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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada prinsipnya suatu perkawinan dimaksudkan untuk selama hidup dan 

kebahagiaan yang kekal dan abadi bagi pasangan suami istri. Mereka disatukan 

dalam sebuah ikatan suami istri yang suci dan kokoh. Allah SWT menyatakan 

bahwa nikah itu bukanlah suatu perjanjian biasa, tetapi perjanjian yang kuat 

yaitu Mitsqan Ghalizan, dalam firman-nya: 

                    

      

 
Artinya : Sebagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian 

kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami 

istri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu 

perjanjian yang kuat (Q.S. An-Nisa‟: 21).
1
 

Dengan adanya perjanjian yang kuat diharapkan  rumah tangga menjadi 

damai dan teratur, merupakan tempat berlindung, menikmati naungan kasih 

sayang dapat melahirkan keturunan dan memeliharanya dalam keadaan yang 

baik. 

Dalam hukum Islam, perkawinan mengakibatkan adanya hak saling 

mewarisi antara suami isteri, dasar hukumnya adalah firman Allah SWT: 
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Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua harta yang ditinggalkan oleh 

isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak, maka kamu dapat 

seperempat harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat 

yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. Para isteri 

memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan, maka isteri 

memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah 

dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sudah dibayar hutang-

hutangmu (Q.S. An-nisa: 12).
2
 

 

Perkawinan menjadi sebab timbulnya kewarisan antara suami dengan 

isteri didasarkan pada dua syarat berikut: 1) perkawinan itu sah menurut 

syari‟at Islam. Artinya syarat dan rukun itu terpenuhi, atau diantara keduanya 

telah berlangsung akad nikah yang sah. 2) Perkawinan tersebut masih utuh. 

Artinya: suami isteri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak 

meninggal dunia. Dalam ketentuan ini, apabila satu pihak meninggal dunia, 

sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk talak raj‟i dan 

perempuan masih dalam masa „iddah seorang perempuan yang sedang 
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menjalani „iddah talak raj‟i masih berstatus sebagai isteri dengan segala akibat 

hukumnya, kecuali hubungan kelamin (menurut jumhur ulama) karena 

halalnya hubungan kelamin telah berakhir dengan adanya perceraian.
3
 

Biduk rumah tangga dalam perjalanan banyak mengalami hambatan. 

Problematika rumah tangga tidak terlepas dari berbagai unsur keluarga 

didalamnya. Antara suami isteri harus ada saling pengertian, saling 

mengingatkan satu dengan yang lainnya, apabila berbuat kesalahan, dan saling 

mencintai antara keduanya, sebagai kepala rumah tangga suami harus bisa 

mengayomi isteri dengan baik, bersikap bijaksana dan adil, serta bimbingan 

isteri dan ibu bagi anak-anak dan dapat menjadi patner yang baik bagi 

isterinya. Artinya menjadi pergaulan yang ma‟ruf antara keluarga tersebut 

Allah SWT berfirman: 

…      …     

 
Artinya: Dan bergaullah dengan mereka secara patut (Q.S. Annsa‟:19).

4
 

 

Dengan demikian para suami hendaknya menghindari diri dari 

menceraikan istri serta membenci talak. Ibnu umar meriwatkan dari rasullah 

SAW : 

َلَ حَ اَاَ :َ)مَ َمَ لَ سَ وَ َهَ ْيَلَ ىَاهللَعَ لَ اهللَصَ َلَ وَْسَ رَ َالَ ارب,َقَ م َ َنَْف,َعَ س,َناَمعرَ ن َوَْي َ َنَْب ََدَ ْحَ اَأَ نَ ث َ دَ حَ 
 5.)قَ ل َالطَ َنَ مَ َهَ ْيَل َإ ََبغضاهللَشيئاًَأ
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Pada awalnya talak dilarang karena mengandung pengertian kufur pada 

