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Artinya: “Barangsiapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan 

sedang ia beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka 

tidak dizalimi sedikitpun.”(QS. An-Nisâ‟[4]:124).
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ABSTRAK 

Habibah Turrohmah, 2022: Bidadari dalam al-Qur’an Perspektif Qirâ’ah 
Mubâdalah Faqihuddin Abdul Kodir 

Kata Kunci: Bidadari dalam al-Qur‟an, Faqihuddin Abdul Kodir, Qirâ’ah 
Mubâdalah 
Bidadari merupakan salah satu kenikmatan surga yang diciptakan oleh 

Allah sebagai balasan bagi hamba-hambanya yang beriman dan beramal shalih. 

Namun istilah bidadari dalam al-Qur’an banyak yang menafsirkan dengan 

perempuan yang cantik sehingga balasan kenikmatan surga ini hanya berlaku 

untuk laki-laki. 

Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu: 1)Bagaimana metode qirâ’ah 
mubâdalah dalam perspektif Faqihuddin Abdul Kodir? 2)Bagaimana penafsiran 

bidadari dalam al-Qur‟an perspektif qirâ’ah mubâdalah Faqihuddin Abdul Kodir? 

Tujuan penelitian ini adalah: 1)Mendeskripsikan metode qirâ’ah 
mubâdalah dalam perspektif Faqihuddin Abdul Kodir 2)Mendeskripsikan 

penafsiran bidadari dalam al-Qur‟an perspektif qirâ’ah mubâdalah Faqihuddin 

Abdul Kodir. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

library research (penelitian pustaka). Pengumpulan data dilakukan dengan 

mengumpulkan dari sumber primer dan sekunder kemudian dianalisis dengan 

teknik analisis-deskriptif. 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 1) Metode qirâah mubâdalah 
perspektif Faqihuddin Abdul Kodir merupakan suatu metode penafsiran adil 

gender yang menempatkan laki-laki dan perempuan di posisi subjek yang setara 

dalam teks-teks keislaman. Metode ini terinspirasi dari ulama klasik dan 

kontemporer namun memiliki langkah-langkah yang berlainan dalam praktik 

kerjanya.  

2) Istilah bidadari dalam al-Qur‟an yang terdiri dari istilah azwâjun 
mut}ahharah, h}ûr, dan qâs}irât at}-t}arf dalam perspektif mubâdalah ditafsirkan 

dengan pendamping surga bisa laki-laki mapun perempuan. Secara spesifik untuk 

istilah azwâjun mut}ahharah diartikan dengan pasangan-pasangan suci, sedangkan 

h}ûr, dan qâs}irât at}-t}arf diartikan dengan bidadari atau bidadara. 

 

 

 

 

  



 

 
 

x 

DAFTAR ISI 

Halaman 

HALAMAN SAMPUL  .............................................................................  i 

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING  ........................................  ii 

LEMBAR PENGESAHAN  .....................................................................  iii 

MOTTO  ....................................................................................................  iv 

PERSEMBAHAN  .....................................................................................  v 

KATA PENGANTAR  ..............................................................................  vi 

PEDOMAN TRANSLITERASI  .............................................................  vii 

ABSTRAK  ................................................................................................  ix 

DAFTAR ISI  .............................................................................................  x 

DAFTAR TABEL  ....................................................................................  xii 

BAB I PENDAHULUAN  .........................................................................  1 

A. Latar Belakang  ..................................................................................  1 

B. Fokus Penelitian ................................................................................  6 

C. Tujuan Penelitian  ..............................................................................  6 

D. Manfaat Penelitian  ............................................................................  6 

E. Definisi Istilah  ..................................................................................  7 

F. Metode Penelitian ..............................................................................  8 

G. Sistematika Pembahasan  ...................................................................  10 

BAB II KAJIAN PUSTAKA  ...................................................................  11 

A. Penelitian Terdahulu  .........................................................................  11 

B. Kajian Teori  ......................................................................................  16 



 

 
 

xi 

BAB III PENAFSIRAN BIDADARI DALAM AL-QUR’AN PERSPEKTIF 

QIRÂ’AH MUBÂDALAH FAQIHUDDIN ABDUL KODIR  ...............  21 

A. Metode Qirâ’ah Mubâdalah Faqihuddin Abdul Kodir ......................  21 

1. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir ...............................................  21 

2. Definisi Qirâ’ah Mubâdalah ........................................................  27 

3. Latar Belakang Qirâ’ah Mubâdalah ............................................  27 

4. Praktik Kerja Qirâ’ah Mubâdalah................................................  32 

B. Penafsiran Bidadari dalam al-Qur‟an Perspektif Qirâ’âah Mubâdalah 

Faqihuddin Abdul Kodir ....................................................................  39 

1. Definisi Bidadari  ..........................................................................  39 

2. Ayat-Ayat Bidadari dalam al-Qur‟an  ...........................................  41 

3. Analisis Penafsiran Bidadari dalam al-Qur‟an Perspektif Qirâ’âah 

Mubâdalah Faqihuddin Abdul Kodir ............................................  44 

BAB IV PENUTUP  ..................................................................................  64 

A. Kesimpulan  .......................................................................................  64 

B. Saran  .................................................................................................  64 

DAFTAR PUSTAKA  ...............................................................................  65 

  



 

 
 

xii 

DAFTAR TABEL 

No     Uraian            Hal. 

2.1     Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ........  15 

 

  



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Nabi Muhammad Saw. hadir dengan membawa petunjuk bagi seluruh 

umat manusia yaitu kitab al-Qur'an. Diantara ajaran pokok dalam al-Qur‟an 

meliputi dua hal yaitu akidah dan syariah. Akidah berkaitan dengan keyakinan 

umat muslim. Adapun syariah berkaitan dengan sistem peribadatan yakni 

hubungan antara hamba dan Tuhannya serta hubungan seorang hamba dengan 

hamba lainnya (hubungan sosial).
1
 Salah satu tema pokok al-Qur'an yang 

berhubungan dengan dimensi akidah yaitu tentang eskatologi. Eskatologi 

membicarakan tentang akhirat yaitu gambaran kenikmatan surga dan siksa 

neraka yang menjadi balasan atas amal perbuatan perbuatan manusia dan juga 

seputar hari kiamat.
2

 Surga yang Allah ciptakan untuk manusia dengan 

beragam kenikmatan, berbanding terbalik dengan pedihnya siksa di neraka 

yang disediakan bagi hamba-Nya yang durhaka. Sebagaimana dalam Qs. Ali 

Imran 196-198 : 

                             

                           

                       

 

                                                           
1

 M. Quraish Shihab dkk, Sejarah & Ulum Al-Qur'an (Jakarta: Pustaka Firdaus, 

1999),155 
2
 Fazlur Rahman, Tema-Tema Pokok Al-Qur'an,Terj. Ervan Nurtawab & Ahmad Baiquni 

(Bandung:Mizan Pustaka,2017). 
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Artinya: Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kegiatan orang-orang 

kafir (yang bergerak) di seluruh negeri. Itu hanyalah kesenangan 

sementara, kemudian tempat kembali mereka ialah Jahannam, dan 

Jahannam itu adalah tempat yang terburuk. Tetapi orang-orang yang 

bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan mendapat surga yang 

mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya 

sebagai karunia dari Allah. Dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi 

orang-orang yang berbakti.
3
 

 

Kenikmatan surga yang digambarkan oleh al-Qur‟an bersifat fisikal 

dan beragam. Kenikmatan tersebut antara lain: sungai yang mengalir, perabot 

yang terbaik, pasangan (bidadari), makanan dan minuman yang tak terkira 

serta layanan paripurna dari pelayan.
4
  

Adapun persyaratan utama seseorang untuk memasuki surga adalah 

adanya iman dalam hatinya. Keberadaan iman yang utuh akan menjadi 

pendorong bagi seseorang untuk mengerjakan amal shalih.
5
 QS. an-Nisa‟ ayat 

124 menyebutkan tentang iman dan amal shalih: 

                      

             
 

Artinya: Barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan sedang ia beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga 

dan mereka tidak dizalimi sedikitpun.
6
 

 

                                                           
3

Kementrian Agama Republik Indonesia,Tejemah Makna Al Qur’an Bahasa 

Indonesia,109. 
4
 Saidin Mansyur,”KONSEP AL-QUR‟AN TENTANG SURGA”, Jurnal al-Asas I, 

No. 2(Oktober 2018):11, https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alasas/article/view/920. 
5

 A. Malik Madany,”Keterkaitan Status Hukum Amal Saleh dan Surga dalam 

Perspektif Al-Qur‟an”Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 48, no. 2(Desember 

2014):512, https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/127 
6

 Kementrian Agama Republik Indonesia,Tejemah Makna Al Qur’an Bahasa 

Indonesia,141. 
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M. Quraish Shihab menafsirkan ayat ini dalam kitab tafsirnya bahwa 

amal saleh akan mengantarkan seseorang ke surga dengan syarat seseorang 

tersebut adalah seorang mukmin.
7
 Jadi, iman dan amal sholeh harus beriringan 

untuk sampai dan memasuki surga.  

Lebih lanjut menurut Quraish Shihab bahwa ayat ini memberi 

penegasan tentang kesamaan usaha dan ganjaran yang dilakukan laki-laki dan 

perempuan. Pernyataan dalam ayat tersebut yang menggunakan redaksi 

mereka pada kalimat mereka masuk surga memperkuat bahwa yang dimaksud 

ialah mereka laki-laki dan perempuan.
8

 Maka berdasarkan ayat ini bisa 

diketahui bahwa balasan surga untuk mereka yang beriman serta mengerjakam 

amal sholeh  laki-laki ataupun perempuan.Tidak ada perbedaan tentang 

balasan berupa kenikmatan surga yang di dapat antara laki-laki dan 

perempuan. 

Penafsiran tentang kenikmatan surga nyatanya masih ada yang 

tergolong tidak adil gender. Sebagian kenikmatan yang diperoleh di surga 

dipahami hanya berlaku untuk salah satu gender saja. Padahal gender 

bukanlah syarat seseorang untuk masuk surga sebagaimana telah disampaikan 

sebelumnya. Penafsiran tersebut ialah tentang bidadari surga. 

Bidadari dalam bahasa arab dikenal dengan istilah h{aura atau h{ûrun 

‘în.9 Sedangkan dalam bahasa al-Qur‟an penyebutan bidadari dikenal dengan 

istilah h}ûr. Al-Qur‟an menyebut istilah ini sebanyak empat kali. Penyebutan 

                                                           
7
 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an Volume 2 

(Jakarta:Lentera Hati,2011),728. 
8
 Shihab,342.  

9
 Joko Syahban,Misteri Bidadari Surga(Jakarta:Hikmah,2008),95. 
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kata h{ûr sebanyak satu kali dan tiga kali disebutkan dengan mendapat 

tambahan sifat ‘în menjadi h{ûrun ‘în. Istilah h{ûr dan h{ûrun ‘în dalam al-

Qur‟an diantaranya terdapat dalam; QS.Ad-Dukhân ayat 54, QS.At}-T}ûr ayat 

20, QS.Al-Waqî’ah ayat 22,  dan QS.Ar-Rahmân ayat 72.
10

 

Istilah bidadari dalam al-Qur‟an mayoritas menafsirkan atau 

memahaminya sebagai seorang perempuan cantik. Pemahaman seperti ini 

seakan menunjukkan bahwa bidadari surga hanya diciptakan oleh Allah hanya 

untuk laki-laki saja. Misalnya penafsiran at{-T{abari, ia mengartikan kata h{ûr 

‘în dengan perempuan yang memiliki kulit putih bersih, dengan mata yang 

lentik serta bola mata yang sangat hitam dan indah.
 11

  Selain itu, penelitian 

Syafa'attus Shilma yang berjudul "Bidadari dalam al-Qur'an (Perspektif 

Mufassir Indonesia)” menunjukkan bahwa h{ûrun ‘în dalam al-Qur‟an oleh 

mufassir Indonesia seperti Hasbi As-Siddiqy, Buya Hamka, Syekh Nawawi al-

Bantani, Ahmad Hasan dan Mahmud Yunus juga ditafsirkan dengan seorang 

perempuan bermata indah dan cantik jelita. Walaupun disini M. Quraish 

Shihab memberikan penafsiran yang berbeda. 
12

 

Pemahaman tentang bidadari dalam konteks masyarakat Indonesia 

sendiri, umumnya dipahami sebagai perempuan cantik. Nur Rofi‟ah dalam 

bukunya menceritakan tentang seorang anak TK yang menangis setelah 

mendengar cerita tentang bidadari surga dari gurunya. Hal yang membuatnya 

                                                           
10

Zaitunah Subhan,Al-Qur’an dan Perempuan:Menuju Kesetaraan Gender dalam 

Penafsiran(Jakarta:Kencana,2015),63. 
11

 Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari,  Tafsir ath-Thabari Jilid 23, Terj. Ahsan 

Askan (Jakarta:Pustaka Azzam,2015),30. 
12

 Syafa'attus Shilma,"Bidadari dalam al-Qur'an(Perspektif Mufassir 

Indonesia)"(Skripsi,UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2017),100-117. 
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menangis adalah karena anak itu membayangkan ayahnya kelak disurga akan 

didampingi perempuan lain bukan bersama ibunya. Kemudian Nur Rofi‟ah 

juga menuliskan perkataan kawannya yang mengeluh, “Surga adalah tempat 

yang indah. Kenapa perempuan yang di dunia sudah lelah menjadi pelayan, 

kalau masuk surga masih jadi pelayan juga? Kapan istirahatnya?”.
13

 

Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat yang 

bias tentang bidadari yang juga didukung oleh penafsiran yang bias pula. 

Terdapat seorang tokoh di Indonesia yang aktif dalam bidang gender 

dan banyak menerbitkan karya seputar perempuan dalam Islam yaitu 

Faqihuddin Abdul Kodir. Beliau memperkenalkan metode baru dalam 

penafsiran yang lebih adil gender yang disebut dengan qirâ’ah mubâdalah. 

