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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Nusyuz 

1. Pengertian Nusyuz

Kehidupan rumah tangga, tidak selalu dalam suasana harmonis. 

Sebagai manusia biasa, dalam rumah tangga sering terjadi kesalahpahaman 

antara suami istri. Namun penyelesaian ini terkadang masih belum 

memenuhi keadilan bagi masing-masing pihak, sehingga tak jarang istri 

“purik” (ngambek) dan keluar dari rumah kediaman bersama. Tindakan 

tersebut dalam Islam disebut nusyuz.1 Nusyuz dalam bahasa arab diambil 

dari kata al-Isyya>n yang berarti menentang. Secara terminologi nusyuz 

diartikan tidak tunduk kepada Allah untuk taat terhadap suami.2 Sedangkan 

jika nusyuz dihadapkan dengan wanita, yaitu wanita yang melakukan 

pemberontakan terhadap suami, membenci suami dan matanya berpaling 

dari suaminya ke orang lain.3 

Nusyuz memiliki banyak pengertian, diantaranya menurut ulama 

madzhab. Menurut Maliki, nusyuz diartikan sebagai perbuatan saling 

menganiaya antar suami istri. Menurut ulama Syafi’iyah nusyuz merupakan 

perselisihan diantara suami istri. Ulama Hambali berpendapat nusyuz 

merupakan ketidaksenangan antar suami istri yang disertai dengan 

1 Syafiq Hasyim, Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam 

Islam (Bandung: Mizan, 2001), 182-183. 
2 Ibid., 183. 
3 Muhammad ya’qub Thalib Ubaidi, Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri dalam 

Perspektif Islam, terj. M. Ashim (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), 47. 
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hubungan yang tidak harmonis. Sedangkan fuqaha Hanafiyah 

mendefinisikan nusyuz merupakan ketidaksenangan antar suami istri.4 

Sedangkan menurut Hussein Bahreisy mengemukakan dalam karyanya 

“Kuliah Syari’at”, yaitu istri yang menolak ajakan atau perintah suami, 

membangkang dan marah terhadap suaminya.5 

2. Dasar Hukum Nusyuz 

Nafkah istri merupakan tuntutan istri atas suami karena perintah 

syariat untuk istrinya. Nafkah istri tersebut berupa makanan, minuman, 

pakaian, temat tinggal, ranjang, serta pelayanan yang lainnya sesuai 

tuntunan syariat.6 Apabila nafkah yang diberikan dengan unsur kikir, akan 

menjadikan istri tertekan dan dapat mendatangkan kebencian istri. Bahkan 

dikhawatirkan dapat membuat istri berbuat nusyuz.7 

Nusyuz telah dijelaskan dalam Q.S an-Nisa’ (4): 34 yang berbunyi: 

ُ بَْعَضهُْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَنفَقُوْا ِمْن أَْمَوالِِهْم  َل ّللاه اُموَن َعلَى النَِّساء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّ الرِّ

ُ َوالالَّتِي تََخافُوَن نُُشوَزهُنَّ فَِعظُوهُنَّ  الَِحاُت قَانِتَاٌت َحافِظَاٌت لِّْلَغْيِب بَِما َحفِظَ ّللاه فَالصَّ

َ َكاَن  َواْهُجُروهُنَّ  فِي اْلَمَضاِجِع َواْضِربُوهُنَّ فَإِْن أَطَْعنَُكْم فاَلَ تَْبُغوْا َعلَْيِهنَّ َسبِيالً إِنَّ ّللاه

   8-٣٤-َعلِيهاً َكبِيراً 

 

 

Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa nusyuz merupakan 

suatu perbuatan yang dikhawatirkan akan terjadi. Menurut Imam Asy-

                                                             
4 Mokh. Fadlun, “Nusyuz Menurut  Imam Abu Hanifah Dan Imam Asy-Syafi’i” (Skripsi, 

IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2002), 4. 
5 Hussein Bahreisy, Kuliah Syari’at: Upaya Mempelajari Dasar Syariat Islam Dalam 

Rangka Mewujudkan Pengabdian Kepada Allah Secara Sempurna (Surabaya: Tiga Dua, 1999), 