nikmat nikah, merobohkan tujuan pernikahan dan dampak lain akibat 

perceraian. Akan tetapi, Allah yang maha bijaksana mentakdirkan bahwa 

pergaulan suami istri kadang-kadang memburuk dan menjadi demikian 

buruknya sehingga tidak ada lagi jalan keluarnya. Dalam hal ini diizinkan 

percerain karena tidak dapat ditegakkan garis-garis yang ditetapkan oleh Allah 

SWT , namun pada dasarnya Islam mempersempit pintu perceraian, dan aturan 

tentang talak diadakan guna mengatasi hal-hal yang amat mendesak dan 

terpaksa.
6 

Dalam hukum islam, talak antara lain dibedakan kepada dua macam, 

yaitu:
7 

1. Talak raj‟i, yaitu talak yang memperbolehkan suami untuk rujuk kembali 

kepada istrinya dengan tidak perlu melakukan perkawinan baru, seperti talak 

satu dan dua.
 

2. Talak ba‟in, yaitu talak yang tidak memperbolehkan suami untuk rujuk 

kembali dengan istrinya, melainkan harus dengan melakukan perkawinan 

yang baru.
 

Talak ba‟in terbagi menjadi dua, yaitu: pertama, talak ba‟in sugra adalah 

memutuskan tali ikatan suami istri begitu talak diucapkan. Oleh karena ikatan 

perkawinannya telah putus, maka istinya kembali menjadi orang lain bagi 

suaminya. Kedua, talak ba‟in kubra adalah talak yang ketiga kalinya. Dalam 
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keadaan seperti ini suami tidak mempunyai hak ruju‟ kepada istrinya sebelum 

istrinya menikah lebih dahulu dengan laki-laki lain.
 

Dalam konteks judul ini, thalaq yang dibicarakan adalah thalaq raj‟i yaitu 

thalaq satu dan dua sebelum habis masa „iddahnya. 

Talak raj‟i adalah talak dimana suami masih mempunyai hak untuk 

merujuk kembali istrinya, setelah thalaq itu dijatuhkan dengan lafal-lafal 

tertentu, dan istri benar-benar sudah digauli.
8
 

Setelah talak dijatuhkan oleh suami maka istri wajib ber‟iddah 

berdasarkan talak yang dijatuhkan tersebut. „Iddah adalah merupakan nama 

untuk masa bagi perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk 

menikah setelah wafatnya suami atau berpisah dengannya.
9
 

Dengan berakhirnya ikatan perkawinan bukan berarti hak dan tanggung 

jawab suami istri hilang begitu saja, akan tetapi bagi pasangan suami istri yang 

talaq raj‟i tetap masih mempunyai hak dan kewajiban. Seperti suami tetap 

wajib menafkahi istrinya selama dalam masa „iddah, istri juga mempunyai 

kewajiban untuk tetap tinggal dirumah suaminya. Suami berhak untuk rujuk 

dengan istrinya dan istri juga berhak mendapatkan nafkah dari suminya. Begitu 

juga dalam hal kewarisan, suami istri saling mewarisi manakala salah satu dari 

mereka meninggal dunia. 
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Salah satu syarat seseorang mendapatkan warisan adalah adanya 

hubungan perkawinan (sababiyah).
10

 Sebagaimana firman Allah SWT dalam 

Al-Qur‟an surah An-Nisa‟ ayat 12: 

                          

                       

                     

                         

                            

                   

                        

  
rtinya: Dan bagimu (suami-suami) serperdua dari harta yang ditinggalkan oleh 

istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istrimu-istrimu itu 

mempunyai anak , maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang 

ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasita yang mereka buat 

(dan)sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat 

harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika 

kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari 

harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat 

atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. (Q.S. An-Nisa‟:12).
11

 

 

Suami istri tersebut dapat saling mewarisi apabila hubungan perkawinan 

mereka memenuhi dua syarat:
12
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1. Perkawinan mereka sah menurut syari‟at islam, yakni dengan akad 

yang  memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. 

2. Masih berlangsung hubungan perkawinan, yakni hubungan 

perkawinan mereka masih berlangsung sampai saat kematian salah 

satu pihak suami istri, tidak dalam keadaan bercerai. 

