili ini. Namun ada beberapa penelitian yang 

berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga 

dan aspek-aspek yang berkaitan dengannya, penulis 

temukan dalam beberapa karya berikut ini, di 

antaranya adalah: 
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Pertama, karya ilmiah yang berjudul “ Kekerasan 

Psikis Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga ditinjau menurut Hukum Islam” yang 

ditulis oleh Novi Heryanti, tahun 2012. Dalam 

karya tulis ini dibahas tentang perspektif Hukum 

Islam terhadap Kekerasan Psikis Dalam Rumah 

Tangga, efek yang ditimbulkan terhadap anggota 

keluarga yang terkena dampak kekerasan psikis 

dan sanksi terhadap pelaku Kekerasan Psikis 

menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga (Heryanti). 

Kedua, “Nusyuz Suami dan Cara Mengatasinya 

(Pemahaman Mufassirin Terhadap Surat An-Nisa 

Ayat 128)” yang ditulis oleh Mastura binti Modh 

Noor, tahun 2009. Karya tulis ilmiah ini membahas 

tentang dampak perlakuan suami terhadap istri 

yang mengakibatkan nusyuz suami termasuk dalam 

menggauli istri, jenis-jenis nusyuz suami, serta 

pemahaman mufassirin dalam mengatasi nusyuz 

suami melalui Surat An-Nisa ayat 128 (Ramli). 

Ketiga, “Nusyuz Istri dalam Institusi Rumah 

Tangga (Studi Pada Masyarakat Senawang Negeri 

Sembilan)” yang ditulis oleh Abdul Latif Bin 

Ramli, tahun 2008. Dalam karya tulis ilmiah ini 

dibahas tentang akibat dari nusyuz istri, penye-

babnya dan cara mengatasinya dalam Institusi 

rumah tangga. Serta peran suami dalam mengatasi 

nusyuz istri pada masyarakat Senawang Negeri 

Sembilan Malaysia (Ramli).  

Pembahasan dalam karya tulis di atas sangat 

berbeda dengan permasalahan yang penulis teliti 

ini, di sini penulis menjelaskan tentang marital 

rape dalam kajian pemikiran Wahbah az-Zuhaili 

terhadap hadits misoginis.  

 

3. Metode Penelitian 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam karya tulis ilmiah ini 

merupakan jenis penelitian kepustakaan (library 

research) yang berdasarkan pada akta-akta kepus-

takaan atau dokumentasi yang pernah dilakukan 

sebelumnya sebagai pendukung penelitian. 

Teknik pengumpulan Data  

Sesuai dengan jenis penelitian maka dalam 

pengumpulan data penulis menggunakan  metode 

dokumentasi atau studi dokumen. Untuk memper-

oleh data yang diperlukan, penulis menggunakan 

metode Library Research (Penelitian Kepust-

akaan). Metode ini penulis tempuh dengan sistem 

penelaahan sejumlah kitab, buku dan karya ilmiah 

lainnya di perpustakaan yang dapat digunakan 

sebagai sumber rujukan karya tulis ilmiah ini. 

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data ber-

dasarkan data yang berkaitan dengan masalah 

penelitian. Adapun jenis data dari karya ini terdiri 

dari data primer, yaitu data yang bersifat autoritatif 

artinya otoritas (Mahmud Marzuki, 2016:142). 

Data primer ini diperoleh dari kitab Fiqh Islam Wa 

Adilatuhu jilid 9, Usul Al-Fikih Al-Islami, dan  At-

Tafsir al-Munīr fi al-Aqidah wa asy-Syari‟at wa al-

Manhaj, karangan Wahbah Az-Zuhaili. Sedangkan 

data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari 

bahan kepustakaan yang berasal dari Undang-

Undang No 23 tahun 2004  tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan buku 

lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini. Data 

ini biasanya digunakan untuk melengkapi data 

primer dan memberikan petunjuk ke arah mana 

peneliti melangkah (Mahmud Marzuki, 2016:142). 

Selanjutnya, penulis juga menggunakan data tersier 

yang diperoleh dari penjelasan kamus, jurnal serta 

majalah yang sesuai dengan permasalahan karya 

tulis ilmiah ini. 

Analisis Data 

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, 

maka dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

sudah tersedia dari berbagai sumber data yaitu 

dokumentasi dan data yang diperoleh dari pustaka. 

Dengan mengadakan reduksi data yaitu data yang 

diperoleh  dari kepustakaan dan dirangkum dengan 

memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sis-

tematis sehingga mudah dikendalikan. Dalam hal 

ini penulis menggunakan analisa data kualitatif, di 

mana data dianalisa dengan metode deskriptif 

analisis. Metode ini digunakan dengan tujuan 

untuk menggambarkan secara objektif dalam 

rangka mengadakan perbaikan terhadap permasa-

lahan pemaksaan hak dalam hubungan suami-istri 

analisis pemikiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap 

hadits misoginis. 