175. 
6 Ibid., 47. 
7 Muhammad Abdul Halim Hamid, Bagaimana Membahagiakan Istri: Bingkisan Untuk 

Sepasang Pengantin, terj. Wahid Ahmadi (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2010),71. 
8 Mohammad Taufiq, QS. An-Nisa’ : 34, diambil dari Al-Quran in MS-Word 1.2.0: Versi 

Indonesia, Program Aplikasi yang Diproduksi oleh Taufiq Product, 2005. 
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Sya’rawi, bahwa ayat tersebut merupakan salah satu cara Allah untuk 

mendidik dan menambah kewaspadaan hamba-Nya ketika mengetahui  

istrinya yang nusyus.9 Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, istri 

dianggap nusyuz jika tidak mau berbakti lahir dan batin terhadap suami 

dalam batasan-batasan yang dibenarkan dalam syar’i dan istri mesti 

menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dan 

sebaik-baiknya.10 

3. Macam-Macam Nusyuz 

Selama ini, disalahpahami bahwa nusyuznya terjadi pada pihak 

istri. Namun realitnya nusyuz juga terjadi dari pihak suami. Nusyuz dibagi 

menjadi 2 macam, yaitu: 

a. Nusyuz istri terhadap suami 

Hubungan suami istri mempunyai prinsip dasar, yaitu suami 

menjadikan istri sebagai tempat mencurahkan kasih sayang, dan 

mencari ketenangan serta tempat bergaul.11 Untuk menghindari 

runtuhnya lembaga perkawinan ini, Islam mengajarkan dalam rumah 

tangga cara untuk merubah sikap istri, diantaranya: menasehati istri, 

pisah ranjang, dan memukul istri. Namun jika tidak berhasil, 

                                                             
9 Muhammad Mutawalli Asy-Sya’rawi, Suami Istri Berkarakter Surgawi, terj. Ibnu 

Barnawa, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 164. 
10 Muhammad Daud Ali, et al., Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional 

(Jakarta: PT.Logos Wacana Ilmu, 1999), 167. 
11 Muhammad Mutawalli Asy-Sya’rawi, Suami Istri Berkarakter Surgawi, 365. 
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mengambil langkah hakam (juru damai). Bila cara ini tidak juga 

berhasil, maka diperbolehkan untuk bercerai. 12 

b. Nusyuz suami terhadap istri 

Bentuk nusyuz suami diantaranya kelalaian suami untuk 

memenuhi kewajiban terhadap istri, baik nafkah lahir maupun nafkah 

batin.13 Nusyuz suami menurut Ibnu Jarir dalam tafsir Jami’ al-

Bayanga>n fi tafsi>r al-Qura>n yakni sikap tidak acuh dari suami terhadap 

istri, yakni selalu berpaling darinya dengan wajahnya, atau tidak lagi 

memberikan sesuatu yang seharusnya diberikan terhadap istrinya.14 

Nusyuz suami terjadi jika suami meninggalkan kewajibannya, 

yang bersifat lahir/batin, yang berupa nafkah ataupun menggauli istri 

dengan cara yang ma’ru>f.15 Seperti yang dijelaskan yang diriwayatkan 

oleh Bukhari dari Aisyah mengenai ayat nusyuz suami tersebut yaitu 

berkenaan dengan wanita yang terikat pernikahan dengan suaminya, 

dan suami tidak lagi terhadapnya dan ingin mentalaknya serta ingin 

menikahi wanita lain. kemudian istri tersebut mengadakan perdamaian 

supaya tidak ditalak suami dengan merelakan sebagian haknya dan 

merelakan suaminya menikahi wanita lain.16 

                                                             
12 Din Syamsuddin, et al.,Wacana Fiqh Perempuan Dalam Perspektif Muhammadiyah 

(Jakarta: Universitas Muhammadiyah HAMKA, 2005), 158-159. 
13 Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis 

Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI (Jakarta: KENCANA, 2004), 

211. 
14 Imam Zaki Al-Barudi, Tafsir Wanita, terj. Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 2004), 460. 
15 Din Syamsuddin, et al.,Wacana Fiqh Perempuan Dalam Perspektif Muhammadiyah, 