Metode ini yang menekankan prinsip resiprokal (kesalingan), kemitraan, dan 

kerja sama dalam membaca teks-teks keislaman. Mubâdalah juga bisa 

dijadikan metode dalam menginterpretasi teks-teks keislaman yang 

menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara. Maka 

dengan metode ini keduanya disapa oleh teks-teks yang dimaksud.
14

   

Maka dari itu penafsiran al-Quran dengan perspektif qirâ’ah 

mubâdalah ini menarik untuk diteliti berkaitan dengan ayat-ayat tentang 

bidadari dalam al-Qur‟an. 

                                                           
13

Nur Rofi‟ah,Nalar Kritis Muslimah;Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan 

Keislaman(Bandung:Afkaruna,2021),62. 
14

 Faqihuddin Abdul Kodir ,Qirâ’ah Mubâdalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender 

dalam Islam(IRCiSoD:Yogyakarta,2019),59-60. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan melakukan penelitian 

dengan judul “Bidadari dalam al-Qur‟an Perspektif Qirâ’ah mubâdalah 

Faqihuddin Abdul Kodir”. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana metode qirâ’ah mubâdalah dalam perspektif Faqihuddin Abdul 

Kodir? 

2. Bagaimana penafsiran bidadari dalam al-Qur‟an perspektif qirâ’ah 

mubâdalah Faqihuddin Abdul Kodir? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka tujuan dari penelitian ini 

yaitu: 

1. Mendeskripsikan metode qirâ’ah mubâdalah dalam perspektif Faqihuddin 

Abdul Kodir 

2. Mendeskripsikan penafsiran bidadari dalam al-Qur‟an perspektif qirâ’ah 

mubâdalah Faqihuddin Abdul Kodir 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini memiliki manfaat teoretis yaitu sebagai tambahan 

khazanah keilmuan di bidang kajian tafsir terkhusus tentang perspektif 

dalam penafsiran yang adil gender yaitu qirâ’ah mubâdalah serta 

menambah wawasan tentang pemaknaan bidadari dalam al-Qur‟an . 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan lebih mendalam tentang metode 

mubâdalah dalam tafsir al-Qur‟an. 

b. Bagi Instansi 

Menambah literatur bagi mahasiswa maupun para akademisi 

kampus khususnya yang bergelut dibidang ilmu al-Qur‟an dan tafsir. 

c. Bagi pembaca 

Meluruskan pemahaman tentang bidadari dalam al-Qur‟an 

yang dianggap hanya diciptakan untuk seorang laki-laki saja. 

Penelitian ini juga bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. 

E. Definisi Istilah 

1. Bidadari 

Bidadari menurut Kamus Besar Bahasa Inonesia berasal dari kata 

vidyadari bermakna putri atau dewi dari kayangan. Selain itu, juga berarti 

perempuan yang elok.
15

 Istilah vidyadari dalam konsep Hinduisme 

bermakna pemuas syahwat.
16

 Adapun dalam bahasa arab, bidadari disebut 

dengan al-h}ûriyah.
17

 Sedangkan dalam al-Qur‟an dikenal dengan h}ûr dan 

juga h}ûr ‘in dengan mendapat tambahan sifat ‘in.
18

Istilah lainnya untuk 

                                                           
15

 Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2008),188. 
16

 M. Quraish Shihab, Mukjizat Al-Qur’an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat 

Ilmiah, dan Pemberitaan Gaib (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), 108. 
17

Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap 

(Yogyakarta:Pustaka Progressif, 1997),134. 
18

 Zaitunah Subhan,Al-Qur’an dan Perempuan:Menuju Kesetaraan Gender dalam 

Penafsiran,63. 
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penyebutan bidadari dalam al-Qur‟an yaitu qâs}irât at}-t}arf dan azwâj 

mut}ahharah.
19

 

2. Qirâ’ah Mubâdalah 

Metode ini merupakan sebuah metode penafsiran yang 

menekankan prinsip resiprokal (kesalingan), kemitraan, dan kerja sama 

dalam membaca teks-teks keislaman. Mubâdalah juga bisa dijadikan 

metode dalam menginterpretasi teks-teks keislaman yang menempatkan 

laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara. Maka dengan metode 

ini keduanya disapa oleh teks-teks yang dimaksud.
20

   

F. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam pendekatan kualitatif 

objek yang diteliti adalah objek yang alamiah, artinya objek yang diteliti 

adalah objek yang berkembang secara alamiah tanpa adanya manipulasi 

oleh peneliti juga tidak berpengaruh adanya peneliti terhadap objek 

penelitian. Selain itu dalam pendekatan ini data yang diperoleh bersifat 

kualitatif bukan statistik.
21

 Pendekatan ini cocok dengan fokus penelitian 

ini. 

Sedangkan jenis penelitian ini yaitu library research atau 

penelitian pustaka. Pemilihan jenis penelitian ini karena data-data yang 

                                                           
19

 M. Ishom El-Saha dan Saiful Hadi,Sketsa al-Qur’an(Jakarta:Lista Fariska 

Putra,2005),118-119. 
20

 Kodir,Qirâ’ah Mubâdalah,59-60. 
21

Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan 

R&D(Bandung:Alfabeta,2018),8. 



 

 
 

9 

diperoleh bersumber dari data pustaka. Data berupa buku-buku mapun 

literatur-literatur baik lisan maupun tulisan yang relevan dengan penelitian 

ini. 

2. Sumber Data 

a. Data primer 

Data primer dalam penelitian ini yaitu buku Qirâ’ah 

Mubâdalah:Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam. 

b. Data sekunder 

Data sekunder penelitian ini berupa buku-buku, artikel, jurnal, 

serta literatur-literatur lainnya baik lisan maupun tulisan yang relevan 

dengan fokus permasalahan yang diteliti. 

3. Teknis Pengumpulan Data 

Penulis melakukan pengumpulan data dari literatur-literatur yang 

berasal dari sumber primer yaitu buku Qirâ’ah Mubâdalah:Tafsir Progresif 

untuk Keadilan Gender dalam Islam karangan Faqihuddin Abdul Kodir 

maupun sumber sekunder yang berkaitan dengan fokus penelitian untuk 

kemudian dianalisis.  

4. Teknis Analisis Data 

Ketika data-data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik 

analisis-deskriptif yaitu menganalisis dan mendeskripsikan tentang qirâ’ah 

mubâdalah dalam perspektif Faqihuddin Abdul Kodir serta penafsiran 

tentang ayat-ayat bidadari dalam al-Qur‟an perspektif qirâ’ah mubâdalah 

Faqihuddin Abdul Kodir. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Penulisan sistematika pembahasan dilakukan agar bisa diketahui 

gambaran isi pembahasan yang dilakukan sehingga bias dipahami berkaitan 

dengan fokus permasalahan yang akan diteliti. 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang  penelitian, fokus penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II Kajian Kepustakaan 

Bab ini berisi studi terdahulu dan kajian teori. 

Bab III Penyajian Data dan Analisis 

Bab ini berisi penyajian data-data yang telah diperoleh beserta analisis 

dari data-data tersebut. 

Bab IV Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran bagi 

pembaca maupun peneliti selanjutya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Skripsi yang ditulis oleh Syafa'attus Shilma dengan judul "Bidadari dalam 

al-Qur'an (Perspektif Mufassir Indonesia)". Skripsi ini membahas tentang 

penafsiran ayat-ayat bidadari menurut 6 mufasir Indonesia antara lain: M. 

Quraish Shihab, Ahmad Hasan, Hasbi As-Siddiqy, Syekh Nawawi al-

Bantani, Buya Hamka, dan Mahmud Yunus. Pembahasan ayat tentang 

bidadari dalam skripsi ini terdiri dari ayat-ayat yang membahas tentang 

istilah bidadari, sifat,  karakteristik, serta penciptaannya. Metode yang 

digunakan yaitu tafsir maudu'i. Berdasarkan analisisnya terhadap 

penafsiran para mufassir tersebut penelitian ini menemukan tiga istilah 

yang menunjukkan makna bidadari yaitu h}ûr ‘in, qashirat tharf, dan azwaj 

muthahharah.
 

Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian yang 

dilakukan penulis sama-sama meneliti tentang bidadari dalam al-Qur'an. 

Sedangkan perbedaannya, pada skripsi tersebut penafsiran bidadari dalam 

al-Qur'an menggunakan perspektif 6 mufasir Indonesia, seperti M. Quraish 

Shihab, Ahmad Hasan, Hasbi As-Siddiqy, Syekh Nawawi al-Bantani, 

Buya Hamka, dan Mahmud Yunus. Pada penelitian ini hanya fokus pada 

penafsiran ayat-ayat bidadari menggunakan perspektif qirâah mubâdalah 

Faqihuddin Abdul Kodir.
22

 

                                                           
22

 Shilma,"Bidadari dalam al-Qur'an”,49-91. 
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2. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Rokhim dengan judul “Makna Ayat-Ayat 

Bidadari dan Relevansinya dalam Membentuk Karakter Istri Salihah (Studi 

Analisis Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-‘Aqidah Wa Al-Syari’ah Wa Al-Manhaj 

Karya Wahbah al-Zuhaili). Skripsi ini mengungkap metode dan corak dari 

penafsiran Wahbah Zuhaili kitabnya Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-‘Aqidah Wa 

Al-Syari’ah Wa Al-Manhaj. Kemudian menjelaskan penafsiran Wahbah 

Zuhaili berkenaan dengan ayat-ayat bidadari yang meliputi 19 ayat dari 10 

surat berbeda namun juga disertai penafsiran dari mufasir lainnya. 

Terakhir, menganalisis sifat-sifat dan karakteristik dari bidadari 

berdasarkan penafsiran yang dilakukan sebelumnya untuk kemudian 

dijadikan landasan membentuk akhlak istri salihah. Persamaan skripsi 

tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada tema yang 

dikaji seputar bidadari dalam al-Qur‟an. Adapun Perbedaan keduanya 

yaitu skripsi tersebut menganalisis penafsiran dari Wahbah Zuhaili tentang 

ayat-ayat bidadari sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan ini 

meneliti penafsiran ayat-ayat bidadari oleh Faqihuddin Abdul Kodir 

perspektif qirâ’ah mubâdalah.
 23

 

3. Skripsi yang ditulis oleh Hanik Fatmawati dengan judul “Penafsiran 

Amina Wadud Muhsin tentang Bidadari dalam al-Qur‟an (Kajian 

Hermeneutika)”. Skripsi ini membahas tentang konsep hermeneutika yang 

digagas oleh Amina Wadud Muhsin serta aplikasi dari konsep tersebut 

terhadap ayat-ayat tentang bidadari dalam al-Qur‟an. Persamaan skripsi 

                                                           
23

  Abdul Rokhim, “Makna Ayat-Ayat Bidadari dan Relevansinya dalam Membentuk 

Karakter Istri Salihah (Studi Analisis Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-‘Aqidah Wa Al-Syari’ah Wa Al-

Manhaj Karya Wahbah al-Zuhaili)”(Skripsi, STAIN Kudus,2017). 
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tersebut dengan penelitian penulis, sama-sama meneliti seputar bidadari 

dalam al-Qur‟an. Adapun sisi perbedaannya, pada skripsi tersebut 

menganalisis ayat-ayat tentang bidadari menggunakan konsep 

hermeneutika Amina Wadud Muhsin. sedangkan penelitian ini 

menganalisis ayat-ayat bidadari dalam perspektif qirâ’ah mubâdalah.
24

 

4. Skripsi yang ditulis oleh Siti Qurrota „Ayun berjudul “Studi Penafsiran 

Ayat Nusyuz dalam Qirâ’ah Mubâdalah Perspektif Faqihuddin Abdul 

Kodir”. Skripsi tersebut menganalisis tentang metode qirâ’ah mubâdalah 

Faqihuddin Abdul Kodir menggunakan teori hermeneutika Hassan Hanafi 

serta menganalisis penafsiran ayat-ayat nusyuz dalam qirâ’ah mubâdalah 

Faqihuddin Abdul Kodir. Adapun sisi persamaan skripsi tersebut dengan 

penelitian yang penulis lakukan, sama-sama menganalisis tentang metode 

qirâ’ah mubâdalah. Sedangkan perbedaannya yaitu pada skripsi tersebut 

menganalisis tentang metode qirâ’ah mubâdalah memakai teori 

hermeneutika Hassan Hanafi, pada penelitian ini menggunakan teori 

hermeneutika Muhammad Syahrur. Selain itu, perbedaan skripsi tersebut 

dengan penelitian penulis ini pada segi tema. Pada skripsi tersebut 

membahas tentang nusyuz sedangkan pada penelitian penulis membahas 

tentang bidadari.
 25

 

5. Skripsi yang ditulis oleh Ma'unatul Khoeriyah berjudul "Inisiasi 

Kesetaraan Hubungan Seksual dalam Qs. Al-Baqarah: 223 (Analisis 

                                                           
24

 Hanik Fatmawati,” Penafsiran Amina Wadud Muhsin tentang Bidadari dalam al-Qur‟an 

(Kajian Hermeneutika),”(Skripsi,IAIN Walisongo Semarang,2013). 
25

 Siti Qurrota „Ayun,“Studi Penafsiran Ayat Nusyuz dalam Qirâ’ah Mubâdalah 

Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir,”(Skripsi, IAIN Jember,2021). 



 

 
 

14 

Qirâ’ah Mubâdalah Faqihuddin Abdul Kodir)". Penelitian yang dilakukan 

Ma'unatul berfokus pada konsep qirâ’ah mubâdalah yang dijadikan metode 

pembacaan al-Qur'an. Selain itu juga berkenaan dengan perspektif qirâ’ah 

mubâdalah dalam persoalan inisiasi kesetaraan hubungan seksual suami 

istri. Penelitian ini menggunakan teori mubadalah dan teori paradigma 

Thomas Khun untuk menganalisis fokus penelitian.
 
Persamaan penelitian 

penulis dengan skripsi diatas yaitu sama-sama meneliti sebuah ayat dengan 

perspektif qirâ’ah mubâdalah Faqihuddin Abdul Kodir. Perbedaannya 

yakni dari segi tema pembahasan dan ayat-ayat yang diteliti. Pada skripsi 

ini berfokus pada pembahasan tentang ayat-ayat bidadari. Sedangkan 

skripsi diatas fokus pada pembahasan tentang kesetaraan hubungan seksual 

suami istri.
26

 

6. Skripsi yang ditulis oleh Ajat Sudrajat, berjudul "Kesetaraan Gender 

dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Teori Mubâdalah". Skripsi ini 

meneliti tentang konsep nusyuz suami istri menggunakan perspektif teori 

mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir. Ayat yang menjadi fokus kajian yaitu 

QS. An-Nisa[4]: 34 dan 128. Selain itu skripsi ini juga membahas 

perbandingan antara penerapan teori feminis, mubadalah, dan ulama klasik 

tentang konsep nusyuz pada QS. An-Nisa[4]: dan ayat 128.
 