4. Hasil dan Pembahasan 

Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, hak adalah 

sesuatu yang benar, sungguh-sungguh ada; kekua-

saan yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, 

mempunyai wewenang (mempergunakan). (Yasyin, 

2006:112). Secara istilah pengertian hak adalah 

kekuasaan/wewenang yang dimiliki seseorang 

untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu 

(Simorangkir, 2005:60).  Menurut van Apeldoorn 

hak adalah hukum yang dihubungkan dengan 

seseorang manusia atau subyek hukum tertentu, 
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dengan demikian menjelma menjadi suatu 

kekuasaan (Simorangkir, 2005:120).    

Menurut kamus bahasa Indonesia “kewajiban” 

berasal dari kata “ wajib” yang artinya “harus”. 

Dalam pengertian bahasa kata “wajib” berarti: 

sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak 

dilaksanakan (Simorangkir, 2005:77). Menurut 

Amir Syarifuddin Kewajiban adalah apa yang 

mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain 

(2007:159). Jadi, pengertian kewajiban yaitu sesu-

atu yang harus dilakukan oleh seseorang karena ke-

dudukannya. Dari pengertian di atas dapat disim-

pulkan bahwa kewajiban suami adalah sesuatu 

yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh suami 

untuk istrinya. Sedangkan kewajiban istri adalah 

sesuatu yang harus dilaksanakan dan dilakukan 

oleh istri untuk suaminya. Begitu juga dengan 

pengertian hak suami adalah, sesuatu yang harus 

diterima suami dari istrinya. Sedangkan hak istri 

adalah sesuatu yang harus diterima istri dari 

suaminya. 

Relasi Suami Istri dalam Hubungan Seksual 

Kebutuhan biologis merupakan kebutuhan dasar 

yang terdapat pada manusia laki-laki maupun 

perempuan. Seks bukanlah sesuatu yang tabu 

dalam Islam, tetapi dianggap sebagai aktivitas  

yang sah dalam perkawinan. Seks dianggap 

kebutuhan prokreasi, dan penciptaan manusia 

adalah melalui aktivitas seksual. Karena prokreasi 

perlu bagi kelangsungan hidup manusia, maka 

perkawinan dalam Islam menjadi penting, 

sekalipun belum tentu wajib hukumnya (Asghar, 

2000:151). 

Laki-laki dan perempuan memang berbeda struktur 

alat reproduksinya, tetapi secara psikologis, Allah 

memberikan perasaan yang sama dalam hal 

kebutuhan reproduksi ini. Oleh karena itu suami 

maupun istri tidak diperbolehkan bersifat egois, 

mengikuti kemauan sendiri dengan mengabaikan 

kebutuhan pasangannya (Mufidah, 2008:202). 

Dalam Al-Qur'an Suami istri digambarkan seperti 

baju. Baju berfungsi untuk menutup aurat, 

melindungi badan dari teriknya matahari dan 

dinginnya udara, dan juga untuk menghias diri. 

Keadilan relasi suami-istri ditandai dengan sikap 

yang selalu berprinsip pada persamaan derajat 

manusia di mata Allah. Ayat ini benar-benar 

mengisyaratkan hubungan keseimbangan dan kese-

taraan (Muhammad, 2008:164). Istri juga memiliki 

hak untuk melakukan hubungan seksual pada pasa-

ngannya (suaminya), dan suami bertanggungjawab 

atas pemenuhan dan pemuasan seksual pasa-

ngannya (istri) secara ma‟ruf  dalam arti setara, adil 

dan demokrasi.  

Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa 

laki-laki (suami) yang memegang kendali kebu-

tuhan seksual istrinya. Suami memiliki hak penuh 

untuk mengatur dan memperlakukan istri sebagai-

mana keinginannya karena konsep nikah yang 

digunakan masih berparadigma lama, nikah dipaha-

mi sebagai akad tamlik, sehingga istri berada di 

bawah kepemilikan suami. Masalah seks pun diten-

tukan oleh suami, salah satu bentuknya adalah 

pemaksaan hubungan seksual pada saat istri tidak 

siap untuk melayani (Muhammad, 2008:207). 

Etika Islami dalam berhubungan antara suami 

dengan istri merupakan bagian dari ibadah bila 

diniatkan untuk beribadah dan juga melanjutkan 

keturunan dan sebagai cara yang halal dalam 

melampiaskan hasrat biologis insani bagi setiap 

manusia. Hubungan suami istri dalam rumah 

tangga bukanlah hubungan dominasi antara satu 

pihak terhadap pihak lainnya, tetapi hubungan yang 

harmonis dan saling menghormati.  