111-112. 
16 Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqih Wanita, terj. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka 

Al-Kautsar, 1998), 416. 
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4. Batasan-Batasan Nusyuz 

Menurut ulama fikih dan berbagai kalangan madzhab, beberapa 

perbuatan istri yang dikategorikan sebagai nusyuz beserta batasan-

batasannya adalah : 

a. Istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami tanpa alasan yang 

syar’i dianggap nusyuz. Menurut kesepakatan madzhab nafkah istri 

tidak berlaku. Syafi’i dan Hambali menambahkan jika istri keluar 

rumah untuk kepentingan suami, maka nafkah tetap berlaku.17 Jika 

istri kembali mentaati suami dan tinggal di rumah maka kembali 

pula nafkah istri, namun nafkah yang terlewatkan selama istri 

nusyuz tidak dapat diminta kembali.18 Tindakan-tindakan dalam 

kategori nusyuz tidak selalu dihukumi sebagai tindakan nusyuz. 

Dikutip dari putusan MARI Nomor 514 K/AG/1996 23 april 1998 

menurut Anshary, tindakan istri yang meninggalkan rumah suami 

tanpa izin dapat dipandang sah dan beralasan hukum jika bertujuan 

untuk menghindari tindakan kekerasan suami, maka tidak termasuk 

nusyuz.19 

b. Istri menolak ajakan suami untuk pindah ke rumah suami yang 

telah disediakan secara layak baginya.20 Perbuatan  istri ini 

dianggap nusyuz dan menurut kesepakatan seluruh madzhab 

                                                             
17 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab,terj. Afif Muhammad, (Jakarta: 

Lentera, 2006), 404. 
18 Muhammad Ya’qub Thalib Ubaidi, Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam 

Perspektif Islam,terj. M. Ashim (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), 166. 
19 M. Anshary, Hukum Perkawinan Di Indonesia: Masalah-masalah Krusial 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 164-165. 
20 Muhammad Ya’qub Thalib Ubaidi, Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam 

Perspektif Islam,terj. M. Ashim, 166. 
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nafkah istri tidak berlaku. Syafi’i dan Hambali menambahkan 

bahwa ketika istri keluar rumah karena urusan suami, maka hak 

nafkah tidak tidak berlaku. Namun ketika istri keluar rumah 

meskipun dengan izin suami namun bukan untuk kepentingan 

suami, maka hak nafkah baginya menjadi tidak berlaku.  

c. Istri menolak untuk melakukan hubungan suami istri dengan 

suaminya tanpa alasan termasuk bercumbu atau bentuk kenikmatan 

lainnya, baik penolakan tersebut terjadi di rumah suami maupun 

rumahnya sendiri.21 Rasulullah sangat memperhatikan hal tersebut 

karena bercinta merupakan elemen terpenting untuk menjaga 

keharmonisan dalam rumah tangga.22 

d. Istri enggan melakukan perjalanan (safar) bersama suami, 

manakala jalur transportasi dalam keadaan aman dan tidak 

dikhawatirkan bahaya atau kesulitan.23 Dan tidak berhak atas 

nafkah ketika istri biasa bepergian sendiri tanpa suami atau 

muhrim. Sebab kepergiannya dikarenakan kesalahannya yang tidak 

menyertakan suami atau muhrimnya.24 

e. Manakala istri membuka usaha, atau berpuasa sunnah dan suami 

tidak ridha, ketika suami melarangnya namun istri tidak 

                                                             
21 Ibid., 166. 
22 Erwan Roihan,Engkaulan Bidadari Itu?(Surakarta: P.T Era Adicitra Intermedia, 2008), 

113-114. 
23 Muhammad Ya’qub Thalib Ubaidi, Nafkah Istri, 166-167.  
24 Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, terj. Harist Fadly 

dan Ahmad Khotib (Surakarta: Era Intermedia, 2005),268. 
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menghiraukan nasehat suami, maka istri tersebut telah nusyuz atas 