Persamaan 

skripsi Ajat Sudrajat dengan penelitian penulis yaitu sama-sama 

menggunakan perspektif qirâ’ah mubâdalah Faqihuddin Abdul Kodir 

untuk mencari makna dari sebuah ayat. Selain itu juga sama-sama 

                                                           
26

 Ma'unatul Khoeriyah,"Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual dalam Qs. Al-Baqarah: 

223 (Analisis Qiraah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir"(Skripsi,IAIN Purwokerto,2020). 
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menggunakan sumber primer buku qirâ’ah mubâdalah karangan 

Faqihuddin Abdul Kodir. Sedangkan perbedaannya yaitu dari tema 

pembahasannya, pada skripsi tersebut tema yang dibahas yaitu tentang 

konsep nusyuz suami istri sedangkan pada penelitian ini membahas tentang 

bidadari.
 27

 

Tabel 2.1  

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

 

No. Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. 

Bidadari dalam al-

Qur'an (Perspektif 

Mufassir Indonesia) 

 Membahas tema 

tentang bidadari 

dalam al-Qur'an 

 Meneliti bidadari 

dalam al-Qur'an 

perspektif 6 

mufassir 

Indonesia 

2. 

Makna Ayat-Ayat 

Bidadari dan 

Relevansinya dalam 

Membentuk Karakter 

Istri Salihah (Studi 

Analisis Al-Tafsir Al-

Munir Fi Al-‘Aqidah 

Wa Al-Syari’ah Wa Al-

Manhaj Karya Wahbah 

al-Zuhaili) 

 Tema yang 

dibahas tentang 

bidadari dalam al-

Qur‟an 

 Menganalisis 

penafsiran dari 

Wahbah Zuhaili 

terntang ayat-ayat 

bidadari 

3. 

Penafsiran Amina 

Wadud Muhsin tentang 

Bidadari dalam al-

Qur‟an (Kajian 

Hermeneutika) 

 Membahas tema 

tentang bidadari 

dalam al-Qur‟an 

 Menggunakan 

konsep 

hermeneutika 

Amina Wadud 

Muhsin 

4. 

Studi Penafsiran Ayat 

Nusyuz dalam Qirâ’ah 
Mubâdalah Perspektif 

Faqihuddin Abdul 

Kodir 

 Menganalisis 

tentang metode 

qirâ’ah 
mubâdalah 

Faqihuddin 

Abdul Kodir 

 Menggunakan 

teori 

hermeneutika 

Hassan Hanafi 

 Tema yang 

dibahas tentang 

nusyuz 

5. 
Inisiasi Kesetaraan 

Hubungan Seksual 
 Menggunakan 

perspektif qirâ’ah 
 Tema yang 

dibahas tentang 

                                                           
27

Ajat Sudrajat,"Kesetaraan Gender dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Teori 

Mubadalah"(Skripsi,UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2020). 
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dalam Qs. Al-Baqarah: 

223 (Analisis Qirâ’ah 
Mubâdalah Faqihuddin 

Abdul Kodir) 

mubâdalah kesetaraan 

hubungan seksual 

suami istri 

 Fokus pasa surah 

Al-Baqarah ayat 

223 

6. 

Kesetaraan Gender 

dalam Penyelesaian 

Nusyuz Perspektif 

Teori Mubâdalah 

 Menggunakan 

perspektif qirâ’ah 
mubâdalah  

 Tema yang 

dibahas tentang 

konsep nusyuz 

suami istri 

 

 Berdasarkan tabel di atas nampak bahwa skripsi yang peneliti tulis berbeda 

dengan penelitian-penelitian terdahulu serta menunjukkan bahwa judul 

skripsi ini belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. 

B. Kajian Teori 

1. Hermeneutika al-Qur‟an Muhammad Syahrur 

Hermeneutika Muhammad Syahrur yang ia sebut dengan qirâ’ah 

mu’âshirah (model pembacaan kontemporer) bertujuan menemukan makna 

baru dalam penafsiran dan membebaskan diri dari hegemoni masa lalu 

serta menjadi penghubung antara masa al-Quran diturunkan dengan objek 

dari pesan al-Qur‟an di setiap masa dan situasi yang berbeda.
28

  

Terdapat tiga landasan filosofis dalam proyek hermeneutika 

Muhammad Syahrur antara lain; kainunah, sairurah, dan shairûrah.  

kainunah berasal dari kata kana, bermakna ada (being). Sairurah berasal 

dari kata sâra yang memiliki arti berjalan, proses, atau perjalanan sejarah. 

Adapun shairûrah berasal dari kata shâra, berarti keadaan menjadi 

(becoming). Landasan-landasan ini mengindikasikan bahwa kainunah atau 

                                                           
28

 M. Wahid Syafi‟uddin,”Epistemologi Tafsir Kontemporer Muhammad Syahrur (Studi 

Kritis Metode Hermeneutika Takwil)”(Tesis,IAIN Bengkulu,2020),47-48. 
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eksistensi dari sesuatu bergantung prosesnya saat menjadi sesuatu bersama 

dengan perjalanan sejarah yang disebut sairurah serta keberadaan 

shairurah atau tujuan yang jelas akan dijadikan sebagai apa sesuatu 

tersebut. Landasan hermeneutika diatas membuktikan bahwa Syahrur 

menekankan aspek historis dalam memahami al-Qur‟an.
29

  

Hermeneutika Syahrur yang ia terapkan dalam menafsirkan al-

Qur‟an menurut Abdul Mustaqim ada dua macam antara lain; metode 

ta‟wil dengan pendekatan teori linguistik-saintifik dan metode ijtihad 

dengan pendekatan teori hudûd.
 30

  

a. Metode Ta‟wil dengan Pendekatan Teori Linguistik-Saintifik. 

Muhammad Syahrur menggunakan pendekatan teori linguistik-

saintifik dengan kaidah-kaidah berikut:
31

 

1) Berpegang pada prinsip-prinsip linguistik Arab antara lain: (a) 

Menolak adanya sinonimitas. Setiap kata memiliki makna khusus 

yang berbeda dengan kata yang lain, bahkan satu kata memiliki 

lebih dari satu makna. Makna sebuah kata ditentukan berdasarkan 

konteks logis  kata tersebut dalam kalimat (shiyâgh al-kalâm),
32

 (b) 

Makna merupakan hal yang substansial sedangkan lafad merupakan 

pelayan makna, (c) Makna menjadi pegangan, bahasa dipahami 

                                                           
29

 Kurdi dkk.,Hermeneutika al-Qur’an & Hadis(Yogyakarta:eLSAQ Press,2010),292-

294.  
30

 Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer (Yogyakarta:LKis 

Group,2012),xii. 
31

 Abdul Mustaqim,218-224. 
32

 M. Zainal Abidin,”Gagasan Teori Batas Muhammad Syahrûr dan Signifikansinya bagi 

Pengayaan Ilmu Ushul Fiqh”Jurnal Al-Mawarid XI, no. (2006):101, 

http://jurnalmawarid.com/index.php/almawarid/article/view/121. 
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dengan cara yang selaras dengan rasio dan realitas objektif, (d) 

Memperhatikan kaidah kata bahasa Arab.
33

  

2) Memperhatikan perbedaan tanzîl dan inzal, yakni hubungan wujud 

objektif dengan kesadaran manusia terhadap wujud. 

3)  Memahami teks dengan tartil, artinya mengkaji secara tematik 

ayat-ayat dalam al-Qur‟an. 

4) Menghindari sikap parsialitas, artinya tidak memahami al-Qur‟an 

secara sepotong-sepotong. 

5) Memahami mawâqi’ an-nujûm yaitu memahami hubungan akhir 

maupun awal antar kata dalam kalimat, pendekatan ini mirip dengan 

hubungan sintagmatik 

6) Melakukan pengujian silang, yakni hubungan antara kata-kata yang 

terpilih dan tidak dalam pengucapan, pendekatan ini mirip dengan 

hubungan sintagmatik, atau dalam tafsir tematik mirip dengan 

konsep munâsabah 

b. M etode Ijtihad dengan Pendekatan Teori Hudûd 

pendekatan ini atau disebut juga dengan teori batas (limit teory) 

merupakan metode yang dipakai oleh Muhammad Syahrur untuk 

menafsirkan ayat-ayat muhkamat  (hukum).
34

 

Menurut Muhammad Syahrur ajaran Islam mempunyai dua sifat 

dasar yaitu sifat konstan (istiqâmah) dan dinamis (hanîfiyyah), 

keduanya saling menciptakan hubungan dialektis. Adanya kedua sifat 

                                                           
33

 M. Zainal Abidin,101. 
34

 Abdul Mustaqim,187. 
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ini memberikan adanya ruang untuk melakukan ijtihad sehingga hukum 

Islam relevan dalam setiap perkembangan zaman.
35

 Sifat (istiqâmah) 

menurut Syahrur adalah hudûdullah (batas-batas hukum Allah) 

sedangkan sifat dinamis (hanîfiyyah) merupakan representasi dari 

perputaran zaman dan tempat dalam batasan tersebut.
36

 

Melalui pendekatan teori hudûd, seorang mujtahid atau mufasir 

bisa melakukan ijtihad secara kreatif dan dinamis sesuai dengan 

perkembangan zaman dengan syarat dilakukan pada lingkup batas-batas 

ketentuan Allah (hudûdullah). Hal tersebut memungkinkan untuk 

dilakukan karena dalam teori hudûd ayat-ayat al-Qur‟an dipahami 

sebagai batasan-batasan yang memenungkinkan fleksibilitas hukum.  

Al-Qur‟an memuat batas minimal (hadd al-adnâ) dan batas maksimal 

(hadd al-a’lâ). Batas-batas inilah yang disebut hudûdullah yang tidak 

boleh dilewati oleh mujtahid atau mufasir ketika melakukan ijtihad.
37

 

Jadi maksud dari teori hudûd ini adalah bahwa manusia 

bergerak dan berijtihad dalam ruang hanîfiyyah namun tidak melewati 

istiqâmah. Jika diaplikasikan dalam hukum Islam berarti manusia 

berijtihad dan bergerak dinamis mengikuti perkembangan zaman 

namun tetap berdasar pada hukum-hukum Allah dalam al-Qur‟an.
38

 

 

 

                                                           
35

 Muh{ammad Syah{rûr, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, 
Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri(Yogyakarta:eLSAQ Press,2007),22. 

36
 Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer ,197. 

37
 Abdul Mustaqim, 154. 

38
 Abdul Mustaqim, 197. 
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2. Qirâ’ah Mubâdalah 

Qirâ’ah mubâdalah merupakan metode mengusung prinsip 

kesalingan, resiprokal, dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan 

dalam menafsirkan teks-teks keislaman. Melalui prinsip ini kedua jenis 

kelamin dijadikan sebagai subjek yang setara. Maka keduanya sama-sama 

disapa dalam makna yang terkandung dalam teks tersebut.
39 

  Langkah-langkah penafsiran dalam metode qirâ’ah mubâdalah 

antara lain
40

 : 

a. Menemukan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam teks-teks keislaman 

yang bersifat universal. Sesuatu dikatakan prinsip apabila telah 

melampaui perbedaan jenis kelamin. Misalnya tentang keimanan yang 

menjadi pondasi amal tanpa melihat jenis kelamin. Pada ayat-ayat yang 

bersifat prinsip kita berhenti pada langkah pertama ini, yang diperlukan 

hanyalah penegasan tentang ke-subjek-an perempuan dan laki-laki. 

b. Menemukan gagasan utama pada teks-teks yang akan 

diinterpretasikan. 

c. Memasukkan gagasan yang diperoleh dari langkah kedua pada jenis 

kelamin yang tidak disebut dalam teks dengan mengaitkan dengan 

prinsip dasar yang diperoleh dari langkah pertama. 

skema dari teks-teks mubâdalah ada dua yaitu; pertama, teks yang 

secara eksplisit mengandung gagasan mubâdalah atau yang disebut dengan 

manthûq. Jenis teks ini tidak memerlukan kerja mubâdalah namun justru 

                                                           
39

 Kodir, 59-60. 
40

 Kodir, 200-202. 
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menjadi landasan dalam metode mubâdalah. Kedua, teks yang 

mengandung gagasan mubâdalah namun secara implisit yang disebut 

dengan mafh}ûm.41 

Teks-teks yang mengandung gagasan mubâdalah secara implisit 

terbagi menjadi dua yaitu; pertama, ada yang telah diberlakukan kaidah 

taghlîb al-dzukûr ‘ala al-inâts yaitu memasukkan jenis kelamin perempuan 

pada kalimat yang berstuktur laki-laki oleh ulama klasik. Kedua, ada yang 

masih belum nampak gagasan mubâdalah-nya sehingga memerlukan 

penafsiran lebih lanjut untuk mengeluarkan jenis kelamin yang tidak 

disebutkan secara eksplisit dalam teks. Praktik kerja untuk teks-teks yang 

mengandung gagasan mubâdalah secara implisit jenis yang kedua tersebut 

lebih mudahnya dikenal denga kaidah tabdîl (mengganti). Lebih 

lengkapnya yaitu disebut dengan tabdîl bi al-inâts yaitu mengganti kepada 

jenis kelamin perempuan pada teks yang berstruktur laki-laki, dan tabdîl 

bi ad-dzûkur  yaitu mengganti kepada jenis kelamin laki-laki untuk teks 

yang berstruktur perempuan.
42

 

3. Tafsir Tematik (Maudhu’i) 

Menurut Abd al-Hayy al-Farmawi pengertian dari tafsir maudhu'i  

adalah penafsiran yang dilakukan dengan mengumpulkan ayat-ayat yang 

membicarakan satu topik yang sama kemudian mengurutkan berdasarkan 
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kronologi serta sebab turunnya selanjutnya memberikan penjelasan dan 

kesimpulan dari ayat-ayat tersebut.
43

  