Bentuk-bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual 

Suami terhadap Istri 

Pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami ter-

hadap istrinya dapat dirumuskan ke dalam kate-

gori marital rape. Adapun bentuk-bentuk marital 

rape sebagai berikut: 

a. Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri 

karena ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik dan 

psikis. 

b. Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri 

misalnya dengan oral atau anal. 

c. Hubungan seksual disertai ancaman kekerasan 

atau dengan kekerasan yang mengakibatkan istri 

mengalami luka ringan ataupun  berat (Nunuk, 

dan Murniati, 2005: 13).  

Berikut adalah beberapa variasi kasus pemaksaan 

hubungan seksual yang kerap terjadi menurut hasil 

penelitian maupun kasus-kasus yang pernah dita-

ngani oleh Lembaga Bantuan Hukum dan Asosiasi 

Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK) 

Jakarta (www.lbh.apik.or.id): 

a. Pemaksaan hubungan seksual sesuai selera 

seksual suami. Istri dipaksa melakukan anal seks 

(memasukkan penis ke dalam anus), oral seks 

(memasukkan penis ke dalam mulut) dan bentuk-

bentuk hubungan seksual lainnya yang tidak 

dikehendaki istri.  

b. Pemaksaan hubungan seksual saat istri tertidur. 

c. Pemaksaan hubungan seksual berkali-kali dalam 

satu waktu yang sama sementara istri tidak 

menyanggupinya. 
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d. Pemaksaan hubungan seksual oleh suami yang 

sedang mabuk atau menggunakan obat perang-

sang dan istri tidak menginginkannya. 

e. Memaksa istri mengeluarkan suara rintihan 

untuk menambah gairah seksual. 

f. Pemaksaan hubungan seksual saat istri sedang 

haid/menstruasi. 

g. Pemaksaan hubungan seksual dengan menggu-

nakan kekerasan psikis seperti mengeluarkan 

ancaman serta caci maki. 

h. Melakukan kekerasan fisik atau hal-hal yang 

menyakiti fisik istri seperti memasukkan benda-

benda ke dalam vagina istri, mengoleskan bal-

sem ke vagina istri, menggunting rambut kema-

luan istri dan bentuk kekerasan fisik lainnya. 

Terkait dengan masalah seksualitas suami istri, ada 

beberapa statemen al-Qur‟an yang menyatakan 

bahwa suami harus menggauli istrinya dengan 

ma‟rufinibermakna tidak dibenarkan adanya keke-

rasan baik pemukulan, penganiayaan dan lain 

sebagainya. Al Syirazi mengatakan meskipun pada 

dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, 

akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk 

melayaninya, ia boleh menawarnya atau menang-

guhkannya, dan bagi istri yang sedang sakit atau 

tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk 

melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika 

suami tetap memaksa pada hakikatnya ia telah 

melanggar prinsip mu‟asyarah bil ma‟ruf dengan 

berbuat aniaya kepada pihak yang justru 

seharusnya ia lindungi (Mas‟udi, 1997:113).  

Dari sini jelaslah perspektif Al-Qur‟an dan hadits 

melarang adanya pemaksaan hubungan seksual 

yang dilakukan suami terhadap istri, ia bertenta-

ngan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang 

seksualitas dalam perkawinan. Islam hadir untuk 

menyelamatkan dan membebaskan perempuan dari 

kehidupan menyiksa.  

Analisis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili 

Terhadap Hadits- hadits Misoginis 

a. Pengertian Hadits-Hadits Misoginis 

Misoginis (Misogynist) merupakan istilah yang 

berasal dari bahasa Inggris “misogyny” yang berarti 

“kebencian terhadap wanita” Echolas dan Shadily, 

1993:382). Hadits Misoginis secara sederhana 

berarti keberadaan hadits tertentu yang disinyalir 

bernuansa membenci kaum perempuan (Sukri, dkk 

2009:246-247). 

Namun demikian, Ahmad Fudhaili menyatakan 

bahwa pada dasarnya tidak ada hadits misoginis, 

yang ada hanyalah pemahaman misoginis terhadap 

hadits. Karena tidak mungkin Rasulullah Saw. 

membenci perem-puan dan tidak ada satu hadits 

pun kecuali hadits palsu baik yang berupa 

perkataan, perbuatan atau ketetapan beliau yang 

menunjukkan kebencian terhadap kaum perempuan 

(Fudhaili, 2012:138). 

Pada dasarnya Nabi Muhammad SAW tidak pernah 

bermaksud merendahkan derajat kaum perempuan. 