perintah suami, dan nafkah tidak berlaku baginya.25 

f. Apabila istri menutup diri di rumah suami dan tidak keluar rumah 

tanpa izin suami, maka istri masih disebut patuh meskipun tidak 

mau dicampuri tanpa alasan syar’i, seluruh madzhab yang lain 

sepakat bahwa perbuatan istri tersebut nusyuz dan nafkah tidak 

berlaku baginya. Menurut Imam Hanafi, yang menjadi sebab 

kewajiban memberi nafkah adalah keberadaan istri di rumah 

suami. persoalan ranjang dan hubungan seksual tidak ada 

hubungannya dengan kewajiban nafkah. Bahkan Imam Syafi’i 

mengatakan bahwa sekedar mau digauli sama sekali belum 

dipandang cukup kalau istri tidak menawarkan dirinya kepada 

suami dengan mengatakan secara tegas, “Aku menyerahkan diriku 

kepadamu.” 

g. Apabila istri dikurung karena kejahatan istri atau hutangnya, 

walaupun perbuatan tersebut menzalimi istri, nafkah tetap tidak 

berlaku. Hal ini dikarenakan istri telah melanggar kewajibannya 

terhadap suami. Namun, jika suami yang menuntut pengurungan 

atas hutang istri terhadap dirinya, maka istri masih berhak atas 

nafkah. 

h. Manakala istri keluar dari agama Islam (Murtad), menurut 

kesepakatan seluruh ulama madzhab kewajiban memberi nafkah 

                                                             
25 Said bin abdullah, Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam,terj. Agus Salim (Jakarta: 

Pustaka Amani, 2002), 148. 
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menjadi tidak berlaku. Namun nafkah bagi ahli kitab tetap 

diwajibkan seperti halnya istri muslimah. 

i. Wanita yang mau tinggal di rumah suami dan bersedia digauli 

kapanpun suami menghendakinya, namun kasar dalam berbicara, 

selalu membentak dan berbuat kasar terhadap suami, serta 

melawan suami dalam banyak hal. Ketika perbuatan itu sudah 

watak asli si istri, yakni juga berbuat kasar terhadap orang lain 

terlebih terhadap orang tuanya, maka perbuatan tersebut tidak 

dianggap nusyuz dan tetap berhak nafkah. Namun ketika perbuatan 

itu bukan watak aslinya, yakni istri bersikap baik terhadap orang 

lain dan bersikap kasar hanya terhadap suami saja. Maka istri 

dianggap nusyuz dan tidak berlaku nafkah baginya. 

j. Ketika istri tidak mau menuruti suami kecuali setelah menerima 

maharnya. Ada dua pendapat menurut ulama. Pertama, 

ketidakbersediaan istri sebelum digauli, maka tidak diangap nusyuz 

dan tetap berhak atas nafkah. Kedua, ketidakbersediaan istri setelah 

digauli suami secara sukarela, istri semacam ini dianggap berbuat 

nusyuz dan tidak berlaku nafkah atas dirinya.  

5. Cara Penanganan Nusyuz 

Berangkat dari surah an-Nisa’: 34, jika terjadi nusyuz istri maka 

syariat Islam menjelaskan tentang tiga cara menangani istri nusyuz, 

diantaranya: 
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a. Menasehati dengan cara yang patut.26 Tindakan awal yang dilakukan 

suami ketika mendapati istri nusyuz adalah dengan menasehati istri, 

namun dengan tetap mengajaknya tidur bersama. Sebab tidur bersama 

merupakan bentuk keharmonisan dalam hubungan suami istri.27 

Sebagian ulama berpendapat bahwa memberi nasehat tersebut dengan 

cara yang halus, artinya harus memanfaatkan waktu ketika hubungan 

suami istri dalam keadaan yang baik dan menasehatinya pada waktu 

yang tepat.28 

b. Pisah ranjang. Sebagai sanksi terhadap istri, Islam mensyariatkan 

adanya adanya langkah memisahkan tempat tidur, yaitu meninggalkan 

jimak.29 Tindakan kedua yang dilakukan suami ketika istri sedang 

nusyuzadalah dengan pisah ranjang, yakni memisah tempat tidurnya.30 

Ini artinya suami menjauhi atau mengabaikan istri di tempat tidur, 

yaitu suami tetap tidur bersama istri dalam satu ranjang namun 

masing-masing di sisi yang berbeda.31 Tidak dibenarkan pisah kamar 

atau tempat tidur dan mendiami istri. Sebab memisahkan istri dengan 

cara tersebut akan membawa banyak mudharat. Karena memilih 

mendiami istri dikhawatirkan hanya akan menambah parahnya 

                                                             
26  Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, 209-210. 
27 Syafiq Hasyim, Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan 

