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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN 

 

A. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab 

disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح ) dan zawaj ( زواج ). Kedua kata ini 

yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat 

dalam Al-Qur‟an dan Hadits. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur‟an 

dengan arti kawin
26

, seperti dalam QS An-Nisa‟ ayat 3 : 

نَ َماطَاْوا الَّتُ ْقِسُطْوا ِِف الَيتمى فَانِكحُ َوِاْن ِخْفُتْم اَ  النَِّساِء َمْثىن َو  َب َلُكْم مِّ
الَّ تَ ْعِدُلْوا فَ َواِحَدٌة اَْوَماَمَلَكْت اَْْيَاُنُكْم ذِلَك اْدىن َاالَّ ُتْم اَ ثُلَث َورُبَع فَِاْن ِخفْ 

 تَ ُعْوُلْوا
Artinya :  Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap 

(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), 
Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga 
atau empat. tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku 
adil, Maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya 
perempuan yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat 
agar kamu tidak berbuat zalim.

27
 

 

Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Perkawinan 

adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”
28
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B. Hukum Perkawinan 

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang 

membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya 

tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah 

boleh atau mubah.
29

 

Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan 

sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan 

itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah 

berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan 

perempuan menjadi mubah.
30

 

 

C. Mewujudkan dan Membina Keluarga Sakinah 

Setiap pasangan menikah tentu berharap agar rumah tangga yang 

dijalani tetap seindah detik-detik meuju akad nikah dan walimah. 

Mendebarkan, menyenangkan dan menghadirkan pengalaman luar biasa yang 

takkan terlupakan.
31

 

Akan tetapi, pada kenyataannya, banyak pasangan menikah yang 

mengalami gejolak dan badai dalam rumah tangga. Meskipun proses 

pernikahan telah dilaksanakan sesuai tuntutan syari‟at, problem dalam rumah 
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tangga tetap tak bisa dielakkan. Sebagaimana kehidupan manusia yang 

senantiasa tak luput dari ujian, demikian pula kehidupan perkawinan- tak akan 

pernah luput dari cobaan.
32

 

Di sini kuncinya adalah sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan 

terwujudnya keluarga yang sakinah, problema apa pun dalam rumah tangga 

niscaya ada penyelesaiannya. Ada tiga kunci yang harus dimiliki untuk 

membangun keluarga sakinah, yaitu : 

1. Fondasi yang Kokoh 

Fondasi yang kokoh/ kuat menjadi penentu sebuah rumah atau 

bangunan akan berdiri kokoh. Fondasi rumah tangga sakinah adalah 

pemahaman agama yang baik yang dimiliki oleh suami istri. Semakin baik 

pemahaman agama yang dipunyai masing-masing pasangan, akan semakin 

kokohlah ikatan perkawinan. 

Jika masing-masing pasangan taat beragama, seorang suami akan 

memperlakukan istrinya dengan baik, tidak akan menyakiti istrinya dan 

akan melindungi dan menyayangi istrinya sebagaimana janji yang telah 

diucapkan atas nama Allah ketika akad nikah. 

Demikian juga dengan seorang istri memiliki pemahaman agama 

yang baik, dia akan patuh pada suaminya, mampu menyenangkan hati 

suaminya dan mendidik dengan baik anak-anaknya sehingga terciptalah 

rumah tangga yang indah. 
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Rumah tangga yang tanpa agama yang baik, akan rapuh, mudah 

luluh dan runtuh. Jangankan terjadi badai dalam perkawinan, terjadi 

perselisihan sedikit saja kata “cerai” akan mudah terlontar. Pemahaman 

agama yang kuat akan menjadikan rumah tangga tetap kokoh meski 

menghadapi goncangan. Itulah kenapa agama adalah fondasi berdirinya 

rumah tangga yang sakinah. 