Ada pesan yang lebih penting, yang sesuai dengan 

konteks pada waktu yang diucapkan beliau, yang 

seringkali hal ini “ditenggelamkan” oleh ilustrasi 

yang beliau tampilkan.  

b. Sekilas Biografi Wahbah Az- Zuhaili 

Syekh Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ulama 

fikih kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fiqh-

nya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab 

kitab fiqhnya, terutama kitabnya yang berjudul Al-

Fikih al-Islami wa Adillatuh yang menjadi objek 

penelitian dalam karya tulis ini. Wahbah Az-

Zuhaili menulis buku, kertas kerja dan artikel da-

lam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 

133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-

risalah kecil melebihi lebih 500 makalah. Satu 

usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama kini 

seolah-olah ia merupakan as-Suyuti kedua (as-

Sayuti aṭ-Ṭani) pada zaman ini, mengambil sampel 

seorang Imam Syafi‟iyyah yaitu Imam as-Sayuti 

(http//books readr.net/doc/biografi-dr-wahbah-az-

zuhaili) 

c. Pemikiran Wahbah az-Zuhaili terhadap 

Hadits Misoginis Hubungan Suami-Istri 

Dalam fiqh Islam ada dua defenisi tentang perka-

winan. Pertama, perkawinan adalah akad kepe-

milikan („aqd at-tamlik) dan yang kedua sebagai 

akad pewenangan („aqd al-ibahah), baik dalam  

defenisi yang pertama maupun yang kedua, posisi 

perempuan selalu menjadi obyek dari kepentingan 

laki-laki. Akad kepemilikan dalam fiqh berarti 

pemilikan laki-laki terhadap perempuan, atau pemi-

likan hak menikmati tubuh perempuan. Sementara 

akad kewenangan juga berarti akad yang memberi-

kan wewenang kepada laki-laki untuk menikmati 

tubuh perempuan.  Definisi perkawinan di atas 

telah menempatkan perempuan sebagai “bawahan” 

laki-laki memperoleh pembenaran dari beberapa 

teks hadits, seperti hak suami terhadap tubuh 

(seksualitas) istrinya dan kewajiban perempuan 

untuk menyerahkan tubuhnya (tamkin ) demi hasrat 

seksual suaminya (Qadir, 2006:146).  

Ulama fiqh hanya memberikan pembenaran terha-

dap seksualitas laki-laki dan terkadang mengabai-

kan hak-hak perempuan dalam memperoleh kenik-

matan seksualitas. Pembenaran terhadap seksualitas 

http://id.wikipedia.org/wiki/Hadits
http://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Misoginis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Hadits
http://id.wikipedia.org/wiki/Rasulullah
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hadits_palsu&action=edit&redlink=1
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laki-laki ini terlihat dalam kitab Fiqh Islam 

Wa‟adilatuhu karangan Wahbah Az-Zuhaili 

berikut: 

Sesungguhnya hak-hak suami yang paling penting 

adalah sebagai berikut: 

1. Ketaatan istri terhadap suaminya dalam 

persetubuhan dan pergi keluar rumah.  

Jika seorang laki-laki mengawini seorang perem-

puan, dan dia adalah orang yang bisa untuk 

digauli, maka dia harus menyerahkan dirinya 

dengan akad perkawinan jika dia dituntut untuk 

melakukan hal itu. Si suami harus menerimanya 

jika si istri  menawarkan kepadanya karena dengan 

akad perkawinan si suami berhak menyerahkan 

„iwadh, yaitu dengan menyerahkan mahar yang 

bersifat tunai kepada si istri. Seorang istri harus 

mentaati suaminya ketika si suami mengajaknya 

ke tempat tidur meskipun pada saat yang 

bersamaan si istri tengah berada di tempat perapian 

atau di atas punggung unta. Sebagaimana yang 

diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya, 

selama hal tersebut tidak membuat si istri terlupa 

kepada kewajiban agama, atau menimbulkan 

keburukan dan yang sejenisnya bukan merupakan 

menggauli yang baik. Kewajiban ketaatan istri 

kepada suami adalah berdasarkan hadits: 

ِجَّ  ْٔ ٌْ حَْسُجذَ ِنَض ْشأَةَ أَ ًَ َْٚسُجذَ ألََحٍذ ألََيْشُث اْن  ٌْ ُُْج آِيًشا أََحذًا أَ ْٕ ُك  .نَ

“jika aku dapat memerintah seseorang untuk 

bersujud kepada seseorang, maka aku pasti 

memerintahkan seorang perempuan untuk 

bersujud kepada suaminya.” 

Juga sabda beliau, 

ا دََخهَْج انَجَُّْت  َٓ ُْ ا َساٍض َع َٓ ُج ْٔ َص َٔ ا اْيَشأَةٍ ياَحَْج  ًَ  .أََّٚ

“Perempuan mana saja yang meninggal dunia, 

dan suaminya merasa ridha kepadanya, maka dia 

pasti masuk surga.” 