Dalam Islam,183. 
28 Muhammad Mutawalli Asy-Sya’rawi, Suami Istri Berkarakter Surgawi,165. 
29 Muhammad Abdul Halim Hamid, Bagaimana Membahagiakan Istri, 151. 
30 Ibid.,183. 
31 Muhammad Mutawalli Asy-Sya’rawi, Suami Istri Berkarakter Surgawi,167. 
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pertengkaran. Sebab dengan tetap adanya komuikasi dengan baik 

diharapkan akan membuatnya mengubah sikap istri.32 

c. Memukul. Dalam memberi sanksi hukum, Islam membenarkan 

pemukulan terhadap istri. Ketika istri nusyuz, suami diperbolehkan 

memukul istri. Pemukulan tersebut oleh sebagian ulama fiqh adalah 

pemukulan secara fisik.33 Pemukulan tersebut harus memenuhi syarat-

syarat yang telah ditentukan, yaitu pukulan yang tidak mengalirkan 

darah dan mematahkan tulang. Selain itu pukulan tidak boleh 

mengenai wajah, karena memukul wajah berarti telah merendahkan 

martabat dan melukai harga diri istri.34 Selain itu pemukulan tidak 

boleh menggunakan alat yang menghinakan, misalnya memukul 

dengan sandal atau menyepak dengan kaki.35 Pemukulan istri diartikan 

sebagai pukulan yang tidak menyebabkan rasa sakit dan membuat 

cacat tubuh istri. Oleh sebab itu, manakala ada kerusakan fisik, suami 

wajib menanggung resiko mengobati istrinya hingga pulih. Pemukulan 

ini bertujuan sebagai pembelajaran bagi istri agar kembali taat 

terhadap suami.36 Sedangkan para suami hanya berhak menghukum 

kesalahan istri yang bersifat zhahir saja.37 

 

                                                             
32 Muhammad Abdul Halim Hamid, Bagaimana Membahagiakan Istri: Bingkisan Untuk 

Sepasang Pengantin,terj. Wahid Ahmadi, 151. 
33 Syafiq Hasyim, Hal-Hal yang terpikirkan tentang Isu-isu keperempuanan dalam Islam, 

184-185. 
34 Muhammad Abdul Halim Hamid, Bagaimana Membahagiakan Istri: Bingkisan Untuk 

Sepasang Pengantin, terj. Wahid Ahmadi, 152-153. 
35 Ibid., 152-153. 
36 Syafiq Hasyim, Hal-Hal yang terpikirkan tentang Isu-isu keperempuanan dalam Islam, 

184-185. 
37 Muhammad Mutawalli Asy-Sya’rawi, Suami Istri Berkarakter Surgawi, 168. 
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B. Maqa>s{hid syari>’ah 

1. Pengertian Maqas{hid syari>’ah 

Islam sebagai agama samawi, memiliki kitab al-Quran sebagai 

sumber utama yang mengandung berbagai ajaran. Sebagai sumber ajaran, 

al-Quran tidak memuat peraturan-peraturan terperinci tentang ibadah dan 

muamalah.38 Artinya Allah hanya memberikan sebagian dasar-dasar dan 

prinsip dalam al-Quran tentang masalah-masalah dalam hukum Islam. 

Selain itu al-Quran mempunyai hadist sebagai media untuk menjelaskan 

firman Allah yang masih bermakna global. Berdasarkan dua sumber 

tersebut, aspek hukum dalam bidang muamalah oleh para ulama 

dikembangkan dengan mengaitkan dengan maqas{hid syari>’ah. 