Termasuk dalam pengertian masih berlangsung perkawinan, yaitu istri 

yang masih menjalani „iddah talak raj‟i karena selama istri masih keadaan 

ber‟iddah talak raj‟i, suami kembali dapat rujuk kepada istrinya. 

Oleh karena itu, apabila salah seorang suami atau istri dalam masa „iddah 

talak raj‟i meninggal dunia, maka suami atau istri yang masih hidup berhak 

mendapatkan warisan. Akan tetapi, jika salah seorang mereka meninggal dunia 

setelah masa „iddah talak raj‟i berakhir, maka masing-masing tidak lagi saling 

mewarisi. 

Namun fakta yang terjadi di suatu daerah, misalnya di Desa Pasar 

Sipiongot bahwa ada beberapa istri yang diceraikan suaminya kemudian 

suaminya meninggal dunia pada saat istri tersebut menjalani masa „iddah, 

kemudian istri tersebut tidak mendapatkan harta waris dari harta peninggalan 

suaminya sementara istri tersebut masih berada dalam masa „iddah. 

Pada suatu kesempatan penulis wawancara dengan salah satu istri yang 

pernah di talak raj‟i oleh suaminya kemudian suami meninggal dunia disaat 

istri tersebut menjalani masa „iddah yaitu rina.
13

 Penulis menanyakan apakah 

beliau (rina) mendapatkan harta warisan dari peninggalan harta suaminya? 
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Rina menjawab bahwa beliau tidak mendapatkan harta warisan dari 

peninggalan suaminya. Kemudian penulis menanyakan apakah beliau (Rina) 

mengetahui istri masih mempunyai hak waris terhadap mantan suaminya ketika 

istri masih dalam menjalani „iddah? Lalu dia menjawab mengetahui. Beliau 

juga menjelaskan sebenarnya dia tahu dia berhak mendapat warisan dari 

peninggalan mantan suaminya, namun karena diawal perceraiannya dengan 

suaimnya terlibat pertikaian diantara keduanya.Sehingga menyebabkan istri 

disuruh pergi dari rumah oleh suaminya. Hal inilah yang menyebabkan rina 

tidak berani meminta haknya dari peninggalan mantan suaminya. Sampai saat 

wawancara ini dilangsungkan, Rina belum pernah menerima   hak warisnya 

dari peninggalan mantan suaminya. 

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis merasa tertarik untuk 

meneliti masalah tersebut dan menulisnya dalam sebuah karya ilmiah dengan 

judul : “PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG HAK KEWARISAN ISTRI 

YANG DITHALAQ RAJ‟I YANG MASIH PADA MASA „IDDAH 

MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Pasar Sipiongot Kec. 

Dolok Kab. Padang Lawas Utara)”. 

 

B. Batasan Masalah 

Supaya tidak terjadi kerancuan dan agar penelitian ini mengarah kepada 

permasalahan yang dimaksud, maka penulis perlu membatasi masalahnya. 

Adapun batasan masalahnya adalah hak waris istri yang dithalaq raj‟i dan 

belum habis masa „iddahnya. 
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C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam peelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang hak kewarisan istri yang ditalak 

raj‟i pada masa „iddah di Desa Pasar Sipiongot? 

2. Apakah faktor penyebab istri yang ditalak raj‟i tidak mendapatkan harta 

warisan pada masa „iddah di Desa Pasar Sipiongot? 

3. Bagaimana tinjuan hukum Islam terhadap istri yang ditalak raj‟i tidak 

diberikan harta waris suami pada masa „iddah di Desa Pasar Sipiongot? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Secara garis besar penelitian ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, 

antara lain: 

a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang hak 

kewarisan istri yang ditalak raj‟i di Desa Pasar Sipiongot. 

b. Untuk mengetahui apakah faktor penyebab istri yang ditalak raj‟i tidak 

mendapat harta warisan pada masa „iddah di Desa Pasar Sipiongot. 

c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap istri yang 

ditalak raj‟i tidak diberikan harta warisan suami di Desa Pasar Sipiongot. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk melengkapi persyaratan guna meraih gelar Sarjana Hukum (SH) 

Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU. 
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b. Menerapkan dan mengembangkan disiplin ilmu yang diperoleh 

diperguruan tinggi dan mengaplikasikannya dalam sebuah penelitian. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitupenelitian yang didasarkan pada objek lapangan di daerah 

atau lokasi tertentu guna mendapat data-data yang nyata dan benar. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Pasar Sipiongot Kec. Dolok Kab. 

Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah warga Desa Pasar 

Sipiongot, sedangkan objeknya adalah hak waris istri yang dithalaq raj‟i dan 

belum habis msa „iddahnya. 

4. Sumber Data 

Sumber data yang dimaksud adalah subjek darimana data tersebut 

diperoleh.
14

 Ada dua macam data yang digunakan, yaitu data primer dan 

data sekunder. 

a. Data Primer 

Yang dimaksud data primer adalah data yang diperoleh langsung 

dari sumbernya yaitu dari subjek yang aka diteliti.
15

 Jadi data primer ini 
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT Rineka 
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adalah hasil observasi, angket, dan wawancara dengan warga Desa Pasar 

Sipiongot. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dijadikan data pelengkap dan 

pendukung dari data primer.
16

 Yaitu yang diambil dari buku-buku yang 

ada hubungannya dengan judul penelitian ini.
 

5. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah warga Desa Pasar Sipiongot yang 

sudah menikah yang berjumalh 663 orang. Berhubung karena keterbatasan 

waktu dan biaya, maka penulis mengmbil 66 orang sebagai sampel dengan 

menggunakan teknik purposive sampling.
17

 

6. Teknik Pengumpulan data 

Untuk mendapatkan data yang akurat pada penelitian ini, penulis 

menggunakan pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi (pengamatan), yaitu dengan cara pengumpulan data yang 

penulis lakukan dengan mengamati gejala-gejala yang ada dilapangan. 

b. Wawancara, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu.
18

 Wawancara adalah salah satu bagian yang 

terpenting dari setiap survey. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan 
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 Lexy j Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Rimaya Rosda Karya, 

2006), h. 186 
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informasi yang dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada 

responden. 

c. Angket, penulis memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada 

responden. Angket diisi oleh responden sesuai dengan yang “dia” 

kehendaki/ketahui/rasakan. 

7. Teknik Analisis Data 

Dalam penganalisaan data, penulis menggunakan teknik deskriptif 

kualitatif, yaitu setelah data-data terkumpul sedemikian rupa, data tersebut 

dikualifikasikan kedalam kategori-kategori yang berdasarkan persamaan 

dari jenis data tersebut, kemudian data diuraikan, dihubungkan serta 

dibandingkan antara satu fakta dengan fakta lainnya, sehingga diperoleh 

gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti. 

F. Sistematis Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah: 

BAB I : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Batasan Masalah 

C. Rumusan Masalah 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Penulisan 
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BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN 

A. Geografis Dan Demografis Desa Pasar Sipiongot 

B. Agama dan Pendidikan 

C. Mata Pencaharian dan Adat Istiadat 

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS 

A. Pengertian Waris dan Dasar Hukum 

B. Sebab dan Syarat Mendapatkan Hak Kewarisan 

C. Hak Kewarisan Istri yang Ditalak Raj‟i dalam Islam 

BAB IV :ANALISIS TENTANG ISTRI YANG DITALAK RAJ’I TIDAK 

DIBERIKAN HARTA WARISAN SUAMI PADA MASA ‘IDDAH 

MENURUT HUKUM ISLAM 

A. Pandangan Masyarakat Tentang Hak Kewarisan Istri yang Ditalak 

Raj‟i Pada Masa „Iddah di Desa Pasar Sipiongot 

B. Faktor Penyebab Istri yang Ditalak Raj‟i Tidak Mendapatkan Harta 

Warisan Pada Masa „Iddah di Desa Pasar Sipiongot  

C. Tinjuan Hukum Islam Terhadap Istri yang Ditalak Raj‟i Tidak 

Diberikan Harta Warisan Suami Pada Masa „Iddah di Desa Pasar 

Sipiongot. 

BAB V : PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran  