Juga sabda beliau, 

، فَأََبْج  ِّ ُجُم اْيَشأَحَُّ ِإنَٗ فَِشاِش ٌَ  إِرَا دََعا انشَّ ْٙ َء فَبَاَث َغْضبَا ٌْ حَِج أَ 

الَئَِكتُ  ًَ ا اْن َٓ  نَعََُخْ

 َحخَّٗ حُْصبِحَ 

“jika seorang laki-laki mengajak istrinya ketempat 

tidurnya, lalu sang istri menolak untuk memenu-

hinya. Kemudian si suami tidur dengan rasa 

marah padanya, maka malaikat melaknat si istri 

sampai datang waktu subuh”. 

Termasuk diantara perbuatan ketaatan adalah, 

tinggal di rumah selama dia telah menerima 

maharnya yang bersifat tunai yang membuatnya 

memdedikasikan dirinya untuk memperhatikan 

berbagai perkara rumah tangga, mengurus rumah, 

dan merawat anak-anak dari kecil sampai besar. Si 

istri tidak boleh keluar rumah walaupun untuk 

melaksanakan ibadah haji kecuali dengan izin 

suaminya. Si suami berhak melarangnya untuk 

keluar kemesjid dan ketempat yang lainnya. 

Demikian disebutkan dalam, “Fiqh Islam Wa 

Adilathu jilid:9 (Pernikahan, Talak, Khuluk,meng-

ila‟ istri, Li‟an, Zihar, Masa Iddah :302 Karangan 

Wahbah Az-Zuhaili ). Dalam pemaknaan Wahbah 

Az-Zuhaili terhadap hadits di atas, tugas primer 

istri adalah memenuhi kebutuhan seksual suami. 

Istri berkewajiban penuh melayani hasrat seksual 

suami. Kewajiban istri ini merupakan konsekuensi 

dari kewajiban nafkah suami.   

Suami dibebani kewajiban nafkah dalam kaitannya 

ia memperoleh hak untuk menikmati tubuh istrinya 

(Annafaqah Fimuqabalat Al- Istimta‟). Artinya, 

istri yang ingin memperoleh hak nafkah, setiap 

saat harus selalu dalam keadaan bersedia dinikmati 

oleh suaminya. Jika tidak, misalnya ketika ia 

belum memiliki kesiapan fisik untuk disetubuhi 

karena masih di bawah umur, atau ketika ia dima-

sukkan penjara karena suatu tindak  pidana, atau ia 

melakukan penolakan terhadap hubungan intim 

suaminya (nusyuz), maka memberi nafkah tidak 

wajib atas suaminya. Bahkan jika seorang istri 

melakukan perjalanan dengan tanpa izin suaminya, 

maka hilang haknya dalam giliran dan nafkah 

karena giliran ditetapkan untuk menghibur dan 

nafkah ditetapkan untuk memungkinkan 

menggauli istri (Az-Zuhaili, 2011:301).  Dalam hal 

seperti ini, suami sama sekali tidak berkewajiban 

menafkahinya, karena secara fisik berjauhan 

hingga tidak bisa memenuhi tuntutan seksual 

suaminya. 

Hadits pertama di atas diriwayatkan dari banyak 

sahabat yaitu Abu Hurairah, Qays bin Sa
‟
d, Anas 

bin Malik, Muadz bin Jabal, Abdullah bin Abi 

Aufa, Aisyah. Meskipun tidak ada riwayat yang 

shahih, tetapi minimal terdapat riwayat hasan, 

yaitu riwayat dari Abu Hurairah di atas. Asy-

Syaukani mengungkapkan dalam kitabnya Nailu 

al-Authār bahwa sebagian riwayat menjadi syāhid 

(saksi yang menguatkan) terhadap riwayat lain 

sehingga semuanya saling menguatkan satu sama 

lain. Kesimpulannya, hadits ini dapat diterima, 

kecuali beberapa kalimat dalam matan hadits-

hadits tersebut yang ditolak oleh para ulama. 

Sedangkan hadits kedua diriwayatkan At-

Turmudzi (hadits no.1159), Ibn Mājah (hadis no. 