Tafsir maudhu'i atau disebut juga tafsir tematik merupakan cara 

menafsirkan al-Qur‟an dengan mengumpulkan ayat-ayat yang bertopik 

sama kemudian ditafsirkan dengan terperinci sehingga ditemukan 

maknanya dan bisa dikeluarkan istinbat hukumnya.
44

  

Terdapat dua bentuk tafsir maudhu’i antara lain; pertama, tafsir 

yang membahas satu surah al-Qur‟an dengan menjelaskan makna dan 

tujuannya yang memiliki beragam tema pada ayat-ayatnya, lalu 

dihubungkan ayat-ayat sehingga beragam permasalahan yang dibahas di 

setiap ayat dalam satu surah menjadi satu kesatuan. Kedua, tafsir yang 

mengumpulkan ayat-ayat dengan topik atau tema tertentu yang sama di 

seluruh ayat al-Qur‟an kemudian mengurutkan sesuai asbabun  nuzul-nya 

lalu menafsirkan keseluruhan ayat tersebut. Kemudian dari satu tema 

bahasan tersebut kemudian diambil kesimpulan.
45
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BAB III 

PENAFSIRAN BIDADARI DALAM AL-QUR’AN 

PERSPEKTIF QIRÂ’AH MUBÂDALAH  

FAQIHUDDIN ABDUL KODIR 

A. Metode Qirâ’ah Mubâdalah Faqihuddin Abdul Kodir 

1. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir 

Faqihuddin Abdul Kodir biasa dipanggil dengan sebutan “Kang 

Faqih”. Beliau lahir, dibesarkan,  berkeluarga, dan menetap di Cirebon.
46

 

Nama ayahnya H. Abdul Kodir Rabin (alm.) sedangkan ibunya bernama 

Hj. Kuriyah Harun.  Beliau juga mempunyai seorang istri yaitu Albi 

Mimin Mu‟minah dan memiliki empat orang anak. Putra-putri mereka: 

Dhiya Silmi Hasif, Isyqie bin-Nabiy Hanif, Muhammad Mujtaba Ghiats, 

dan Nazhira Majda Kamila.
47

 

Kang Faqih pernah mengenyam pendidikan pesantren  di Dar al-

Tauhid Arjawinangan, Cirebon selama 6 tahun. Dimulai dari tahun 1983 

hingga tahun 1989 dibawah pimpinan K.H. Ibnu Ubaidillah Syathori dan 

K.H. Husen Muhammad.
48

  

Selain pendidikan pesantren, Faqihuddin Abdul Kodir juga 

menempuh pendidikan S1 double degree di Damaskus-Syiria, yakni di 

Fakultas Da‟wah Abu Nur tahun 1989 hingga tahun 1995, dan Fakultas 
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Syari‟ah di Universitas Damaskus tahun 1990 sampai tahun 1996. Beliau 

menimba ilmu kepada Syekh Wahbah, Syekh Ramadhan al-Buthi, dan 

Muhammad Zuhaili ketika berada di Damaskus. Kang Faqih juga ikut 

dalam dzikir dan pengajian Khalifah Naqsyabandiyah. Pendidikan S2 

beliu tempuh dengan menekuni bidang pengembangan fiqh zakat di 

Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Science, International 

Islamic University Malaysia tahun 1996 sampai tahun 1999. Kemudian 

melanjutkan S3 di Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) 

UGM Yogyakarta pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2015.
49

  

Faqihuddin Abdul Kodir juga aktif dalam Perhimpunan Pelajar 

Indonesia (PPI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) selama 

di Damaskus.  Sedangkan di Malaysia, aktif dalam organisasi NU dan 

dipercaya untuk menjabat sebagai Sekretaris PCINU (Pengurus Cabang 

Istimewa Nahdlatul Ulama). PCINU ini adalah yang pertama berdiri di 

dunia. Ketika kembali ke Indonesia pada awal tahun 2000 beliau ikut 

dalam Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) dan Rahima Jakarta di Ciganjur. 

Kemudian bersama dengan K.H. Husen Muhammad, Zeky , dan, Kang 

Fandi di Cirebon, Faqihuddin Abdul Kodir menggagas Fahmina Institue 

serta memimpin eksekutif sejak tahun 2000 hingga tahun 2009. Selain itu, 

di LKK NU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga) Pusat, beliau diberi 
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kepercayaan untuk menduduki jabatan sekretaris Nasional Alimat 

(Gerakan Nasional untuk Keadilan Keluarga dalam Perspektif Islam).
50

 

Pada tahun 2000 Faqihuddin juga mulai aktif menulis di Swara 

Rahima pada rubrik "Dirasah Hadits" yang merupakan terbitan majalah 

Rahima Jakarta, membahas topik isu-isu pendidikan dan hak-hak 

perempuan dalam Islam. Terdapat sebanyak 39 tulisan karya Faqihuddin 

Abdul Kodir yang di terbitkan yang berisi pembahasan tentang 

pemberdayaan perempuan dalam Islam.
51

 

Faqihuddin Abdul Kodir juga menjadi dosen jenjang Sarjana dan 

Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Beliau mengajar juga di 

Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islami Babakan Ciwaringin. Selain itu, 

menjabat pula di Ma‟had Aly Kebon Jambu, takhas}s{us{ fiqh dan ushul fiqh 

dengan fokus pada perspektif keadilan relasi laki-laki dan perempuan 

sebagai Wakil Direktur.
52

 

Tahun 2016 Kementrian Agama Republik Indonesia memberinya 

amanah untuk menjadi fasilitator dan instruktur  "Bimbingan Perkawinan" 

serta anggota Tim kontributor konsep dan buku yang bertujuan 

membentuk keluarga sakinah dengan menerapkan prinsip kemitraan, 

kesalingan, dan kerjasama dalam keluarga. Maka bimbingan ini berfokus 

pada penguatan kemampuan para calon pengantin dalam mewujudkan 

tutjuan tersebut.
53
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Faqihuddin Abdul Kodir memiliki banyak karya tulis yang beliau 

tulis sendiri dan juga yang beliau tulis bersama orang lain. Diantara karya 

tulisnya yang ditulis sendiri yaitu:
54

 

a. Shalawat Keadilan: Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Teladan 

Nabi (Cirebon: Fahmina,2003) 

b. Bangga Menjadi Perempuan: Perbincangan dari Sisi Kodrat dalam 

Islam (Jakarta: Gramedia,2004) 

c. Memilih Monogami; Pembacaan atas al-Qur'an dan Hadits 

(Yogyakarta: LKiS,2005) 

d. Bergerak Menuju Keadilan; Pembelaan Nabi terhadap Perempuan 

(Jakarta: Rahima,2006) 

e. Hadits and Gender Justice: Understanding the Prophetic Traditions 

(Cirebon: Fahmina,2007) 

f. Manba' al-Sa'âda fî Usus Husn al-Mu'âshara fî Hayât al-Zawiyah 

(Cirebon: ISIF dan RMS,2013) 

g. As-Sittin al-Adliyah (Cirebon: RMS,2013) 

h. 60 Hadits tentang Hak-Hak Perempuan dalam Islam: Teks dan 

Interpretasi (Yogyakarta: Graha Cendekia,2017) 

i. Pertautan Teks dan Konteks dalam Fiqh Mu'amalah: Isu Keluarga, 

Ekonomi, dan Sosial (Yogyakarta: Graha Cendekia,2017) 
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j. Menguatkan Peran dan Eksistensi Ulama Perempuan Indonesia: 

Rencana Strategis Gerakan Keulamaan Perempuan Pasca KUPI 

(Cirebon: Fahmina,2018) 

Adapun tulisan yang beliau tulis bersama penulis lain antara lain 

sebagai berikut:
55

 

a. Reinterpretasi Penggunaan ZIS (Jakarta: Pirac,2004) 

b. Bukan Kota Wali; Relasi Rakyat dan Negara dalam Pemerintahan 

Kota (Cirebon: Fahmina,2005) 

c. Dawrah Fiqh Concerning Women; A Manual on Islam and Gender 

(Cirebon:Fahmina 2006) 

d. Referensi bagi Hakim Pengadilan Agama Mengenai Kekerasan dalam 

Rumah Tangga (Jakarta:Komnas Perempuan,2008) 

e. Fiqh HIV dan AIDS; Pedulikah Kita (Jakarta: PKBI,2009) 

f. Ragam Kajian Mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga (Cirebon: 

ISIF,2012) 

g. Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the 

Islamic Legal Process (London:I.B. Tuaris,2013) 

h. Modul Lokakarya: Perspektif Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam 

bagi Penguatan Perempuan Kepala Rumah Tangga ( Jakarta: Pekka 

dan Alimat,2015) 

i. Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin (Jakarta: 

Kementrian Agama RI,2016) 
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j. Pondasi Keluarga Sakinah (Jakarta: Kementrian Agama RI,2016) 

k. Interfaith Dialogue in Indonesia and Beyond (Geneva: 

Globalethics,2017) 

l. Menggagas Fiqh Ikhtilaf: Potret dan Prakarsa Cirebon (Cirebon: ISIF 

dan Fahmina Institute,2018) 

Faqihuddin Abdul Kodir turut aktif di bagian editor materi dan 

konten buku, antara lain:
56

 

a. Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender 

(Yogyakarta: LKiS,2001) 

b. Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan (Jakarta: 

Rahima,2002) 

c. Bukan Kota Wali: Relasi Negara-Rakyat dalam Kebijakan Pemerintah 

Kota (Cirebon:Fahmina,2004) 

d. Jurnalisme Kemanusiaan: Pengalaman Enam Radio Komunitas di 

Cirebon, Kuningan, Indramayu, dan Majalengka (Cirebon: 

Fahmina,2008) 

e. Ragam Kajian Mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga 

(Cirebon:ISIF,2012) 

f. Dokumen Resmi Kongres Ulama Perempuan Indonesia: Proses dan 

Hasil (Cirebon: Fahmina,2017) 
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2. Definisi Qirâ’ah Mubâdalah 

Kata mubâdalah merupakan bentuk kata mufâ’alah (kesalingan) 

dan musyârakah (kerja sama antar dua belah pihak). Kata ini berakar dari 

suku kata dalam bahasa Arab yaitu “ba-da-la” bermakna mengubah, 

mengganti, dan menukar. Maka mubâdalah bermakna saling mengubah, 

saling mengganti, dan saling menukar. Akar kata mubâdalah di dalam al-

Qur‟an disebutkan 44 kali dengan beragam bentuk dan makna.
57

 

Gagasan mubâdalah oleh Faqihuddin Abdul  Kodir dikembangkan 

sebagai perspektif atau pemahaman dengan mengusung prinsip kesalingan 

,kemitraan, resiprokal, dan kerja sama dalam hubungan tertentu antar dua 

pihak. Hubungan yang dimaksud bisa hubungan antar manusia secara 

umum, seperti antara negara dan rakyat, orang tua dan anak, atau antar 

indvidu. Kunci dari hubungan ini adalah antara laki-laki dan perempuan. 

Melalui prinsip tersebut mubadalah juga digunakan sebagai metode dalam 

menafsirkan teks-teks keislaman dengan menjadikan kedua jenis kelamin 

sebagai subjek yang setara. Maka keduanya sama-sama disapa dalam 

makna yang terkandung dalam teks tersebut.
58

  

3. Latar Belakang Qirâ’ah Mubâdalah 

Faqihuddin Abdul Kodir menggagas konsep qirâ’ah mubâdalah 

disebabkan adanya fakta tentang isu-isu ketimpangan dalam hubungan 

antara laki-laki dan perempuan. Hal ini bertujuan agar relasi yang timpang 

berubah menjadi relasi yang adil dan membahagiakan.
59
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Persinggungan yang intensif dengan lembaga pemberdayaan 

perempuan perspektif Islam seperti Rahima, Forum Kajian Kitab Kuning 

(FK3), Fahmina, Alimat serta perhelatan pada Kongres Ulama Perempuan 

Indonesia  (KUPI) turut menjadi pendorong bagi Faqihuddin Abdul Kodir 

untuk menggagas konsep qirâ’ah mubâdalah.
60

 

Sebelumnya, Faqihuddin Abdul Kodir tidak menggunakan istilah 

tersebut, beliau mengawali dengan memakai istilah resiprositi, timbal 

balik, dan kesalingan. Kemudian pada awal tahun 2012 dalam kitabnya 

Manba’ al-Sa’âdah fî usus Husn al-Mu’âsyaraẖ fî al-Hayâẖ al- Zawiyyah 

beliau gunakan istilah “mafhum tabaduli”. Barulah pada Desember 2012 

istilah mubâdalah mulai digunakan.
61

 

Lahirnya metode mubâdalah sendiri dilatari oleh faktor sosial dan 

faktor bahasa. Faktor sosial, mayoritas masyarakat memahami agama 

memakai sudut pandang serta pengalaman laki-laki. Tafsir agama yang 

mainstream disuarakan dengan sudut pandang laki-laki turut menjadi 

pendukung keadaan sosial tersebut. Sementara keberadaan perempuan 

sekedar pelengkap. Sedangkan dari faktor bahasa, sebagaimana diketahui 

bahwa al-Qur‟an menggunakan bahasa Arab yang dalam setiap bentuk 

katanya dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Sekalipun seperti kata 

benda yang tidak berjenis kelamin tetap harus digambarkan sebagai 

perempuan (muannats) atau laki-laki (mudzakkar). Namun faktanya, ayat-

ayat al-Qu‟an banyak menggunakan redaksi laki-laki (mudzakkar) dan 
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tidak dipahami dengan mencakupkan perempuan (muannats) dalam 

redaksi tersebut.
62

 

Konsep mubâdalah terinspirasi dari metode interpretasi ulama 

klasik Islam tentang dualisme “prinsip-partikular” yakni pencarian dan 

penyesuaian makna muhkam dan mutasyabih, amm dan khas, mutlaq dan 

muqayyad, serta qath’iy dan dzanny. Selain itu, pemikiran logika hukum 

(ta’lil al-âhkam) dalam ilmu ushul fiqh seperti qiyâs, mafhum muwafaqah, 

mafhum mukhâlafah, mashlahah, istihsân, dan terutama maqâshid al-

syariah yang merupakan bagian dari tradisi interpretasi ulama klasik juga 

menjadi inspirasi dari metode interpretasi  mubâdalah.
63

 

Selain dari ulama klasik, metode interpretasi mubâdalah juga 

terinspirasi kuat dari pemikiran ulama kontemporer yaitu Abu Syuqqah. 

