
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Dalam Al-Qur’an dinyatakan bahwa hidup manusia diciptakan oleh 

Allah SWT berpasang-pasangan, hidupberpasang-pasangan tersebut 

adalahnaluri segala makhluk ciptaan Allah SWT, termasuk manusia.
1
 

Sebagimana firman-Nya: 

            

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 

mengingat kebesaran Allah.’’(Q.S. Ad-Dzariyat : 49)
2
 

 

Hal yang senada juga diterangkan oleh Allah SWT dalam firman-

Nyadalam ayat yang lain, dinyatakan bahwa: 

                      

Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, 

baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun 

dariapa yang tidak mereka ketahui(Q.S. Yaasin : 36)
3
 

 

Dalam naluri tersebut manusia sebagai makhluk sempurna 

Islammempertimbangkan pernikahan adalah solusi,sebuah akad/kontrak 

yang serius (mitsaq Ghalizh)
4
 dan merupakan tanggung jawab dari kedua 

belah pihak(suami,istri)untuk menjalankan akad/Kontrak tersebut. 
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Pada dasarnya, tujuan dan asas utama dari disyari’atkannya 

pernikahan ialah menjaga eksistensi keberadaan manusia di muka bumi 

(hifdzun nasl), hal ini sebagaimana tersirat dalam kandungan ayat :

                    

                   

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan 

menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, 

dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka 

beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?.”(Q.S. An-

Nahl : 72)
5
 

 

Selanjutnya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah 

menjaditujuan dari setiap pembentukan rumah tangga. Sebagaimana 

dijelaskan dalamfirman Allah SWT : 

                  

            

Dan di antara tanda-tanda kekuasan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Ruum: 21)
6
 

 

Namun kenyataannya banyak terjadi dalam kehidupan berkeluarga 

timbul masalah-masalah yang mendorong seorang suami atau isteri 

melakukan perceraian dengan segala alasan. Dengan mempertimbangkan 

bahwathalaqadalah solusi terakhir dalam bahtera rumah tangga mereka.
7
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Thalaq bukanlah suatu hal yang disukai dalam Agama Islam, 

bahkan thalaq merupakan hal yang dikecam oleh Islam kecuali dengan 

alasan yang dapat dibenarkan.
8
Rasulullah Saw  bersabda :  

 عن الوليدالوصفي بن عبيدهللا خالدعن بن حدثنامحمد عبيدالحمصى حدثناكثيربن
 ابغض وسلم عليه هلل صلىا هللا رسول قال عمرقال بن عبدهللا دثارعن بن محرب
 (رواهابوداودوابنماجه)الطالق هللا الى الحالل

"Diriwayatkan dari Katsir bin Ubaid Al-Himsi ia meriwayatkan dari 

Muhammad bin Khalid dari Ubaidillah bin Walid Al-Washofi, dari 

Muharibbin Ditsar dari sahabat Abdillah bin Umar, berkata: Rasulullah 

Saw. bersabda : Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah 

perceraian’’(H.R. Imam Ibnu Majaah)
9
 

 

Tidak ada seorangpun yang memahami Agama Islam dapat dengan 

mudah menggampangkan masalah thalaq, terkecuali dalam situasi yang 

darurat dan tidak dapat dihindari lagi yang mana hal itu telah diatur dan 

disahkan menurut Islam.Konsep hukum thalaq  pada dasarnya sama dengan 

hukum yang lain, yakni sesuaidenganmotif dan latar belakangnya. 

Dalam kaedah fiqh disebutkan bahwa 

هثحر يمحثى  يد ل الدليل على االصل فى االشياء االباحة  

Artinya:  hukum asal sesuatu itu adalah boleh sehingga ada dalil atas 

pengharamannya.
10

 

 

 Maksudnya adalah dalam hal diluar ibadahsemuanya boleh 

dilakukan kecuali sudah ditentukan dalam nash agama, seperti halnya 

thalaq.Thalaq pada hakikatnya makruh (lihat hadis) tapi ia bisa jadi haram, 

wajib ataupun sunnah sesuai denganmotif dipilihnya jalan thalaq,dengan 
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selalu mengingat Allah SWT dan mencari ridha-Nya untuk menjalani 

kontrak tersebut dengan segenap kemampuan mereka.
11

 