1854) (hadits no. 1854) dan al-Hākim (juz IV, 
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hlm:173) dari Ummu Salamah. Menurut at-

Turmudzi, hadits ini hasan garīb. Menurut al-

Hākim dan disepakati oleh adz-Dzahabi, hadits ini 

shahih al-Isnad. Menurut as-Suyūti hadits ini hasan 

(al-jāmi‟ ash-shaghīr, juz I, hlm: 3999). Menurut  

Al-Munāwi hadits ini Musyārid al-Khumairi dari 

ibunya Ummu Salamah. Sedangkan musyarid dan 

ibunya adalah perawi yang majhūl (faydh al-

Qadīr, juz III, at- Turmudzi, hadits no.1159, dha‟if 

Dha‟īf Sunan at-turmudzi, hadits  no. 1159, Dha‟īf 

sunan Ibn majah, hadits no. 1854). (FK-3, 2005) 

Sedangkan hadits ketiga di atas adalah 

muttafaq„alaih, terdapat dalam beberapa riwayat 

sebagai berikut; 

َْٚشةَ َسِضٗ هللاُ  َُْش ٍْ أَبِٙ  ُُّْ قَالَ َع ُل هللاِ  :َع ْٕ َصهَّٗ هللاُ   قَاَل َسُس

، فَأَبَجْ  ِّ ُجُم اْيَشأَحَُّ إِنَٗ فَِشاِش َسهََّى : إِرَا دََعا انشَّ َٔ  ِّ ْٛ ٌْ  َعهَ أَ 

ءَ  ْٙ الَئَِكتُ َحخَّٗ حُْصبِحَ  حَِج ًَ ا اْن َٓ : نَعََُخْ ٌَ سٔاِ . (فَبَاَث َغْضبَا

انبخا سٖ(
 

 

 

Artinya: 

“Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah s.a.w. 

bersabda: Jika suami mengajak istrinya ke tempat 

tidur lalu istri enggan mendatanginya kemudian ia 

tidur dalam keadaan marah, maka istri dilaknat 

oleh malaikat hingga pagi hari”. (HR. Al-Bukhari)  

Melihat sumber rujukan hadits di atas, mayoritas 

ulama menyatakan bahwa hadits ini adalah sahih. 

Setidaknya dalam kritik sanad, ia telah dianggap 

layak, benar, dan valid (sahih). Bukhari 

menempatkan hadits ini dalam Al-Jami‟ al-

Shahīh‟- nya, kitab  an-Nikah, bab yang ke-86, 

nomor hadits 391 (lA-yirahkuB ,  

Ulama lain seperti Ibn Hajar Al-„Asqallani dalam 

kitab Fath Al-Bari mendukung penuh kesahihan 

hadits ini. Baginya, ada beberapa hadits lain yang 

memperkuat (Syawahîd) hadits di atas. Yaitu: 

riwayat Muslim dari Abi Hazim:  

ٍْ أبٙ َحِضْو عَ   ْ٘ َع انَِّز َٔ َسهََّى قَاَل:  َٔ  ِّ ْٛ ِ َصهَّٗ هللاُ َعَه ّٙ ٍِ انَُّبِ
 ٌَ ِّ إاِلَّ َكا َٗ فَِشاِش ٍْ َسُجٍم َْٚذ ُعٕ اِْيَش أَحَُّ إِن َ ِي ِِ، يا ََْفِسٗ بَِِٛذ

ا  )سٔاِ  َٓ ُْ ا  َحخَّٗ َْٚشَضٗ َع َٓ ْٛ ً َعه اِء َساِخطا ًَ ْ٘ فِٗ انسَّ انَّز

 يسهى(

Artinya: 

“Dari Abi Hazim dari Nabi SAW. bersabda: Demi 

zat yang menguasai diriku, seseorang yang 

memanggil istrinya ke ranjang (untuk berhubungan 

intim), lalu sang istri menolaknya, sungguh semua 

yang berada di langit mengutuk istri tersebut 

sampai sang suami memaafkannya”.(HR. Muslim). 

 

Riwayat pendukung lain (Syawahīd) lain dari Ibn 

Khuzaimah dan Ibn Hibban, dari Jabir ra:  

 

ُل هللاِ  ْٕ ُُّْ قَاَل َقاَل َسُس ٍْ َجابِْش َسِضٗ هللاُ َع ِّ   َع ْٛ َصهَّٗ هللاُ َعهَ

َٗ ا ْى إِن ُٓ َْٚصعَذُ نَ اَل  َٔ ْى َصاَلةٌ  ُٓ َسهََّى : ثاََلثَتٌ الحُْقَبُم نَ اِء َٔ ًَ نسَّ

،  َحَسَُتٌ : ْٕ َْٚضُح ٌُ َحخَّٗ  انسَّْكَشا َٔ اْنعَْبذُ اٜبُِق َحخَّٗ َْٚشِجَع، 

ا َحخَّٗ َْٚشَضٗ )سٔاِ ابٍ خضًّٚ   َٓ ُج ْٔ ا َص َٓ ْٛ ْشأَةُ انسَّاِخُظ َعهَ ًَ اْن َٔ
ٔابٍ ِحباٌ(

 
 

Artinya: 

“Dari Jabir R.A. berkata: rasulullah SAW. 

bersabda: “Tiga orang yang shalatnya tidak 

diterima Allah dan kebaikannya tidak naik ke 

langit adalah; (1) budak yang lari dari tuannya 

sampai ia  kembali, (2) orang yang mabuk sampai 

ia sadar, dan (3) perempuan yang dimurkai 

suaminya sampai ia memaafkan”. (HR. Ibn 

Khuzaimah dan Ibn Hibban). 