Abdul Halim Muhammad Syuqqah (1925-1995)  atau yang dikenal Abu 

Syuqqah merupakan ulama dan pemikir Mesir moderat yang 

mereinterpretasi teks-teks rujukan untuk memperbaiki kondisi sosial umat 

Islam, khususnya isu-isu tentang perempuan. Bukunya yang berjudul 

Tah}rîr al-Mar’ah fî ‘Ashr al-Risâlah merupakan buku kompilasi hadist 

terlengkap tentang isu-isu perempuan yang menekankan prinsip kesetaraan 

(musâwah).
64

  

Terdapat berbagai metode yang diajukan Abu Syuqqah dalam 

reinterpretasinya, diantaranya; 1) hanya menerima hadits shahih dan 
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menolak hadits yang tidak shahih, 2) membatasi cakupan makna, 3) 

menghadirkan makna inklusif, 4) memfokuskan pada makna dasar utama, 

4) perempuan ditempatkan menjadi subjek pada teks yang bersubjek laki-

laki.
65

 

Metode interpretasi yang dipakai oleh ulama-ulama serta pemikir 

dari Indonesia yang tergabung dalam FK3 seperti; Ny. Hj. Sinta Nuriyah 

Wahid dan masih banyak lagi pemikir lainnya juga menginspirasi lahirnya 

metode mubâdalah.
66

 

Selain dari sumber-sumber diatas gagasan tentang konsep 

mubâdalah juga termuat dalam al-Qur‟an dan hadits.  Adapun beberapa 

ayat al-Qur‟an dan hadits tersebut diantaranya yaitu
67

: 

                         

                           
 

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan, kemudian menjadikan kamu 

berbangsa - bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 

Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang 

yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha 

Mengenal.(QS. Al-Hujurat[49]:13.)
68

 

   

Ayat tersebut secara jelas memberi inspirasi  kesalingan antar 

sesama manusia, termasuk antara perempuan dan laki-laki.
69
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عن معاذ ابن جبل أنو سأل رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن أفضل االميان قال أفضل 
االمان أن حتب هلل وتبغض ىف اهلل وتغمل لسانك ىف ذكراهلل قال وماذا يا رسول اهلل قال 

 وأن حتب للناس ما حتب لنفسك وتكره هلم ما تكره لنفسك وأن تقول خريا أو تصمت.
 

Diriwayatkan dari Mu‟adz bin Jabal Ra., ia bertanya kepada Rasulullah 

Saw. tentang kesempurnaan iman. Rasulullah Saw. menjawab, “Keimanan 

akan sempurna jika kamu mencintai sesuatu karena Allah dan membenci 

sesuatu juga karena Allah, serta menggunakan lidahmu untuk mengingat 

Allah.” Mu‟adz bertanya, “Ada lagi, wahai Rasulullah?” Rasulullah 

kemudian menjawab, “Ketika kamu mencintai sesuatu untuk manusia 

sebagaimana kamu mencintai sesuatu untuk dirimu sendiri, dan kamu 

membenci sesuatu juga untuk mereka sebagaimana kamu membenci 

sesuatu untuk dirimu sendiri, dan mengatakan yang baik atau 

diam.”(Musnad Ahmad, no.22558 dan 22560).
70

 

 

عن املغرية عن ابيو عن رجل: قلت يا رسول اهلل خربين بعمل يقربين من اجلنة ويباعدين من 
رمضان وحتب للناس ما حتب أن النار قال تقيم الصالة وتؤتى الزكاة وحتج البيت و تصوم 

 وتكره هلم ما تكره أن يؤتى اليك. يؤتى اليك
 

Dari Mughirah, dari ayahnya, dari seorang sahabat: “Aku bertanya, 

„Wahai Rasulullah, ceritakan padaku tentang perbuatan yang akan 

mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka.‟ Rasulullah 

menjawab, “Kamu dirikan shalat, membayar zakat, berhaji ke baitullah, 

berpuasa ramadhan, dan mencintai sesuatu untuk manusia sebagaimana 

kamu mencintai sesuatu untuk dirimu sendiri.”(Musnad Ahmad, 

no.16130).
71

 

 

Hadits-hadits tersebut juga juga mengandung penegasan tentang 

perspektif mubâdalah. Ungkapan-ungkapan dalam hadits tersebut secara 

jelas menunjukkan tentang prinsip kesalingan yang merupakan bagian 

integral keislaman.
72
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4. Praktik Kerja Qirâ’ah Mubâdalah 

Terdapat tiga premis dasar yang menjadi pijakan dalam praktik 

kerja metode mubâdalah  diantaranya yaitu:
73

 

a. Kehadiran Islam ditujukan untuk laki-laki dan perempuan, maka teks-

teks keislaman juga harus tertuju pada keduanya 

b. Prinsip hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam adalah 

kesalingan dan kerja sama bukan hegemoni maupun kekuasaan 

c. Teks-teks keislaman sifatnya terbuka untuk direinterpretasi agar kedua 

premis diatas dapat terealisasi dalam proses penafsiran 

Berdasarkan premis diatas  Faqihuddin Abdul Kodir  juga 

mengarahkan pada pembagian teks-teks keislaman yang terdiri dari tiga 

kelompok sebelum ke tahap langkah-langkah kerja dalam qirâ’ah 

mubâdalah. Teks-teks tersebut antara lain; 1) teks-teks al-mabâdi’ 

(mengandung ajaran nilai fundamental), 2) teks-teks al-qawâ’id 

(mengandung ajaran prinsip tematikal), 3) teks-teks al-juz’iyyât 

(mengandung ajaran norma yang bersifat implementatif dan operasional). 

Sebagian besar objek dalam metode interpretasi mubâdalah 
adalah 

kelompok teks al-juz’iyyât 
.
74

 

Terdapat tiga langkah dalam praktik kerja qirâ’ah mubâdalah yang 

bersifat kronologis. Bagi sebagian orang yang telah memiliki pengetahuan 
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dan kesadaran terhadap langkah yang pertama maka bisa langsung pada 

langkah yang kedua bahkan langkah ketiga.
75

 

Langkah pertama, menemukan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam 

teks-teks keislaman yang bersifa universal. Teks ini nantinya akan 

dijadikan landasan dalam pemaknaan secara mubâdalah. Baik prinsip yang 

mencakup tema-tema umum (al-mabâdi’) maupun khusus (al-qawâ’id). 

Pesan utama dari ayat-ayat prinsip tersebut nantinya harus dipastikan 

masuk sebagai pondasi dalam pemaknaan teks-teks yang  parsial (al-

juz’iyyât). Sesuatu dikatakan sebagai sebuah prinsip apabila telah 

melampaui perbedaan jenis kelamin. Pada ayat-ayat yang bersifat prinsip, 

kita tidak perlu melakukan langkah berikutnya. Kita cukup dengan 

penegasan tentang ke-subjek-an laki- laki dan perempuan pada langkah 

pertama ini.
76

 

Langkah kedua, menemukan gagasan utama pada teks-teks yang 

akan diinterpretasikan. Kebanyakan teks-teks yang membicarakan 

persoalan peran perempuan dan laki-laki bersifat parsial-implementatif. 

Maka dari itu, pada langkah kedua ini perlu ditemukan gagasan utama 

yang kohesif dan korelatif dengan prinsip-prinsip yang ditemukan pada 

langkah sebelumnya.
77

 

Langkah kedua ini bisa dilakukan dengan cara menghapus subjek  

dan objek yang disebut dalam teks. Kemudian makna dari predikatnya di-

                                                           
75

 Kodir,200. 
76

 Kodir,200-201. 
77

 Kodir,201. 



 

 
 

36 

mubâdalah-kan antara dua jenis kelamin. Disamping itu, pada langkah ini 

bisa juga dengan memakai metode-metode lain yang sudah ada sebagai 

alat bantu untuk analisis yang lebih mendalam seperti metode ushul fiqh, 

contohnya metode qiyâs (analogi), istihsân dan istishlâh (pencarian 

kebaikan, serta metode dalâlât al-alfâzh (penggalian makna lafal)
78

seperti 

siyaq al-kalâm yaitu mengamati dua sisi konteks internal teks.
79

 Selain itu 

bisa juga menggunakan maqâshid al-syarî’ah (tujuan-tujuan hukum 

Islam).
80

  

Langkah kedua ini nampaknya sejalan dengan metode 

hermeneutika Muhammad Syahrur pada pendekatan linguistiknya. 

Makna yang diperoleh pada langkah kedua ini nantinya akan 

diterapkan pada tahap pemaknaan yang bersifat mubâdalah. Apabila 

pemaknaan oleh ulama klasik telah memperlakukan teks tersebut dengan 

kaidah taghlib atau mubâdalah maka setelah itu cukup penegasan saja 

tentang prinsip kesalingan dalam relasi antara perempuan dan laki-laki. 

Namun, jika belum dilakukan maka diperlukan langkah ketiga.
81

 

Langkah ketiga, memasukkan gagasan yang diperoleh dari langkah 

kedua pada jenis kelamin yang tidak disebut dalam teks. Sehingga metode 

mubâdalah ini memberikan penegasan bahwa teks yang dimaksud tidak 

berhenti pada satu jenis kelamin, namun berlaku bagi keduanya yaitu laki-

laki dan perempuan selama gagasan utama dari teks tersebut telah 

                                                           
78

 Kodir,201. 
79

 Kodir,201. 
80

 Kodir,201. 
81

 Kodir,202. 



 

 
 

37 

ditemukan. Selain itu, prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada langkah 

pertama harus selalu dikaitkan denga makna ini.
82

  

Diagram alur praktik kerja qirâ’ah mubâdalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun skema dari teks-teks mubâdalah ada dua yaitu; pertama, 

teks yang secara eksplisit mengandung gagasan mubâdalah atau yang 

disebut dengan manthûq. Jenis teks ini tidak memerlukan kerja mubâdalah 

namun justru menjadi landasan dalam metode mubâdalah. Kedua, teks 

yang mengandung gagasan mubâdalah namun secara implisit yang disebut 

dengan mafh}ûm.83 

Teks-teks yang mengandung gagasan mubâdalah secara implisit 

terbagi menjadi dua yaitu; ada yang telah diberlakukan kaidah taghlîb al-
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dzukûr ‘ala al-inâts yaitu memasukkan jenis kelamin perempuan pada 

kalimat yang berstuktur laki-laki oleh ulama klasik, dan ada yang masih 

belum nampak gagasan mubâdalah-nya sehingga memerlukan penafsiran 

lebih lanjut untuk mengeluarkan jenis kelamin yang tidak disebutkan 

secara eksplisit dalam teks. Jenis teks yang mengandung gagasan 

mubâdalah implisit, secara sederhana ada yang telah taghlîb (jenis kelamin 

perempuan dimasukkan pada teks yang berstruktur laki-laki), dan ada yang 

masih belum taghlîb (teks yang berstruktur laki-laki hanya untuk laki-laki 

dan teks yang berstruktur perempuan hanya untuk perempuan).
84

 

Praktik kerja untuk teks-teks yang mengandung gagasan 

mubâdalah secara implisit jenis yang kedua tersebut lebih mudahnya 

dikenal denga kaidah tabdîl (mengganti). Lebih lengkapnya yaitu disebut 

dengan tabdîl bi al-inâts yaitu mengganti kepada jenis kelamin 

perempuan pada teks yang berstruktur laki-laki, dan tabdîl bi ad-dzûkur  

yaitu mengganti kepada jenis kelamin laki-laki untuk teks yang 

berstruktur perempuan.
85

 

Teks yang secara eksplisit mengandung gagasan mubâdalah 

(manthûq) terbagi menjadi tiga. Pertama, teks-teks yang menyebutkan 

secara eksplisit perempuan dan laki-laki (tashrîh al-jinsayn) serta 

kemitraan dan keja sama antara keduanya (tashrîh al-musyârakah). Teks 

jenis ini bisa disebut dengan teks tashrîh al-jinsayn wa al-musyârakah 

(menyebutkan secara eksplisit perempuan dan laki-laki serta prinsip 
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kemitraan antar kedua jenis kelamina). Teks yang termasuk jenis ini 

misalnya QS. at-Taubah ayat 71. Secara eksplisit ayat ini menyebutkan 

orang beriman laki-laki dan perempuan serta prinsip kesalingan antara 

keduanya seperti tolong-menolong, amar ma’ruf nahi munkar, dan lain 

sebagainya.
86

 

Kedua, teks-teks yang menyebut perempuan dan laki-laki secara 

eksplisit (al-jinsayn) namun tidak berbicara tentang kemitraan serta keja 

sama diantara keduanya (lâ al-musyârakah). Jenis teks ini dikenal dengan 

sebutan tashrîh al-jinsayn lâ al-musyârakah (secara eksplisit mencakup 

kedua jenis kelamin tetapi tidak menyebutkan secara eksplisit tentang 

kemitraan antara keduanya). Bagian kedua ini terbagi ke dalam dua 

macam, yakni; ada yang disebut tadzkir al-jinsayn, yakni teks yang 

menyebut kedua jenis kelamin secara eksplisit. Contoh jenis ini misalnya 

teks tentang keimanan seperti QS. an-Nisa’ ayat 124. Teks jenis ini 

menyebutkan secara tegas perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari 

teks. Kemudian ada  yang disebut ta’mim al-jinsayn, yakni teks yang 

menyebut kedua jenis kelamin namun menggunakan istilah umum yang 

mencakup keduanya. Misalnya penyebutan dengan istilah al-nâs, al-ins, al-

insân, dan al-basyar. Istilah-istilah ini seluruhnya adalah bentuk netral 

gender sekalipun dalam kalimat menggunakan kata ganti maupun kata 

sambung laki-laki.
87
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Ketiga, teks-teks yang membicarakan tentang kerja sama dan 

kemitraan antara perempuan dan laki-laki (al-musyârakah) namun tidak 

secara eksplisit menyebut perempuan dan laki-laki (lâ al-jinsayn). Teks 

jenis ini disebut dengan tashrîh al-musyârakah lâ al-jinsayn. meskipun 

tidak menyebutkan perempuan dan laki-laki secara eksplisit tapi teks ini 

membahas seputar prinsip kerjasama serta kesalingan antara keduanya. 
88

 

Sementara untuk teks-teks yang mengandung gagasan mubâdalah 

secara implisit (mafh}ûm), terbagi menjadi dua, antara lain; pertama, yang 

oleh ulama klasik sudah dikeluarkan makna mubâdalah-nya dengan 

metode taghlîb (jenis kelamin perempuan masuk di struktur laki-laki). 