Dalam pandangan Fiqih jatuhnya thalaq dari suami kepada istri  

tidak memerlukan niat, hal ini  kepada kejelasan redaksi yang diucapkan 

ketika menjatuhkan thalaq.
12

 Redaksinya jelas, maka tanpa ragu Ulama’ 

Madzhab syafi’i (seperti imam nawawi) menghukumi bahwa thalaqnya sah 

dan ia (istri)  tidak  lagi halal bagi suaminya, jika redaksi yang berbentuk 

sindiran makadiperlukan adanya niat dari yang mengucapkan redaksi 

tersebut, Sebagaimana diterangkan di atas dalam Madzhab Syafi’i bahwa 

thalaq adalah hukum yang tidak bisa dipermainkan secara sepihak 

dikarenakan multi interpretasi makna dalam kata sindiran tersebut
13

.   

Adapun hal yang mendasar adalah terpenuhinya syarat sahnya 

thalaq,
14

karena sekalipun dalam keadaan gurauan dalam madzhab 

Syafi’Imemiliki konsekuensi fatal yang menyebabkan hubungan suami istri 

menjadi terputus. 
15

 

Thalaq sejatinya hal yang bukanlah untuk disepelekan karena 

memiliki konsekuensi yang fatal,  Ini didasarkan kepada hadits dari Nabi 

Muhammad SAW:
16

 

 اردك بن حبيب بن حدثناعبدالرحمن اسمعيل بن حاثم عمارحدثنا بن حدثناهشام
 هللا رسول قال قال هريرة ابي عن ماهك بن يوسف عن رباح ابى حدثناعطاءبن
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 رواه) والرجعة والطالق النكاح جد هزلهن و جد هن جد ثالث وسلم عليه هللا صلى

 (  وابودود ماجة ابن
 

“Diriwayatkan dari Hisyam bin ,Ammar dari Hatim bin Isma’il dari Abdur 

Rohman bin Habib bin Ardak dari Atha”bin Abi Rabah dari Yusuf bin 

Mahak dari sahabat Abi Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda : 

“Tiga hal dalam kondisi serius dianggap serius dan kondisi bercanda juga 

dianggap serius, yakni nikah, talak dan rujuk.”(HR. Ibnu Majaah Dan 

Sunan AbuDaud)
17

 

 

Dalam Hukum Positif di Indonesiathalaq merupakan salah satu sebab 

putusnya hubungan perkawinan. UUperkawinan menyebutkan ada beberapa 

hal penyebab thalaq. Penyebab thalaq tersebut lebih dipertegas dalam 

rujukan PengadilanAgama,yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang 

pertamaadalah melanggar hak dan kewajiban.
18

 

Dalam Hukum Islam, hak cerai terletak pada suami. Oleh karena itu 

di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri ada istilah cerai thalaq dan  

ada yang disebut sebagai cerai gugat, bahkan ada perkawinan yang putus 

karena li’an, khuluk, fasakh
19

 dan sebagainya.  

Pengadilan memberikan legal formal, yaitu pemberian surat sah atas 

permohonan thalaq dari suami. Surat thalaq tersebut diberikanmengacu pada 

alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2), dimana salah satu 

pihak melanggar hak dan kewajiban, sehingga, walaupun surat thalaq 

tersebut sah secara hukum, namun tidak ada kata kesepakatan diantaradua 
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SWT jikaia berdusta dalam tuduhannya. Khulu adalah penyerahan harta yang dilakukan oleh istri 

untukmenebus dirinya dari (ikatan) suaminya. Fasakh adalah pembatalan pernikahan akibat 

pengaduan istri kepada hakim terhadap suaminya yang misalnya tidak sanggup memenuhi hak 

istrinya dan melaksanakan kewajibannya sebagai suami. Lihat, Muhammad Ja’far Mughniyah, 

FiqihLimaMadzhab, (Jakarta: Lentera Basritama, 2002), hlm. 456, 494, 481. 



 

 

 

6 

 

pihak untuk bercerai. Sebagai contoh, apabila seorang suami menjatuhkan 

thalaq satu kepada istrinya, maka thalaq satu yang diucapkan tersebut harus 

dilegalkan terlebih dahulu di depan pengadilan melalui proses legalisasi di 

depan pengadilan, terdapat jenjang waktu bagi suami untuk merenungkan 

kembali thalaq yang telah terucap. 