 

Dalam konsep sederhana dipahami bahwa, istri 

wajib memenuhi ajakan suaminya untuk 

berhubungan seks. Istri bisa berdosa, bahkan 

dilaknat malaikat, ketika ia menolak ajakan 

tersebut.  Dalam riwayat Bukhari  dijelaskan kata 

“fabāta ghadhbāna”  laknat itu melekat pada 

perempuan ketika terjadi penolakan darinya (istri). 

Sementara riwayat Muslim, Abu Dawud, Ibn 

Khuzaimah, Ibn Hibban, klausa “fabāta 

ghadhbāna”  dipahami oleh beberapa ulama bahwa 

laknat hanya turun ketika penolakan menimbulkan 

kemarahan suami. Penolakan saja, yang tidak 

menimbulkan kemarahan suami, tidak 

mengakibatkan laknat, atau tidak berdosa (Qadir, 

2006:148). Dalam hal ini, yang menentukan 

sesuatu itu dianggap dosa atau tidak, dan terkena 

laknat atau tidak , adalah sikap suami atau laki-laki. 

Jika dianalisis lebih dalam hadits yang menekankan 

totalitas ketaatan  istri terhadap suami di tempat 

tidur tersebut harus dikritisi dan dimaknai kembali, 

terutama hadits yang diriwayatkan oleh Imam 

Ahmad dan At-Turmudzi: 

ٍِ عَ  ٍْ َطْهِق ْب ُل هللاِ َع ْٕ ّٙ قَاَل: َقاَل َسُس َسهَّىَ   ِه َٔ  ِّ ْٛ  :َصهَّٗ هللاُ َعَه

ِس,  ْٕ ُ َٗ انخَُّ ٌْ َكاََْج َعه إِ َٔ  , ِّ ِّ فَْهخَأحِ َجخَُّ ِنَحاَجخِ ْٔ ُجُم َص إِرَا دََعا انشَّ

ِش قَخٍَب )سٔاِ احَّْش يض٘( ْٓ ََْج َعهَٗ َظ ْٕ َكا نَ َٔ اٍَٚت  َٔ فِٗ ِس َٔ
 

 

Artinya: 

“Dari Thalaq bin Ali, ia berkata: Rasulullah saw 

bersabda: jika seseorang mengajak istrinya 

berhubungan intim, maka si istri harus 

memenuhinya sekalipun sedang berada di dapur 

atau (dalam suatu riwayat disebut dengan redaksi) 

sedang di atas punggung unta)”.  (H.R. At-

Turmudzi) 

Teks hadits di atas memuat perbedaan cara baca 

tulis karena dalam riwayat Imam Ahmad yang lain, 

menggunakan kata falya‟tihā, bukan falta‟tihī. 

Teksnya adalah: 
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َسهََّى:   َٔ  ِّ ْٛ ُل هللاِ َصهَّٗ هللاُ َعهَ ْٕ ّٙ قَاَل: قَاَل َسُس ٍِ َعِه ٍْ َطْهِق ْب َع

َٗ إِرَا  ْٕ َكاَْج َعه نَ َٔ ا  َٓ َٛأحِ ِّ َحاَجتً, فَْه َ ٍْ إِْيَش أَح اساد أََحذُُكْى ِي

ِس ) سٔاِ احًذ( ْٕ ُ انخَُّ
 

 

Artinya: 

“Dari Thalaq bin Ali, ia berkata : Rasulullah SAW 

bersabda, "Apabila kamu ingin memenuhi kebu-

tuhan biologismu dari istrimu, maka datangilah 

istrimu, sekalipun ia sedang berada di dapur". 

(H.R. Ahmad) 

Perbedaan  lafazh baca tulis (tashnīf); antara riwa-

yat At-Turmudzi (falta‟tihī) dengan riwayat Ahmad 

(falya‟tihā), dalam ilmu hadits dianggap suatu 

kejanggalan (illah) yang bisa menurunkan derajat 

hadits menjadi lemah (dha‟īf) dan tidak bisa 

diterima (mardūd). Perbedaan ini terkesan sederha-

na, tetapi memiliki konsekuensi pemahaman yang 

berbeda jauh antara redaksi yang pertama dengan 

yang kedua.  

Dari redaksi hadits yang pertama (falta‟tihī), bisa 

dipahami bahwa istri wajib memenuhi kebutuhan 

biologis suami kapan pun dan dimanapun. Istri 

tidak memiliki hak untuk  menolak. Bahkan jika ia 

menolak, ia akan dilaknat malaikat dan seluruh 

makhluk seisi bumi. Sementara pada redaksi kedua 

(falya‟tihā), yang bisa dipahami hanyalah anjuran 

kepada suami untuk melampiaskan kebutuhan 

biologisnya kepada istrinya,  bukan kepada orang 

lain, sekalipun sang istri sedang berada di dapur. 