Kedua, yang belum dikeluarkan makna mubâdalah-nya sehingga perlu 

dikeluarkan dengan metode tabdîl (mengganti teks-teks yang berstruktur 

laki-laki dengan perempuan begitupun sebaliknya). Beberapa kitab ushul 

fiqh, memandang sebuah kata bermakna inklusif yang mana laki-laki dan 

perempuan termasuk di dalamnya. Meskipun secara struktur berbahasa 

laki-laki (mudzakkar) namun secara taghlîb juga mencakup perempuan 

(muannats). Contohnya seperti kata al-mu’min (orang beriman) dan kata 

al-mu’minûn (orang-orang beriman) di dalam banyak ayat al-Qur‟an 

adalah mencakup perempuan dan laki-laki sekalipun berstruktur bahasa 

laki-laki.
89

 

Selanjutnya teks-teks yang implisit mubâdalah yang secara struktur 

bahasa laki-laki maka perlu dilakukan tabdîl bi al-inâts yakni pengeluaran 
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makna sehingga teks ini juga menyapa perempuan. Beberapa teks yang 

memerlukan proses tabdîl bi al-inâts diantaranya yaitu; teks tentang 

bekerja untuk mencari riski, pemberian nafkah dan sedekah dari hasi kerja, 

dan sebagainya. Kemudian teks-teks yang secara struktur bahasa muannats 

maka dilakukan proses tâbdil bi al-dzukur yakni pengeluaran makna 

sehingga teks yang berbahasa perempuan tersebut juga menyapa laki-laki. 

Beberapa teks yang memerlukan proses  tâbdil bi al-dzukur antara lain; 

tentang fitnah perempuan, tentang nusyuz , dan sebagainya.
90

 

Secara umum metode mubâdalah Faqihuddin Abdul Kodir dan 

hermeneutika Muhammad Syahrur nampak berbeda karena Syahrur tidak 

menyusun langkah-langkah yang sistematis dalam melakukan penafsiran. 

Namun keduanya memiliki kesamaan dalam penekanan prisip-prinsip 

sebagai dasar untuk melakukan penafsiran. 

B. Penafsiran Bidadari dalam Al-Qur’an Perspektif Qirâ’ah Mubâdalah 

Faqihuddin Abdul Kodir 

1. Definisi Bidadari 

Bidadari menurut Kamus Besar Bahasa Inonesia berasal dari kata 

vidyadari bermakna putri atau dewi dari kayangan. Selain itu, juga berarti 

perempuan yang elok.
91

 Istilah vidyadari dalam konsep Hinduisme 

                                                           
90

 Kodir,215-216. 
91

 Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2008),188. 



 

 
 

42 

bermakna pemuas syahwat.
92

 Adapun dalam bahasa arab, bidadari disebut 

dengan al-h}ûriyah.
93

  

Sedangkan dalam al-Qur‟an beberapa bidadari dikenal dengan 

penyebutan h}ûr, h}ûr în, qâs}irât at}-t}arf. 94
 Selain itu disebut juga dengan 

istilah azwâj mut}ahharah yang berarti pasangan suci namun juga merujuk 

pada penggambaran bidadari.
95

 

Ungkapan h}ûr tanpa tambahan în, al-Qur‟an menyebutkan satu kali 

yakni pada QS. ar-Rahmân ayat 72. Sedangkan h}ûr în, yakni kata h}ûr 

dengan tambahan în disebutkan dalam tiga ayat diantaranya QS. ad-

Dukhân  ayat 54, QS. at}-T{ûr ayat 20, dan QS. al-Wâqi’ah ayat 22.
96

 

Adapun ungkapan qâs}irât at}-t}arf, al-Qur‟an menyebutkan tiga kali 

dan satu kali disertai tambahan în yakni terdapat dalam surah as}-S}affat 

ayat 48, surah S}ad ayat 52, dan surah ar-Rahmân ayat 56.
97

 

Sedangkan ungkapan azwâjun mut}ahharah dalam al-Qur‟an 

disebutkan tiga kali, di tiga surah yang berbeda. Surah tersebut antara lain; 

QS. al-Bâqarah ayat 25, QS. Ali Imrân ayat 15, dan QS. an-Nisâ’ ayat 

57.
98
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2. Ayat-Ayat Bidadari dalam Al-Qur‟an 

a. QS. ar-Rahmân ayat 72 

             
 

Artinya: Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
99

 

 

b. QS. ad-Dukhân ayat 54 

            
   

Artinya: Demikianlah, kemudian Kami berikan kepada mereka 

pasangan bidadari yang bermata indah.
100

 

 

c. QS. at}-T}ûr ayat 20 

                  
 

Artinya: Mereka bersandar di atas dipan-dipan bersusun dan Kami 

berikan kepada mereka pasangan bidadari-bidadari yang 

bermata indah.
101

 

 

d. QS. al-Waqi‟ah ayat 22 

       
 

Artinya: Dan (di dalam surga itu) ada bidadari-bidadari yang bermata 

indah,
102
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e. QS. as}-S}affat ayat 48 

          
   

Artinya: Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang bermata indah, 

dan membatasi pandangannya,
103

 

 

f. QS. S}ad ayat 52 

            
 

Artinya: Dan di samping mereka (ada bidadari-bidadari) yang 

terbatas pandangannya dan sebaya umurnya.
104

 

 

g. QS. ar-Rahmân ayat 56 

                    
  

Artinya: Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi 

pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun 

jin sebelumnya.
105

 

 

h. QS. al-Bâqarah ayat 25 
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Artinya: Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang 

beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka 

(disediakan) surga-surga yang sungai-sungai mengalir di 

bawahnya. Setiap kali mereka diberi rezki buah-buahan dari 

surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada 

kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. 

Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang 

suci. Mereka kekal di dalamnya.
106

 

 

i. QS. Ali Imrân ayat 15 

                     

                      

               
 

Artinya: Katakanlah, "Maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih 

baik dari yang demikian itu?" Bagi orang-orang yang 

bertakwa (tersedia) di sisi Tuhan mereka surga-surga yang 

dibawahnya sungai-sungai mengalir, mereka kekal 

didalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci, serta 

keridhaan Allah. Dan Allah Maha melihat hamba-hamba-

Nya.
107
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j. QS. an-Nisâ’ ayat 57 

                 

                          

 
    

Artinya: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 

saleh, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam surga 

yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di 

dalamnya selamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-

pasangan yang Suci, dan Kami masukkan mereka ke tempat 

yang teduh lagi nyaman.
108

 

 

3. Analisis Penafsiran Bidadari dalam al-Qur‟an Perspektif Qirâ’ah 

Mubâdalah Faqihuddin Abdul Kodir 

Langkah pertama dalam metode qirâ’ah mubâdalah yakni 

menemukan prinsip ajaran Islam sebagai landasan. Apabila kita 

perhatikan, ayat-ayat tentang bidadari khususnya istilah azwâjun 

mut}ahharah  (QS. al-Bâqarah ayat 25, QS. Ali Imrân ayat 15, dan QS. an-

Nisâ’ ayat 57) merupakan bagian dari kelompok ayat prinsip karena di 

dalamnya memuat ajaran yang telah melampaui perbedaan jenis kelamin 

dan memuat persoalan keimanan. Begitupun istilah h}ûr, dan qâs}irât at}-t}arf  

yang berpangkal dari ayat-ayat sebelumnya yang menyebutkan istilah 

tersebut juga termasuk dari bagian ayat-ayat prinsip. Maka pada 

pembahasan tentang bidadari kita hanya berhenti pada langkah pertama. 
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Namun yang perlu dilakukan adalah penegasan tentang ke-subjek-an laki-

laki dan perempuan pada ayat tersebut. 

a. Azwâjun Mut}ahharah 

Azwâjun mut}ahharah yang menjadi kajian qirâ’ah mubâdalah 

terdapat dalam tiga surah berikut: 

               

                          

                           

        
 

Artinya: Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang 

beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka 

(disediakan) surga-surga yang sungai-sungai mengalir di 

bawahnya. Setiap kali mereka diberi rezki buah-buahan dari 

surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada 

kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. 

Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang 

suci. Mereka kekal di dalamnya(QS. al-Bâqarah(2):25)
109

 

 

                     

                       

       
Artinya:  Katakanlah, "Maukah aku kabarkan kepadamu apa yang 

lebih baik dari yang demikian itu?" Bagi orang-orang yang 

bertakwa (tersedia) di sisi Tuhan mereka surga-surga yang 

dibawahnya sungai-sungai mengalir, mereka kekal 

didalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci, serta 
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keridhaan Allah. Dan Allah Maha melihat hamba-hamba-

Nya (QS. Ali Imrân (3):15).
110

 
 

                 

                          

 
    

Artinya: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 

saleh, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam surga 

yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di 

dalamnya selamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-

pasangan yang Suci, dan Kami masukkan mereka ke tempat 

yang teduh lagi nyaman(QS. an-Nisâ’(4): 57).
111

 

 

Ketiga ayat tersebut secara struktur bahasa Arab,  

menggunakan struktur bahasa laki-laki (mudzakkar) dalam 

menyatakan orang-orang yang beriman, bertakwa, dan beramal shalih, 

sehingga istilah azwâj  )أزواج( dalam ayat-ayat tersebut umumnya 

diartikan dengan bidadari-bidadari atau istri-istri.
112

  

Apabila kita analisis ayat-ayat di atas termasuk ke dalam teks 

yang implisit mubâdalah. Secara khusus untuk penafsiran tentang 

azwâj mut}ahharah pada ayat-ayat tersebut, sebagian besar para 

mufasir klasik dan kontemporer belum mengeluarkan makna 

mubâdalah-nya. 
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Diantaranya seperti at-Thabari dalam kitab tafsirnya 

menafsirkan azwâj mut}ahharah dengan istri-istri yang suci. Suci yang 

dimaksud yakni bersih dari kotoran seperti haid, nifas, ludah, ingus, air 

besar, air kecil, dan semua yang tidak disenangi.
113

 

Buya Hamka dalam kitab tafsirnya al-Azhar juga mengartikan 

istilah azwâjun mut}ahharah dengan istri-istri yang suci. Istri-istri yang 

suci menurut Buya Hamka bukan sekedar perempuan surga yang 

terbebas dari haid dan nifas, namun juga seorang istri di surga yang 

bebas dari cacat dan juga tidak membosankan.
114

 

Selain itu Wahbah Zuhaili dalam kitabnya juga mengartikan 

azwâj mut}ahharah dengan istri-istri yang suci. Sedangkan makna dari 

suci disini menurut Wahbah Zuhaili yakni suci dari haid, tidak 

mengeluarkan kotoran, dan tidak meludah. Istri yang dimaksud disini 

menurut az-Zuhaili ialah istri dari kalangan bidadari yang belum 

pernah disentuh oleh manusia maupun jin.
115

 

Disebutkan dalam hadits shahih bahwa kelak setiap laki-laki 

penghuni surga mempunyai dua istri serta terdapat keterangan dari 

para ulama bahwa dua istri tersebut  terdiri dari seorang bidadari surga  

dan perempuan dunia.
116
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Berkaitan dengan istri-istri yang suci dari segala macam 

kotoran sebagaimana termuat dalam sebuah hadits, Rasulullah 

bersabda: 

يأكلون فيها ويشربون, وال يتقلون وال يبولون, وال يتغوطون وال ان أىل اجلنة 
يتمخطون, قالوا فما بال الطعام؟ قال جشاء ورشح كرشح املسك, يلهمون التسبيح 

 والتحميد كما تلهمون النفس.
Para penguhuni surga makan dan minum di dalamnya, tetapi 

mereka tidak meludah dan tidak kencing, tidak berak, dan tidak 

beringus. Para sahabat bertanya, „Lantas bagaimana dengan makanan 

yang mereka telan itu?‟ Beliau menjawab „Mereka hanya brsendawa 

dan berkeringat seperti resapan minyak misk. Mereka terilhami untuk 

bertasbih dan bertahmid seperti kalian terilhami untuk bernafas.(HR. 

Muslim)
117

 

 

Ibnu Abi Thalhah dan Ibnu Abbas seperti dikutip oleh Ibnu 

Katsir berkenaan dengan kalimat وهلم فيها ازواج مطهرة mereka juga 

mengatakan “suci dari noda dan kotoran”.
118

 

Dari pemaparan di atas nampak bahwa istilah azwâj dalam 

ayat-ayat tersebut umumnya diartikan dengan istri-istri yang artinya  

bahwa azwâjun mut}ahharah sebagai balasan orang beriman, bertakwa, 

dan beramal shalih pada ayat tersebut diperuntukkan bagi laki-laki.  

Apabila kita keluarkan makna mubâdalah-nya, dimana 

perempuan menjadi subjek sebagaimana laki-laki, maka  ketiga ayat 

tersebut membicarakan semua orang yang beriman, bertakwa, dan 

beramal shalih yang akan mendapat balasan berupa kenikmatan yang 
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beragam termasuk azwâjun mut}ahharah.
119

 Ini merupakan penerapan 

kaidah tabdîl bi al-inâts dalam qirâ’ah mubâdalah karena ayat ini 

berstruktur laki-laki dan tidak menyapa perempuan.   

Hal ini didukung dengan keterangan pada QS. An-Nisâ’ ayat 

124
120

 berbunyi: 

“Barangsiapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan sedang ia beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga 

dan mereka tidak dizalimi sedikitpun.”
121

 

Apabila dilihat dari sisi kebahasaaan, kata azwâj merupakan 

bentuk jamak taksir. Asalnya ialah dari kata zawj  yang artinya  زوج()

pasangan. Zawj dalam struktur bahasa arab menunjuk kepada makna 

laki-laki. Sedangkan untuk perempuan disebut dengan zawjah ()زوجة . 