 Pengadilan Agama memberikan sarana mediasi. Di pengadilan  sudah 

dimulai sejak adanya Surat Edaran dari Mahkamah Agung No. 1 Tahun 

2002.
20

Praktek keagamaan dalam masyarakat tidak  bisa lepas dari 

keyakinan dan ideologi yang menjadi panutan praktek dalam keseharian 

mereka.
21

,  

Thalaq berdasarkan pasal 39 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Perceraian 

hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama setelah 

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak.
22

Bahkan juga disebutkan di dalam pasal 115 Kompilasi 

Hukum Islam (KHI), perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 

pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak 

berhasil mendamaikan, kedua belah pihak memiliki kekuatan hukum dan 

keabsahan jika sudah diputus jatuh thalaq oleh Pengadilan Agama yang 

berwenang.
23

 

Putusan thalaq jatuh ketika proses mediasi kedua belah pihak 

mengalami jalan buntu dan Pengadilan Agama memandang bahwa syarat 

jatuhnya thalaq sudah terpenuhi. Permasalahannya sekarang adalah, di 
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Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten yang 

dikenal dengan kota santri tersebut, terdapat sebagian besar masyarakat 

muslim yang melakukan praktek thalaq di luar Pengadilan Agama yang 

berwenang, sebagaimana diungkapkan oleh salah satu tokoh agama bahwa 

ketika suami mengucapkan thalaq kepada sang istri, maka sah hukum jatuh 

thalaq kepada istrinya. 
24

 

Pendapat tokoh agama yang menjadi panutan di Kecamatan 

Tambangan ini menjadi rujukan bagi masyarakat ketika ingin melakukan 

suatu perbuatan hukum, dan masyarakat beranggapan bahwa pendapat 

tersebut menjadi bagian dari ajaran Agama Islam, sementara Pengadilan 

Agama kurang mendapat tempat di hati masyarakat Kecamatan Tambangan 

masyarakat   menganggap bahwa putusnya hubungan suami istri bukan 

karena putusan Hakim di Pengadilan Agama,  tidak diyakini sebagai tempat 

menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga seperti thalaq dll. 

Berdasarkan pemaparan kasus dan informasi di atas serta berbagai  

yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengangkat dalam bentuk 

skripsi dengan judul “Persepsi Masyarakat Kecamatan Tambangan 

Kabupaten Mandailing Natal Tentang Jatuhnya Thalaq Tanpa 

PutusanPengadilan Agama.” 
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 Wawancara dengan bpk Marwan Lubis/Salah satu tokoh masyarakat di Desa 

Tambangan,tanggal 17 maret 2016 
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B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka 

dapat dikemukakan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap thalaq di luar PA di Kec. 

Tambangan Kab.Mandailing Natal? 

2. Apa alasan mayoritas  masyarakat tidak berperkara di pengadilan agama 

di Kec.Tambangan Kab. Mandailing Natal ? 

3. Bagaimana keabsahan praktek thalaq diluar PA dalam perspektif Fiqih 

Munakahat ? 

 

C.  Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penulisan skripsi ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui persepsi  masyarakat terhadap thalaq di luar PA di  

Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal. 

b. Untuk mengetahui apa alasan mayoritas masyarakat Kec.Tambangan 

Kab. Mandailing Natal tidak berperkara di Peradilan Agama 

c. Untuk mengetahui keabsahan praktek thalaq masyarakat Kec. 

Tambangan Kab. Mandailing Natal menurut perspektif Fiqih 

Munakahat. 

2. Manfaat penelitian 

a. Untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi penulis pada 

Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ahwal al-Syakhsiyah 
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b. Sebagai sumbangan pemikiran untuk almamater dimana penulis 

menuntut ilmu. 

c. Untuk menambah ilmu dan pengetahuan bagi penulis sendiri. 

d. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi masyarakat Kecamatan 

Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. 

 

E.  Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sbagai 

berikut : 

1. Lokasi penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Adapun 

lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tambangan yaitu di tiga 

Desa yang berdekatan antara lain, Desa Tambangan Tonga, Desa 

Tambangan Jae dan Desa Tambangan Pasoman,dan alasan memilih 

lokasi ini,karna di lokasi ini terjadi thalaq tanpa putusan Pengadilan 

Agama, dan lokasi ini juga tempat tinggal penulis. 

2. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Data primer: adalah data yang diperoleh dari responden (masyarakat 

yang melakukan thalaq di luar Pengadilan Agama). 

b. Data Skunder: adalah informasi yang penulis dapatkan dari Pemuka 

masyarakat seperti tokoh agama dan tokoh adat, dan juga data yang 
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penulis dapatkan dengan cara pengkajian buku-buku referensi dan 

literature yang ada hubungannya dengan topik penelitian ini. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis akan menempuh 

atau menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Metode Observasi (Observation) 

Dalam penelitian ini,observasi dilakukan dengan melakukan 

pengamatanlangsung terhadap praktek thalaq di luar Pengadilan 

Agama yang terjadi di Masyarakat Kec. Tambangan. 

b. Metode Wawancara (Interview) 

Dalam penelitian ini, interview dilakukan dengan berbagai 

pihak yang berkompeten danterkait dengan penelitian. Yaitu 

kelompok masyarakat yang melakukan praktek thalaq di luar 

Pengadilan Agama dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan 

Tambangan 

c. Metode Angket 

Yaitu kumpulan pertanyaan yang ada hubungannya dengan 

penelitian, yang diajukan kepada responden yang melakukan thalaq  

tanpa putusan Pengadilan Agama. 
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4. Subjeck dan Objek 

a. Subjeck penelitian ini adalah, masyarakat yang melakukan thalaq di 

luar Pengadilan Agama di Kecamatan Tambangan yang berjumlah 

30 orang. 

b. Objek penelitian ini adalah pemahaman masyarakat tentang jatuhnya 

thalaq tanpa putusan Pengadilan Agama di Kecamatan Tambangan. 

5. Populasi dan Sampel 

     Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang 

menjatuhkan thalaqtanpa putusan Pengadilan Agama di Kecamatan 

Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, yang berjumlah 30 orang. 

Untuk sample dari penelitian inipenulis ambil sebanyak30orang 

dengan menggunakan teknik total sampling. 

6. Metode Analisis Data 

Data-data yang telah diperoleh tersebut dianalisisdengan 

menggunakan metode deskriptif analitatif, yaitu suatu metode yang 

dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata 

sekarang (sementara berlangsung).  

 

F. Metode Penulisan 

Dalam pembahasan penulisan ini, penulis menggunakan metode 

sebagai berikut: 

a. Deduktif, yaitu menggambarkan kaidah umum yang ada kaitannya 

dengan penulisan ini, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara 

khusus 
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b. Induktif, yaitu menggambarkan kaidah khusus yang ada kaitannya 

dengan mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun, menjelaskan dan 

menganalisanya. 

c. Deskriftif analitik, yaitu suatu cara dengan menggambarkan secara tepat 

dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, 

kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. 

 

G.  Sistematika Penulisan 

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dimana 

dalam setiap bab terdapat sub-sub bab permasalahan; yaitu : 

BAB I  :   Merupakan Pendahuluan, Bab ini memuat tentang latar belakang 

permasalahan, pokok permasalahan, batasan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, metode penelitian, metode penulisan dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  :  Tinjauan umum tentang lokasi penelitian dalam bab ini, penulis 

menerangkan tentang letak goegrafis dan demografis, adat 

istiadat, ekonomi, pendidikan, dan kehidupan beragama 

BAB III : Berisi Ketentuan Umum Tentang Thalaq, Dalam Bab ini 

terdapat tiga sub pembahasan yakni: Pengertian dan dasar 

hukum thalaq yang meliputi: pengertian thalaq, dasar hukum 

thalaq dan macam-macam hukumnya, macam-macam thalaq,. 
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  Putusnya ikatan perkawinan yang meliputi: pengertian dan 

macam-macamnya. 

BAB IV :  Menerangkan hasil penelitian, dan pembahasan bab ini 

menganalisis  Pemahaman  Jatuhnya Thalaq Tanpa Putusan 

Pengadilan Agama di Kecamatan Tambangan Kabupaten 

Mandailing Natal dalam tinjauan fiqh munakahat. 

BAB V  : Bab ini memuat kesimpulan, saran-saran dan penutup. 

 