Artinya, hanya sebatas izin syara‟ kepada laki-laki 

untuk melampiaskan kebutuhan biologis kepada 

istrinya di dapur, bukan totalitas ketaatan istri 

dalam memenuhi kebutuhan suami. 

Adapun yang dimaksud al-laknah (laknat) adalah 

dihindarkan dan dijauhkan dari kebaikan. Sedang-

kan laknat yang datangnya dari makhluk berarti 

celaan dan mendoakan keburukan. Allah telah 

melaknat salah satu makhluk, berati dia menjauh-

kannya dari kebaikan. Sedangkan bila makhluk 

melaknat makhluk lainnya berati ia berdoa kepada 

Allah agar menjauhkannya dari kebaikan. Arti 

laknat dalam konteks sosial- kemanusiaan adalah 

hilangnya kebaikan, kasih sayang dan kedamaian 

dalam kehidupan. Jika laknat terjadi dalam rumah 

tangga, maka berarti rumah tangga itu kehilangan 

kasih sayang dan kedamaian yang ada adalah ke-

bencian dan pertengkaran. Ini akan terjadi apabila 

seorang suami tidak memperoleh apa yang diingin-

kan dari istrinya demikian pula sebaliknya. 

Hadits di atas jika dibaca secara tekstual, maka 

yang menjadi sasaran adalah perempuan (istri) 

belaka. Padahal dalam kenyataan sekarang 

seringkali kita menjumpai bahwa  istri-istri yang 

dengan begitu setia menunggu suaminya pulang, 

tapi yang ditunggu tidak kunjung datang sampai 

pagi. Oleh karena itu jika hadits tersebut kita 

artikan secara kontekstual, berdasarkan asas 

keadilan, maka menurut penulis hadits tersebut 

tidak hanya ditujukan kepada istri (perempuan) saja 

melainkan juga kepada suami. Dalam hal pergaulan 

suami-istri, tidak hanya istri yang dituntut untuk 

tidak berkhianat kepada suami. Seorang suami 

wajib pula menggauli istrinya secara baik dengan 

cara bersikap lemah lembut terhadapnya dan tidak 

menyakitinya. Ia tidak boleh menghianati dan 

melakukan penganiayaan  terhadap istrinya. Jika 

perbuatan tersebut  (marital rape) dilakukan maka 

laknat juga akan turun kepada suami tersebut.  

5. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya 

tentang  perkosaan dalam perkawinan (marital 

rape) suami Isteri kemudian menganalisis pemi-

kiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap hadits miso-

ginis. Maka dari semua pembahasan tersebut 

penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut: 

a. Adapun bentuk-bentuk pemaksaan hak dalam 

hubungan suami isteri yaitu hubungan seksual 

yang tidak dikehendaki isteri karena ketidak-

siapan isteri dalam bentuk fisik dan psikis, 

hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri 

misalnya dengan oral atau anal dan hubungan 

seksual disertai ancaman kekerasan atau dengan 

kekerasan yang mengakibatkan istri mengalami 

luka ringan ataupun  berat. 

b. Adapun Pemahaman  Wahbah Az-Zuhaili terha-

dap Hadits Misoginis tentang istri yang menolak 

ajakan suami ke tempat tidur menyatakan bahwa 

hadits tersebut merupakan hadits legalitas ke-

taatan istri terhadap suami dalam pelayanan 

seksual artinya tugas primer istri adalah meme-

nuhi kebutuhan seksual suami. Kewajiban istri 

ini merupakan konsekuensi dari kewajiban naf-

kah suami. Menurut Wahbah Az-Zuhaili suami 

dibebani kewajiban nafkah dalam kaitannya ia 

memperoleh hak untuk menikmati tubuh istrinya 

(Annafaqah Fimuqabalat Al-Istimta‟). Artinya, 

istri yang ingin memperoleh hak nafkah, setiap 

saat harus selalu dalam keadaan bersedia dinik-

mati oleh suaminya. Pola pemikiran semacam ini 

menurut penulis tidak dapat diaplikasikan pada 

konteks sekarang ini karena hal tersebut akan 

memunculkan pendapat adanya ajaran Islam 

yang bias gender serta mengakibatkan persepsi 

keliru dalam melaksanakan ajaran Islam sehing-

ga akan menimbulkan pemaksaan hak dalam 

hubungan seksual (perkosaan) ketika melakukan 

hubungan suami istri yang dapat membawa 
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dampak buruk baik secara fisik maupun psikis 

istri. 
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