Dikutip dari Hans Wehr dalam A Dictionary of Modern Written 

Arabic, Asafri menjelaskan tentang pengertian maqas{hid syari>’ah. Secara 

bahasa, maqas{hid al-syari>’ah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan 

syari’ah. Maqas{hid merupakan bentuk jamak dari maqsha>d yang berarti 

tujuan atau kesengajaan.39 Sedangkan syari>’ah secara bahasa adalah ila al-

ma>’, yang berarti jalan menuju sumber air. Dapat diartikan pula sebagai 

jalan ke arah sumber pokok kehidupan.40 Menurut istilah, syariah 

merupakan hukum Allah yang ditetapkan sebagai pedoman manusia untuk 

keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian maksud dari maqas{hid syari>’ah 

adalah tujuan yang ingin dicapai dari suatu penetapan hukum. 

                                                             
38 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqas{hid Syari>’ahMenurut Al-Syatibi (Jakarta: P.T Raja 

Grafindo Persada, 1996), 60. 
39 Sebagaimana dikutip oleh Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqas{hid Syari>’ah Menurut Al-

Syatibi. 61. 
40 Ibid.,61. 
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Sebagaimana dikutip dari Izzudin, Ghofar Shidiq menjelaskan bahwa 

segala taklif (kewajiban) hukum merupakan untuk kemaslahan manusia 

baik di dunia maupun di akhirat.41 

Al-Syatibi, dalam karya al-Muwafaqat, maqashid min syar’i al-

hukmi berarti yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah kepada 

hambaNya. Dalam ungkapannya, al-Syatibi berkata :  

 اوضعت لتحقق مقاصدالشارع فى قيام مصالحمم فى الدين والديامع ....هذه الشريعه

Selain itu dalam ungkapan yang lain, Syatibi juga mengatakan :  

 . األحكام مشروعة لمصا لح العباد

Pada kedua ungkapan tersebut memiliki arti dan makna yang sama, 

yakni terciptanya hukum tidak lain hanya untuk kemaslahatan manusia 

baik dunia maupun akhirat.42 Menurut Muhammad Abu Zahrah dalam hal 

ini menjelaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah untuk 

kemaslahatan umat manusia. Tak ada satupun hukum dalam al-Quran 

maupun Sunnah melainkan terdapat kemaslahatan di dalamnya.43 

2. Macam-Macam Maqas{hid syari>’ah 

a. Perlindungan Terhadap Agama 

Islam merupakan agama yang menjaga hak dan kebebasan, 

salah satunya adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Yakni 

setiap pemeluk agama berhak atas agamanya masing-masing agama 

                                                             
41 Ibid., 65. 
42 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid syariah Menurut Al-Syatibi, 68. 
43 Ibid.,65-66. 
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serta madzhabnya. Tidak ada paksaan untuk pindah madzhab atau 

agama lain, serta tidak ada tekanan untuk berpindah dari keyakinan 

lain untuk masuk Islam.  

Al-Quran menolak segala bentuk pemaksaan. Sebab, orang 

yang diberi hidayah oleh Allah akan dibukakan mata batinnya. Lalu 

orang tersebut akan masuk Islam, tentunya masuk Islam sesuai 

kehendak hatinya, tanpa adanya paksaan. Karena barang siapa yang 

Allah butakan hatinya, pendengaran serta ditutup penglihatannya, 

maka tidak ada gunanya jika dipaksa masuk Islam. Untuk pemeluk 

nonmuslim, Islam menjaga tempat peribadatan dan menjaga 

kehormatan syiarnya. Bahkan al-Quran mengizinkan perang untuk 

menjaga kebebasan umat beragama. Maka jelas toleransi Islam dalam 

interaksi, muamalah, hubungan dengan tetangga, serta toleran dalam 

masalah kemanusiaan yang baik yaitu dengan kebaikan dan 

kemurahan hati. Inilah yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-

hari.44 

b. Perlindungan Terhadap Nyawa 

Syariat Allah sangat memuliakan jiwa manusia, sehingga harus 

dipelihara, dijaga, dipertahankan dan tidak menghadapkan dengan 

sumber kerusakan. Sedangkan kematian merupakan keluarnya ruh dari 

tubuh, dan struktur tubuh yang masih sehat, karena Allah yang 

mematikan. Manakala pembunuhan, dilakukan manusia dengan alat 

                                                             
44 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah, terj. Khikmawati, (Jakarta: 

Amzah, 2010), 1-6. 
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yang tajam untuk mengakhiri jiwanya. Dan jika membunuh, berarti 

telah menghancurkan dan merusak sesuatu yang bukan miliknya. 