Oleh karena itu, suami dan istri harus memahami agama dengan 

baik, termasuk memiliki ilmu yang cukup tentang kewajiban suami sitri 

dan hukum-hukum dalam rumah tangga yang sesuai dengan syar‟iat 

Islam.
33

 

2. Bahan Bangunan yang Kokoh 

Kunci rumah tangga sakinah selanjutnya adalah adanya bahan 

bangunan yang bagus yaitu kesiapan fisik dan mental yang dimiliki oleh 

suami dan istri, seperti kesiapan fisik berupa umur yang cukup untuk 

menikah dan jasmani yang sehat dan kesiapan memberi nafkah bagi laki-

laki.
34

 

Kesiapan mental dan fisik ini mesti dijaga, agar tidak menimbulkan 

perselisihan atau bahkan perselingkuhan yang akan memporak-porandakan 

rumah tangga. Hendaknya pasangan suami istri harus menjaga kesehatan 

demi diri sendiri, keluarga dan juga keturunan.
35
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3. Tali Perekat yang Kuat 

Tali perekat yang kuat gunanya untuk menguatkan rumah tangga di 

antara lain adalah cinta, mawaddah, rahmah dan amanah. Hukum Islam 

menyatakan, dalam rangka jalinan perkawinan bahwa betapa pun hebatnya 

seseorang ia pasti mempunyai kelemahan dan betapa pun lemahnya 

seseorang, pasti juga ada unsur kekuatannya. Suami istri yang tidak luput 

dari keadaan demikian, sehingga suami dan istri harus berusaha untuk 

saling melengkapi. Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 187 : 

ُنَّ   ُىنَّ لَِباٌس لَُّكْم َو اَنْ ُتْم لَِباٌس َّلَّ
  

Artinya :  mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi 

mereka.
36

 

 

Berdasarkan ayat di atas, bahwa suami adalah “pakaian” bagi istri 

dan istri adalah “pakaian” bagi suami yang bisa menutupi kekurangan 

pasangannya dan memberikan ketenangan bagi pemakainya. Dengan 

saling menutupi kekurangan masing-masing, maka akan membuat suami 

membutuhkan istri dan istri membutuhkan suami sebagaimana manusia 

membutuhkan kepada pakaian.
37

 

 

D. Hak dan Kewajiban Suami Istri 

Menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, 

tidak lain adalah dengan menjaga keharmonisan suami istri. Keharmonisan itu 

bisa dijaga jika suami istri tersebut memahami hak dan kewajibannya. Telah 
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diketahui bahwa perkawinan sebagaimana halnya akad yang lain 

menimbulkan berbagai hak dan kewajiban antara suami dan istri, sebagai 

pelaksanaan bagi prinsip keseimbangan, kesetaraan dan persamaan berbagai 

pihak yang melaksanakan akad. Al-Qur‟an yang mulia telah mengisyaratkan 

prinsip ini, tetapnya hak-haknya serta kewajibannya
38

.  

Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan 

berumah tangga itu dapat dilihat dalam QS Al-Baqarah ayat 228 : 

  بِاْلَمْعُرْوِف َولِلرَِّجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجةٌ َوََّلُنَّ ِمْثُل الَِّذْي َعَلْيِهنَّ 
 

Artinya : dan mereka (para perempuan) mempunyai hak  seimbang dengan 

kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, 

mempunyai  kelebihan di atas mereka.
39

 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga 

mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak suami. Hak istri 

semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan 

kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan lebih tinggi, yaitu 

sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat di atas.
40
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(1) Hak-hak Istri 

Hak-hak istri yang wajib dilaksanakan suami adalah sebagai berikut : 

a. Mahar 

Mahar termasuk pengaruh harta yang paling penting dalam 

akad. Mahar dalam bahasa Arab shadaq. Asalnya isim mashdar dari 

kata ashdaqa, mashdarnya ishdaq diambil dari kata shidqin (benar). 

Dinamakan shadaq memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah 

yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.
41

 

Allah menetapkan mahar sebagai salah satu kewajiban suami 

atau salah satu hak istri yang diberikan ketika menjelang atau sedang 

dilakukan akad perkawinan, baik secara simbolik maupun secara 

langsung, secara kontan atau tidak kontan.
42

 Allah berfirman dalam QS 

An-Nisa‟ ayat 4 : 

ْنوُ َوا ُتواالنَِّساَء َصُدقِتِهنَّ ِِنَْلًة فَِاْن ِطْْبَ َلُكْم َعْن َشْيٍء مِّ
 نَ ْفًسا َفُكُلْوُه َىِنْيًئا َمرِيْ ًئا 