Namun, dalam al-Quran tidak ada penyebutan kata zawjah,  yang ada 

hanyalah kata zawj untuk menunjukkan arti pasangan. Ini berarti al-

Qur‟an menggunakan istilah zawj untuk menunjukkan kepada arti 

pasangan laki-laki maupun perempuan. Begitu juga ketika dalam 
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bentuk jamak yaitu azwâj  )أزواج( bermakna pasangan-pasangan yang 

mencakup laki-laki dan perempuan.
122

 

Walaupun kata azwâj  pada ayat tersebut disifati dengan kata 

yang berbentuk muannats yaitu mut}ahharah (مطهرة) tetapi ayat ini tetap 

mencakup laki-laki dan perempuan.
 123 

Hal ini bisa kita ketahui dengan 

melihat lagi pada ayat lain tentang penghuni surga contohnya QS. al-

Fajr ayat 27.  Penghuni surga yang disebut dengan jiwa-jiwa yang 

tenang diistilahkan dengan bentuk muannats yakni النفس املطمئنة. 

Namun di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan bahwa yang dimaksud 

jiwa-jiwa yang tenang dalam ayat ini adalah laki-laki dan perempuan. 

Maka sama halnya kemudian dengan pemaknaan azwâj mut}ahharah 

yang menggunakan bahasa laki-laki juga mencakup perempuan.
124

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, azwâj mut}ahharah lebih tepat 

di artikan dengan pasangan-pasangan yang suci. Adapun  maksud dari 

mut}ahharah (suci) disini menurut perspektif mubâdalah ialah bersih, 

kesucian hati, dan komitmen cinta yang tunggal serta setia. Kalaupun 
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azwâj di terjemahkan bidadari, sebagai balasan bagi laki-laki, maka 

juga ada bidadara  sebagai balasan bagi perempuan.
125

 

Adapun penafsiran yang selaras dengan perspektif mubâdalah 

disampaikan Quraish Shihab berkaitan dengan kata azwâj mut}ahharah 

dalam kitab tafsirnya. Quraish Shihab mengartikannya dengan 

pasangan-pasangan suami atau istri yang disucikan secara berulang-

ulang dari bermacam kotoran. Kotoran dalam hal ini bukan hanya 

sekedar dari haid sebab hal ini hanya khusus pada perempuan. Maksud 

dari penyucian dari kotoran disini ialah penyucian dari berbagai hal 

yang mengotori jasmani dan ruhani seperti sifat-sifat buruk misalnya 

iri, dengki, kebohongan, hasud, dsb.
126

 Penafsiran ini senada dengan 

penafsiran dalam qirâah mubâdalah Faqihuddin Abdul Kodir. 

b. H}ûr ( رحو ) 

Ayat-ayat yang berbicara tentang bidadari surga ( h}ûr ( رحو ) 

atau h}ûr în (حور عني)) antara lain:
127
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Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam 

surga dan kenikmatan. Mereka bersuka ria dengan apa yang 

diberikan Tuhan kepada mereka; dan Tuhan memelihara 

mereka dari azab neraka. (Dikatakan kepada mereka), 

“Makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan 

dari apa yang telah kamu kerjakan”. Mereka bersandar di 

atas dipan-dipan bersusun dan Kami berikan kepada mereka 

pasangan bidadari-bidadari yang bermata indah (QS. at}-
T}ûr [52]:17-20).

128
 

 

                     

                 

                   

                     

                     
 

Artinya: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat 

yang aman, (yaitu) di dalam taman-taman dan mata-air-

mata-air; mereka memakai sutera yang  halus dan sutera 

yang tebal, (duduk) berhadapan. Demikianlah, kemudian 

Kami berikan kepada mereka pasangan bidadari. Di 

dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan 

dengan aman dan tenteram. Mereka tidak akan merasakan 

mati di dalamnya, selain kematian pertama di dunia. Allah 

melindungi mereka dari azab neraka. Itu merupakan karunia 

dari Tuhanmu. Demikian itulah kemenangan yang 

agung.(QS. ad-Dukhân [44]:51-57)
129
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Artinya: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah 

yang paling dulu (masuk surga) Mereka Itulah yang 

didekatkan (kepada Allah). Berada dalam surga kenikmatan. 

Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan 

segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka 

berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata, 

Seraya bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Mereka 

dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan 

membawa gelas, cerek dan sloki (piala) berisi minuman 

yang diambil dari air yang mengalir, Mereka tidak pening 

karenanya dan tidak pula mabuk, dan buah-buahan dari apa 

yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka 

inginkan. Dan (di dalam surga itu) ada bidadari-bidadari 

bermata indah, laksana mutiara yang tersimpan baik. (QS. al-

Waqi’ah[56]:10-23)
130

 
 

Ayat-ayat tentang h}ûr di atas tergolong pada teks implisit 

mubâdalah berstruktur laki-laki yang belum dikeluarkan makna 

mubâdalah-nya oleh sebagian besar mufasir baik klasik maupun 

kontemporer. 
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Seperti Ath-Thabari, menafsirkan istilah h}ûr  sebagai seorang 

perempuan yang berkulit putih dan bersih, dengan mata yang lentik 

serta bola mata yang sangat hitam. Sedangkan ‘în bermakna mata yang 

lentik dan indah.
 131

  Jadi, makna h}ûr ‘în menurut ath-Thabari yaitu 

perempuan yang berkulit putih lagi bermata indah.  

Mujahid berkata bahwa bidadari disebut dengan h}ûr karena 

kecantikan dan kulit putihnya yang bersih membuat mata yang 

memandangnya tercengang.
132

 

Terdapat sebuah riwayat yang disampaikan ath-Thabari dalam 

kitab tafsirnya, dari al-Hasan bin Yazid ath-Thahhan menceritakan 

kepada kami, ia berkata: Aisyah (istri al-Laits) menceritakan kepada 

kami dari al-Laits, dari Mujahid, ia mengatakan bahwa h}ûr ‘în 

diciptakan dari za‟faran.
133

 

Lebih lanjut ath-Thabari menjelaskan bahwa bidadari yang 

sangat cantik dan bermata indah dengan penyebutan h}ûr ‘în dalam 

ayat-ayat diatas merupakan ciptaan Allah untuk orang-orang yang 

bertakwa dan berbuat kebaikan dari kalangan laki-laki.
134
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Ibnu Katsir menafsirkan tentang ayat “         

 ”, bahwa selain memperoleh istri-istri yang cantik, mereka 

(orang-orang bertakwa) juga mendapatkan bidadari.
135

 

Mujahid menggambarkan h}ûr dengan sosok perempuan 

bermata putih, tulang betisnya terlihat dari balik  busana yang mereka 

kenakan. Orang bisa melihat wajahnya dari balik jantung salah satu 

dari mereka laksana cermin, karena kulitnya tipis dan bersih.
136

 

Buya Hamka menerjemahkan h}ûr ‘în dengan bidadari bermata 

jelita. Lebih lanjut Buya Hamka menafsirkan QS. al-Waqi’ah ayat 22-

23, bahwa  h}ûr ‘în yang diterjemahkan dengan bidadari jelita dalam 

ayat ini merupakan seorang gadis yang jelita, tersimpan dengan baik 

laksana mutiara. Anak muda laki-laki di dunia menjadi tergugah 

perasaannya, sebab jodohnya diakhirat adalah gadis bersih.
137

  

Penafsiran yang hampir sama disampaikan oleh Wahbah 

Zuhaili. beliau memaknai h}ûr în dengan perempuan-perempuan 

berkulit putih bersih serta memiliki mata lebar.
138

 Pada surah ad-

Dukhân ayat 54 yang berbunyi “         ”, Wahbah 

Zuhaili menyatakan maksud ayat ini (lanjutan dari QS. ad-Dukhân 
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ayat 51) bahwa kelak mereka (orang-orang bertakwa) akan dinikahkan 

dengan istri-istri yang cantik, putih, bersih, dan bermata lebar.
139

  

Mayoritas mufasir berpendapat tidak ada akad nikah dengan 

bidadari, jadi yang dimaksud dalam ayat ini (QS. ad-Dukhân ayat 54) 

ialah dipasangkan dengan bidadari.
140

 

Sebagaimana disampaikan ath-Thabari bahwa makna zawwaja 

(   ) dalam bahasa Arab ialah memasangkan, seperti ungkapan 

zawwij hadza al-Khaff al-fard aw an-na’l bi hadza al-fard yang artinya 

pasangkanlah sepatu atau sandal yang hanya satu ini dengan yang satu 

itu.
141

 

Ayat tersebut menerangkan tentang balasan bagi mereka yang 

bertakwa dan yang senantiasa berbuat kebajikan berupa surga dengan 

beragam kenikmatan, diantaranya ialah dipasangkan atau dilayani oleh 

seorang bidadari bermata indah (h}ûr ‘în).
142

 Pengungkapan bidadari 

dengan istilah h}ûr pada ayat-ayat diatas ditafsirkan dengan sosok 

perempuan sehingga balasan yang mereka peroleh adalah perempuan. 

Ini pemaknaan yang tidak mubâdalah karena perempuan belum 

menjadi subjek dalam pemaknaan tersebut, maka diperlukan 

penegasan kembali.  
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Ketika pada penggalan pertama (tentang keimanan dan amal 

shalih) mencakup perempuan, maka penggalan selanjutnya (tentang 

balasan surga) juga harus mencakup perempuan. Sehingga, apabila 

laki-laki mendapat bidadari jelita dan rupawan, perempuan juga 

mendapat bidadara yang tampan dan menawan.
143

  

Istilah h}ûr tidak hanya diartikan bidadari. Kalaupun 

diterjemahkan demikian, ini hanya merupakan sebuah contoh apabila 

yang masuk surga adalah laki-laki. Namun jika yang masuk surga 

adalah seorang perempuan harus ditafsirkan secara mubâdalah yang 

kemudian bermakna bidadara.
144

 

Jadi, dalam perspektif mubâdalah, h}ûr tidak hanya bermakna 

bidadari namun juga bermakna bidadara. Artinya bisa berupa sosok 

perempuan atau laki-laki. 

Hal ini sebagaimana penafsiran Quraish Shihab yang juga 

sejalan dengan perspektif mubâdalah.  Quraish Shihab menerangkan 

bahwa kata h}ûr merupakan bentuk jamak dari kata حوراء (haurâ). Ini 

merupakan bentuk kata netral kelamin, maknanya bisa laki-laki, bisa 

juga perempuan. Sedangkan عني (‘în) berarti bermata besar dan 

indah.
145
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c. Qâs}irât at}-T}arf (قصرة الطرف) 

Kemudian ayat-ayat yang membahas tentang istilah قصرة الطرف 

(qâs}irât at}-t}arf) yaitu QS. ar-Rahmân ayat 46-56 yang memuat istilah 

tersebut :
146

 

                    

                          

                          

                       

                           

                      

       
 

Artinya: Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya 

ada dua syurga. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah 

yang kamu dustakan? Kedua syurga itu mempunyai pohon-

pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Tuhan kamu yang 

manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua syurga itu 

ada dua buah mata air yang mengalir Maka nikmat Tuhan 

kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua 

syurga itu terdapat segala macam buah-buahan yang 

berpasangan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang 

kamu dustakan? Mereka bertelekan di atas permadani yang 

sebelah dalamnya dari sutera. dan buah-buahan di kedua 

syurga itu dapat (dipetik) dari dekat. Maka nikmat Tuhan 

kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam syurga 

itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan 
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pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum 

mereka (penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami 

mereka), dan tidak pula oleh jin. 

 

Ayat-ayat tentang qâs}irât at}-t}arf di atas juga tergolong pada 

teks implisit mubâdalah berstruktur laki-laki yang belum dikeluarkan 

makna mubâdalah-nya oleh sebagian besar mufasir baik klasik 

maupun kontemporer. 

Diantaranya seperti ath-Thabari dalam kitab tafsirnya 

menjelaskan bahwa makna dari qâs}irât at}-t}arf  yaitu perempuan-

perempuan yang hanya mencintai suami-suami mereka, dan tidak 

melihat laki-laki selain suami-suami mereka.
147

  

Ibnu Katsir mengartikan qâs}irât at}-t}arf dengan bidadari-

bidadari yang menudukkan pandangan selain dari pasangannya 

sendiri. Hal ini sebagaimana riwayat Ibnu ‘Abbas, Qatadah, ‘Atha’ al-

Khurasani dan Ibnu Zaid.
148

 

Buya Hamka menafsirkan qâs}irât at}-t}arf dengan gadis-gadis 

yang terbatas sudut matanya dan masih perawan. Qâs{ir artinya singkat 

atau terbatas sudut matanya, maksudnya adalah gadis ini tidaklah liar 

matanya, tidak melihat ke laki-laki lain selain pasangannya. Gadis-

gadis ini (sebagaimana disebut dalam QS. ar-Rahmân ayat 56) tidak 
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pernah disentuh oleh manusia maupun jin, artinya gadis ini masih 

perawan.
149

 

Wahbah Zuhaili menafsirkan qâs}irât at}-t}arf dengan 

perempuan-perempuan yang pandangannya hanya dibatasi untuk 

suaminya saja baik dari kalangan jin maupun manusia.
150

 

Quraish Shihab menafsirkan qâs}irât at}-t}arf dengan seorang 

wanita-wanita surga  yang dipuji oleh Tuhan karena kesetiaannya dan 

selalu menundukkan pandangan, serta tidak menoleh kecuali kepada 

pasangannya. Wanita-wanita ini wanita dari kalangan bidadari bukan 

wanita dunia yang diciptakan oleh Allah untuk laki-laki.
151

 

Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang masyhur bahwa 

bidadari di sini bukanlah dari kalangan perempuan dunia namun 

memang seorang bidadari yang Allah ciptakan, seperti yang 

disebutkan dalam ayat di atas tidak pernah disentuh oleh manusia 

sebelum mereka.
152 

Ayat tersebut menyebutkan tentang balasan kenikmatan surga 

untuk mereka yang takut kepada Tuhannya diantaranya berupa qâs}irât 

at}-t}arf yang digambarkan sebagai bidadari berakhlak baik serta 

menundukkan pandangannya dan tidak ada manusia maupun jin yang 

pernah menyentuh mereka.
153
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Jika kita lihat penafsiran para mufasir diatas berkaitan dengan 

qâs}irât at}-t}arf  juga belum mubâdalah karena perempuan tidak disapa. 

qâs}irât at}-t}arf  ditafsirkan dengan sosok perempuan yang artinya 

menunjukkan bahwa ia diperuntukkan bagi laki-laki. 