Untuk itu Allah dan Rasul-Nya mengancam pelaku pembunuhan, 

membunuh dirinya, mempercepat hidupnya dengan berbagai siksaan 

di akhirat kelak.  

c. Perlindungan Terhadap Akal 

Akal merupakan sumber pengetahuan, cahaya mata hati, dan 

sumber kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Akal 

sebagai penyebab surat perintah Allah tersampaikan, selain itu akal 

yang menjadikan manusia menjadi mulia, sempurna serta berbeda 

dengan makhluk lainnya.45 Tanpa akal, manusia tidak berhak 

mendapat kemuliaan, untuk itulah akal sebagai penyebab pembebanan 

pada manusia. Dengan akal, manusia dapat menjadi baik ataupun 

buruk bahkan dapat disiksa ataupun mendapat pahala tergantung pada 

kekuatan pengetahuan dan akal. Melalui akal, manusia dapat 

membedakan antara baik dan benar. Dengan akal, manusia 

mendapatkan petunjuk menuju ma’rifa>t kepada Tuhan yang membawa 

kabar gembira tentang surga dan memberi peringatan ancaman 

siksaan. Sehingga manusia mengoperasikan akal, dengan mempelajari 

hal-hal yang halal, haram, bermanfaat, baik dan buruk.  

Akal bertujuan untuk mencegah pemiliknya melakukan 

perbuatan yang buruk.menjaga akal dapat dilakukan dengan cara 
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menjaga akal dengan ujian yang dapat melemahkan maupun 

merusaknya. Untuk melawan kejahatan, hak akal adalah memberikan 

sanksi atas pelanggaran sebagai perlindungan. oleh sebab itu, Islam 

memberikan sanksi terhadap peminum khamr maupun obat-obatan 

terlarang, dengan berbagai macam jenis, nama, dan cirinya. Karena 

keadaan mabuk dapat menyebabkan hilangnya pikiran, membunuh 

kemauan, meredupkan cahaya akal, dan mematikan cita-cita serta 

menyebabkan kehinaan. 

Oleh sebab itu, Islam memerintahkan untuk menjaga akal dan 

mencegah segala bentuk penganiayaan yang dapat menyebabkan 

berkurangnya akal atau kerusakan untuk menghormati dan 

memuliakan manusia. Sehingga pemiliknya tidak menjadi sumber 

kejahatan dan sampah masyarakat atau menjadikannya alat perantara 

kerusakan di dalamnya.46 

d. Perlindungan Terhadap Kehormatan 

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan 

perhatian yang besar. Hal ini merupakan bentuk perlindungan 

terhadap manusia. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah 

memberikan penghinaan terhadap pelaku dosa dengan siksaan yang 

pedih di kemudian hari. Diantaranya adalah sanksi yang diterapkan 

Islam untuk perbuatan zina dan penghancuran kehormatan. 

Perlindungan tersebut juga melalui mengharaman menggunjing, adu 

                                                             
46 Ibid.,  91-95. 
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domba, mencela, serta perlindungan yang berhubungan dengan 

kehormatan manusia.47 

Islam mengarahkan perhatian yang besar untuk membersihkan 

keluarga dari cacat lemah serta mengayomi dengan ketenangan untuk 

menjamin kehidupan. Salah satu usaha yang dilakukan adalah bahwa 

syariat Islam menetapkan, seorang yang melaksanakan perbuatan keji 

dengan merusak kehormatan, maka harus diberlakukan hukuman bagi 

pelaku. 48 

e. Perlindungan Terhadap Harta Benda 

Hartamerupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan. 

Oleh karena itu manusia mencari harta demi menjaga eksistensi dan 

menambah kenikmatan materi. Namun, hal ini dibatasi dengan tiga 

syarat, yaitu harta dikumpulkan, digunakan dengan cara yang halal 

dan dikeluarkan hak Allah dan masyarakat yang berhak menerimanya. 

Sehingga harta dapat dinikmati dengan sesuka hati. Harta yang baik 

tentu berasal dari pekerjaan yang dianjurkan agama, yakni tidak 

dengan penipuan atau kecurangan. Selain dalam proses mendapatkan 

harta harus dengan cara yang halal, harta juga haris dilindungi. 

Perlindungan harta tersebut meliputi dua hal, diantaranya: 

a) Harta mempunyai hak untuk dijaga keamanannya, baik dari 

tindak pencurian, perampokan atau tindakan lain yang memakan 

harta orang lain yang bukan haknya dengan cara yang salah.  

                                                             
47 Ibid., 131. 
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b) Harta tersebut digunakan pada hal yang mubah,tanpa ada unsur 

mubazir atau menipu untuk hal yang dihalalkan Allah. Dan harta 

tersebut tidak dipergunakan dalam hal-hal yang kefasikan, 

minuman keras, atau berjudi. 

Islam memiliki target untuk menghindari semua bahaya yang 

muncul dari tindakan pemusatan harta, yakni harta akan berputar dikalangan 

orang kaya-saja. Dalam hal ini, benar-benar terdapat kerusakan dalam 

bidang materi, dunia, pikiran dan agama. Dalam Islam, harta merupakan 

harta Allah yang dititipkan kepada manusia. Sehingga kekayaan harus 

didistribusikan sesuai dengan kebutuhan, sehingga kekayaan orang-orang 

kaya tidak bertambah sehingga harta berubah menjadi penganiaya, dan 

membuat orang kaya tersebut melupakan sang pemilik harta.49 

3. Tujuan Maqas{hid syari>’ah 

Berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat Allah, tujuan 

pemberlakuan syariat adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan 

tersebut dapat diwujudkan manakala kelima unsur pokok dasar terpelihara. 

Kelima unsur pokok dasar tersebut adalah terpeliharanya agama, 

terpeliharanya jiwa, terpeliharanya keturunan, terpeliharanya akal, dan 

terpeliharanya harta. 
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Dalam usaha pencapaian pemeliharaan kelima unsur tersebut  adalah 

dengan membagi ketiga tingkatan Maqas{hid, diantaranya: Maqas{hid 

syari>’ah al-Daruriya>t, Maqas{hid al-Hijaya>t dan Maqas{hid al-Tahsiniya>t:50 

a. Maqas{hid syari>’ah al-Daruriya>t,. Dalam bahasa artinya kebutuhan 

yang mendesak. Merupakan aspek terpenting dalam urusan-urusan 

agama dan kehidupan manusia. Dimaksudkan untuk memelihara 

kelima unsur pokok dasar tersebut. Manakala aspek ini tidak 

terwujud, akan merusak kehidupan manusia secara keseluruhan, 

baik di sunia maupun akhirat. 

b. Maqas{hid al-Hijaya>t. Dapat diartikan kebutuhan. Aspek hukum 

yang dibutuhkan untuk meringankan beban berat. Dalam aspek ini 

ditujukan untuk menghilangkan kesulitan dengan memudahkan 

dalam memelihara kelima unsur pokok dasar tersebut. Ketika aspek 

ini diabaikan tidak dapat merusak kelima unsur pokok tersebut, 

namun akan mempersulit bagi manusia untuk merealisasikan 

kelima unsur tersebut. 

c. Maqas{hid al-Tahsiniya>t. Dalam bahasa, berarti hal-hal yang 

menyempurnakan. Dimaksudkan supaya manusia dapat melakukan 

upaya yang terbaik dalam rangka menyempurnakan pemeliharaan 

kelima unsur dasar tersebut. Meninggalkan aspek ini, tidak dapat 

menyempurnakan dalam memelihara kelima aspek tersebut.51 

                                                             
50 Khairinur Monasa, “Maqashid Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Skripsi, 

UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh 2017), 21. 
51 Ibid., 72. 