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir secara lafadz, qâs}irât at}-t}arf  

menunjukkan kepada perempuan, namun apabila dilihat kembali pada 

QS. al-Fajr ayat 27 tentang penghuni surga yang menggunakan bentuk 

perempuan namun juga mencakup makna laki-laki. Hal tersebut juga 

berlaku terhadap ayat ini berkaitan dengan penyebutan qâs}irât at}-

t}arf.154
  

Jadi,  qâs}irât at}-t}arf yang merupakan balasan bagi mereka yang 

takut kepada Tuhannya juga mencakup laki-laki dan perempuan. 

Namun sebagaimana istilah azwâj dan h}ûr/h}ûr în ketika ditafsirkan 

dengan bidadari hanya diperuntukkan bagi perempuan. Maka menurut 

pespektif mubâdalah jika untuk laki-laki, qâs}irât at}-t}arf diartikan 

dengan bidadari, sedangkan untuk perempuan qâs}irât at}-t}arf diartikan 

dengan bidadara.
155

 

Makna qâs}irât at}-t}arf dalam perspektif mubâdalah serupa 

dengan pemaknaan h{ûr. Qâs}irât at}-t}arf bisa bermakna bidadari 

maupun bidadara, tergantung siapa yang ingin dimaksudkan dalam 

penafsiran ayat tersebut, laki-laki atau perempuan, karena menurut 
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 Kodir,”Di Surga, Bagi Laki-Laki Bidadari, Bagi Wanita Bidadara – Ngaji Qiraah 

Mubadalah Eps. 29.” 
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 Kodir,Qirâ’ah Mubâdalah,319. 



 

 
 

64 

perspektif mubâdalah ayat tersebut juga berlaku untuk kedua jenis 

kelamin. 

Penafsiran bidadari dalam perspektif mubâdalah didasarkan pada 

ayat-ayat tentang prinsip keimanan. Mereka yang beriman, dan beramal 

shalih laki-laki maupun perempuan akan mendapat balasan kenikmatan 

surga termasuk kenikmatan berupa pendamping surga. Karena itulah 

istilah bidadari dalam al-Qur’an seperti azwâjun mut}ahharah, h}ûr’în,  dan 

qâs}irât at}-t}arf menurut perspektif mubâdalah tidak hanya dimaknai 

dengan sosok perempuan namun juga laki-laki. Ini merupakan penerapan 

kaidah tabdîl bi al-inats sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya.  

Sebagaimana menurut Amina Wadud bahwa al-Qur‟an 

memberikan penjelasan berkaitan dengan persoalan balasan amal 

(ganjaran) bahwa balasan dari amal perbuatan bukan didasarkan pada jenis 

kelamin, namun didasarkan tindakan yang dilakukan oleh masing-masing 

individu sebelum berakhir ajalnya.
156

  

Terlepas dari beragam tafsir tentang sosok bidadari, Faqihuddin 

Abdul Kodir menyatakan bahwa kepastian tentang surga yang 

mengetahuinya hanyalah Allah swt. Penafsiran secara mubâdalah hanyalah 

suatu penafsiran agar perempuan sama-sama menjadi subjek sebagaimana 

ayat-ayat tentang keimanan, ketakwaan, dan amal shalih. Kepastian 

tentang surga bagi perempuan hanya Allah swt. yang mengetahui, namun 

berdasarkan sumber-sumber keislaman seperti al-Qur‟an dan hadist 
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 Amina Wadud Muhsin, Qur’an Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci 

dengan Semangat Keadilan,Terj. Abdullah Ali(Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta,2006),90. 
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menyatakan bahwa surga merupakan kenikmatan paripurna untuk orang-

orang beriman laki-laki dan perempuan.
157

 

Berikut hadits tentang deskripsi surga, yang seharusnya menjadi 

kalimat kunci bagi seluruh deskripsi surga termasuk tentang bidadari 

surga:
158

 

عن ايب ىريرة رضي اهلل عنو قال قال رسول اهلل صل اهلل عليو وسلم قال اهلل اعددت 
 عت وال خطر على قلب بشر.لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت وال أذن مس

 

Abu Hurairah Ra. Berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Allah 

berfirman,‟Aku persiapkan untuk hamba-hamba-Ku yang shalih (beriman 

dan berbuat baik:kenikmatan surga) yang belum pernah dilihat mata, 

didengar telinga, dan belum terlintas dalam hati manusia 

siapapun.”(Shahih Bukhari,no.3280). 

 

Teks tentang surga tersebut tentu saja tidak sekedar ditujukan bagi 

laki-laki, akan tetapi juga untuk perempuan. Ini menunjukkan bahwa teks-

teks tentang deskripsi surga seharusnya tidak berhenti hanya untuk laki-

laki.
159
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Metode qirâah mubâdalah perspektif Faqihuddin Abdul Kodir merupakan 

suatu metode penafsiran adil gender yang menempatkan laki-laki dan 

perempuan di posisi subjek yang setara dalam teks-teks keislaman. Metode 

ini terinspirasi dari ulama klasik dan kontemporer namun memiliki 

langkah-langkah yang berlainan dalam praktik kerjanya.  

2. Istilah bidadari dalam al-Qur‟an yang terdiri dari istilah azwâjun 

mut}ahharah, h}ûr, dan qâs}irât at}-t}arf dalam perspektif mubâdalah 

ditafsirkan dengan pendamping surga yang bisa berupa laki-laki mapun 

perempuan. Secara spesifik untuk istilah azwâjun mut}ahharah diartikan 

dengan pasangan-pasangan suci, sedangkan h}ûr, dan qâs}irât at}-t}arf 

diartikan dengan bidadari atau bidadara. Kenikmatan surga berupa 

bidadari dalam perspektif qirâah mubâdalah adalah untuk laki-laki dan 

perempuan. 

B. Saran 

Penelitian ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. 

Maka dari itu penelitian ini masih menungkinkan untuk dikembangkan lagi 

oleh peneliti selanjutnya. Pembahasan tentang bidadari dalam al-Qur‟an bisa 

diteliti kembali dengan perspektif mufasir berwawasan gender lainnya.



 

67 

DAFTAR PUSTAKA 

Ayun, Siti Qurrota. “Studi Penafsiran Ayat Nusyuz dalam Qirâ’ah Mubâdalah 

Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir. ”(Skripsi, IAIN Jember,2021). 

Abidin, M. Zainal. ”Gagasan Teori Batas Muhammad Syahrûr dan 

Signifikansinya bagi Pengayaan Ilmu Ushul Fiqh.” Jurnal Al-Mawarid 

XI, no. (2006): 96-110. 

http://jurnalmawarid.com/index.php/almawarid/article/view/121. 

Baqî, Muhammad Fuad ‘Abdul. al-Mu’jam al-Mufahras Li Alfâz} al-Qurân. 
Mesir:Dâr al-H}adith,2018. 

El-Saha, M. Ishom dan Saiful Hadi. Sketsa al-Qur’an. Jakarta:Lista Fariska Putra, 

2005. 

Al-Farmawi, Abd al-Hayy. Metode Tafsir Maudhu’iy: Suatu Pengantar.Terj. 

Suryan A. Jamrah.Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.1996. 

Fatmawati, Hanik. ” Penafsiran Amina Wadud Muhsin tentang Bidadari dalam al-

Qur‟an (Kajian Hermeneutika).” Skripsi,IAIN Walisongo Semarang, 

2013. 

Hamka. Tafsir al-Azhar Jilid 1& 09. Singapura:Pustaka Nasional PTE LTD, t.t. 

Kementrian Agama Republik Indonesia. Tejemah Makna Al Qur’an Bahasa 

Indonesia. Madinah al-Munawwarah:Kompleks Percetakan al-Qur‟an 

Raja Fahd, 2020. 

Khoeriyah, Ma'unatul. "Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual dalam Qs. Al-

Baqarah: 223 (Analisis Qirâ‟ah Mubâdalah Faqihuddin Abdul Qodir." 

Sripsi,IAIN Purwokerto, 2020. 

Kodir, Faqihuddin Abdul. ”Di Surga, Bagi Laki-Laki Bidadari, Bagi Wanita 

Bidadara – Ngaji Qiraah Mubadalah Eps. 29. ”Faqih Abdul Kodir.15 

Februari 2022. https://youtu.be/YujxIheZDrw. 

_____________________. Qirâ’ah Mubâdalah:Tafsir Progresif untuk Keadilan 

Gender dalam Islam. IRCiSoD:Yogyakarta, 2019. 

______________________. Sunnah Monogami: Mengaji al-Qur’an dan Hadits. 

Yogyakarta:Graha Cendekia, 2020. 

Kurdi dkk. Hermeneutika al-Qur’an & Hadis. Yogyakarta:eLSAQ Press, 2010. 

Madany, A. Malik. ”Keterkaitan Status Hukum Amal Saleh dan Surga dalam 

Perspektif Al-Qur‟an.” Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 48, 



 

 
 

68 

no. 2(Desember 2014):488-512. https://asy-syirah.uin-

suka.com/index.php/AS/article/view/127 

Maladi, Yasif dkk. Makna dan Manfaat Tafsir Maudhu'i. Bandung:Prodi S2 Studi 

Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati, 2021. 

Mansyur, Saidin. ”KONSEP AL-QUR‟AN TENTANG SURGA.” Jurnal al-Asas 

I, No. 2 (Oktober 2018): 1-13. 

https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alasas/article/view/920. 

Muhsin, Amina Wadud. Qur’an Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab 

Suci dengan Semangat Keadilan. Terj. Abdullah Ali. Jakarta: PT Serambi 

Ilmu Semesta, 2006. 

Al-Munawwir, Ahmad Warson. Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia 

Terlengkap. Yogyakarta:Pustaka Progressif, 1997. 

Mustaqim, Abdul. Epistemologi Tafsir Kontemporer. Yogyakarta:LKis Group, 

2012. 

Rahman, Fazlur. Tema-Tema Pokok Al-Qur'an. Terj. Ervan Nurtawab & Ahmad 

Baiquni. Bandung:Mizan Pustaka, 2017. 

Rofiah, Nur. Nalar Kritis Muslimah Nalar Kritis Muslimah;Refleksi atas 

Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman. Bandung:Afkaruna.id,  

2021. 

Rokhim, Abdul. “Makna Ayat-Ayat Bidadari dan Relevansinya dalam 

Membentuk Karakter Istri Salihah (Studi Analisis Al-Tafsîr Al-Munîr Fi 

Al-‘Aqîdah Wa Al-Syarî’ah Wa Al-Manhâj Karya Wahbah Al-Zuhailî).” 

Skripsi, STAIN Kudus, 2017. 

Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. Tafsir Ibnu 

Katsir Jilid 1.Terj. Abdul Ghoffar.Bogor:Pustaka Imam Syafi‟i,2003. 

Shihab, M. Quraish dkk. Sejarah & ‘Ulum Al-Qur’an. Jakarta:Pustaka Firdaus, 

1999. 

Shihab, M. Quraish. Mukjizat Al-Qur’an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat 

Ilmiah, dan Pemberitaan Gaib. Bandung: Mizan Pustaka, 2007. 

________________. Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an 

Volume 1& 13. Jakarta:Lentera Hati, 2011. 

Shilma, Syafa'attus. "Bidadari dalam al-Qur'an (Perspektif Mufassir Indonesia)." 

Skripsi,UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017. 



 

 
 

69 

Subhan, Zaitunah. Al-Qur’an dan Perempuan:Menuju Kesetaraan Gender dalam 

Penafsiran. Jakarta:Kencana, 2015. 

Sudrajat, Ajat. "Kesetaraan Gender dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Teori 

Mubâdalah." Skripsi,UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. 

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D. Bandung:Alfabeta, 

2018. 

Syafi‟uddin, M. Wahid. ”Epistemologi Tafsir Kontemporer Muhammad Syahrur 

(Studi Kritis Metode Hermeneutika Takwil).” Tesis,IAIN Bengkulu, 2020. 

Syah{rûr, Muh{ammad. Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam 
Kontemporer.Terj.Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri. 

Yogyakarta:eLSAQ Press, 2007. 

Syahban, Joko. Misteri Bidadari Surga. Jakarta:Hikmah, 2008. 

Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. Tafsir Ath -Thabari Jilid 1, 23, 24. 
Terj. Ahsan Askan. Jakarta:Pustaka Azzam, 2015. 

Tim Redaksi. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2008. 

Az-Zuhaili, Wahbah. Tafsir al-Munir: Akidah, Syari’ah, & Manhaj Jilid 1, 13, 14. 

Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta:Gema Insani, 2016. 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

BIODATA PENULIS 

 

 

 

   

 

Nama : Habibah Turrohmah 

Tempat/Tanggal Lahir : Situbondo, 10 Juni 1999 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Agama : Islam 

Status Pernikahan : Belum Kawin 

Warga Negara : Indonesia 

Alamat : Kp. Nogosromo Rt.002 Rw.002 Ds. Jatibanteng 

Kec. Jatibanteng Kab. Situbondo 

Handpone/WhatsApp : 082331080380 

Email : Habibah.tkj99@gmail.com 

Kode Pos : 68357 

RIWAYAT PENDIDIKAN  

2014-2017  SMKN 1 Suboh Situbondo 

2011-2014  SMPN 1 Jatibanteng  

2005-2011  SDN 4 Jatibanteng 

RIWAYAT ORGANISASI/KEPENGURUSAN 

2020-2021 Pengurus Rayon Ushuluddin Adab dan Humaniora IAIN 

Jember Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 

sebagai Ketua Bidang Keilmuan Badan Semi Otonom 

KOPRI  

2021-2022 Pengurus Harian Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas 

Ushuluddin Adab dan Humaniora IAIN Jember sebagai 

Sekretaris Umum 