Artinya :  Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan 

(yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh 

kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada 

kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, 

maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan 

senang hati.
43
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b. Nafkah 

Nafkah merupakan hak istri dan anak-anak untuk mendapatkan 

makanan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok 

lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun si istri adalah seorang 

wanita yang kaya.
44

 

Kewajiban nafkah didasari berdasarkan firman Allah dalam QS 

Al-Baqarah ayat 233 : 

 َوَعَلى اْلَمْوُلْوِد َلو رِْزقُ ُهنَّ وَِكْسَوتُ ُهنَّ بِاْلَمْعُرْوفِ 
Artinya :  dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian 

mereka  dengan cara patut. 
45

 

 

Maksud ma’ruf (patut) adalah perlakuan yang baik menurut 

syariat dan tidak melecehkan.
46

 Allah berfirman dalam QS At- Thalaq 

ayat 6 : 

ْن وُِّجْدُكْم َواَل ُتَضارُّْوُىنَّ َاسِكنُ ْوُىنَّ  ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم مِّ
ُقْوا َعَلْيِهنَّ    لُِتَضي ِّ

Artinya :  Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka
47

 

 

Suami wajib menyediakan kebutuhan bagi keluarga. Apabila ia 

tak cukup mampu membelanjai keluarganya atau jika pendapatannya 
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terlalu rendah untuk memenuhi standar hidup yang layak, istri 

berkeinginan, maka keduanya boleh bekerja untuk menambah 

penghasilan. Walaupun demikian : 

1) Suami berhak untuk membatasi dan mengakhiri pekerjaan istrinya 

bilamana perlu. 

2) Dia berhak melarang pekerjaan yang dirasanya akan 

menjerumuskan istrinya kepada kejahatan, kesesatan atau 

penghinaan. 

3) Istri berhak berhenti dari pekerjaannya kapan saja. 

4) Setiap pendapatan yang diperoleh istri adalah milik keluarga bukan 

milik pribadi istri.
48

 

c. Hak digauli dengan baik 

Pergaulan yang dimaksudkan berkaitan dengan hak istri adalah: 

1) Seorang suami hendaknya bersikap lemah lembut kepada istri, 

karena suami sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga yang 

harus diteladani.
49

 Allah berfiman dalam QS An-Nisa‟ ayat 34 : 

َل اهلل  ى بَ ْعٍض بَ ْعُضُهْم َعلالرَِّجاُل قَ وَُّمْوَن َعَلي النَِّساِء ِبَا َفضَّ
وَّ ِبَا اَنْ َفُقْوا ِمْن اَْمَواَّلِِْم فَالّصِلحُت قِنتٌت حِفظٌت لِّْلَغْيِب ِبَا 

َواْىُجُرْوُىنَّ ِِف َحِفَظ اهلُل َواّلِِتْ ََتَافُ ْوَن نُُشْوَزُىنَّ َفِعظُْوُىنَّ 

                                                             
48

A. Rahman I. Doi, op.cit., h. 268-269.  

 
49

Beni Ahmad Saebani, op.cit., h. 14. 



 
 

 
 

31 

ُغْوا َعَلْيِهنَّ سَ  َضاِجِع َواْضرِبُ ْوُىنَّ فَِاْن اَطَْعَنُكْم َفاَل تَ ب ْ
َ

ِبْياًل ِانَّ امل
ًرا   اهلَل َكاَن َعِليِّا َكِبي ْ

Artinya : Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), 

karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas 

sebagian lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah 

memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan 

yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga 

diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga 

(mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan 

nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, 

tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau 

perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka 

janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. 

Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.
50

 

 

Hubungan suami istri berpengaruh besar bagi kehidupan 

rumah tangga maka hendaknya suami istri memerhatikan dan 

menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan kesalahan dan 

kerusakan terhadap kelangsungan hubungan mereka. Kesalahan 

yang bertumpuk dapat mengakibatkan kehancuran bagi kehidupan 

rumah tangga.
51

  

2) Pergaulan dalam makna pemenuhan seksual 

Dalam ajaran Islam, pergaulan antara suami istri 

ditempatkan sebagai ibadah, sehingga satu-satunya ibadah yang 

mengandung unsur-unsur seksualitas adalah pernikahan. Tidur dan 

menggauli istri mendapat pahala jika dilakukan dengan cara yang 

baik dan benar.
52

 Allah berfirman dalam QS An-Nisa‟ ayat 19 : 
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ْعُرْوِف فَِاْن َكرِْىُتُمْوُىنَّ فَ َعسى َاْن َتْكَرُىْوا َوَعاِشُرْوُىنَّ بِاْلمَ 
رًا ًرا َكِثي ْ  َشْيًئا وَََّيَْعَل اهللُ ِفْيِو َخي ْ

Artinya :  dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. 

Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) 

karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal 

Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.
53

 

 

Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut 

diistilahkan dengan makruf yang mengandung arti secara baik; 

sedangkan bentuk yang makruf itu tidak dijelaskan Allah secara 

khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan 

patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat.
54

 

d. Menjaga istri dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada 

suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan 

dan mara bahaya. Tentang menjauhkan dari perbuatan dosa dan 

maksiat itu dapat dipahami dari firman Allah QS At-Tahrim ayat 6 : 

 وَّقُ ْوُدَىا النَّاُس  اَنْ ُفَسُكْم َواَْىِلْيُكْم نَارًا قُ ْوا الَِّذْيَن اَمنُ ْوا ياَي َُّها
 َواحِلَجارَةُ 

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu
55

 

 

e. Memerintahkan anggota keluarga untuk mendirikan shalat, karena 

shalat adalah salah satu rukun Islam terpenting setelah syahadat.
56
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Allah menugaskan suami agar memerintahkan keluarganya untuk 

mendirikan sholat dalam QS Thaha ayat 132 : 

َها   َوْأُمْر اَْىَلَك بِالصَّلوِة َواْصَطِبْ َعَلي ْ
Artinya: Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan shalat dan 

sabar dalam mengerjakannya.
57

 

 

(2) Hak-hak suami 

Hak suami berikut adalah kewajiban istri yang berbentuk non materi, 

yaitu : 

a. Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini 

dapat dipahami dari QS An-Nisa‟ ayat 19, karena perintah untuk 

menggauli itu berlaku untuk timbal balik. 

b. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya; dan 

memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam 

batas-batas yang berada dalam kemampuannya. Hal ini sejalan dengan 

QS Ar-Rum ayat 21, karena ayat itu ditujukan kepada masing-masing 

suami istri.  

c. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya 

untuk melakukan perbuatan maksiat. Hal ini berdasarkan QS An-Nisa‟ 

ayat 34 : 

  َحِفَظ اهللُ  فَالّصِلحُت قِنتٌت حِفظٌت لِّْلَغْيِب ِبَا

Artinya:  Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka 

yang taat (kepada Allah) dan menjaga dirinya ketika 
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(suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga 

(mereka).
58

 

 

Mematuhi suami di sini mengandung arti mengikuti apa yang 

disuruhnya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama 

suruhan dan larangan itu tidak menyalahi ketentuan agama.
59

 

 

E. Permasalahan Perkawinan 

Islam sebagai agama rahmatal lil ‘alamin mengatur sedemikian rupa 

segala hubungan lain jenis yang didasarkan pada perasaan tinggi, yakni 

pertemuan dua tubuh, dua hati, dua jiwa dan dua ruh. Dalam bahasa yang 

umum, pertemuan dua insan yang diikat dengan kehidupan bersama, cita-cita 

bersama, penderitaan bersama dan masa depan bersama untuk menggapai 

keturunan yang tinggi dan menyongsong generasi baru.
60

  

Salah satu permasalahannya adalah munculnya perselisihan di antara 

mereka, timbul pertentangan ketika keinginan saling berlawanan, atau ketidak 

senangan karakter dengan hal yang ada di keluarga berupa perselisihan dan 

kedekatan, terkadang terjadi kebosanan sehingga menjadikan udara di dalam 

keluarga berembus dengan awan tebal.
61

 

Islam mengakui adanya kemungkinan terjadinya perselisihan suami 

istri dan pertentangan dalam lingkungan keluarga, memberikan penyelesaian, 
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memberitahukan berbagai penyebabnya yang berjalan bersama peristiwa yang 

terjadi. Perselisihan tersebut dalam istilah Fiqh adalah nusyuz dan syiqaq. 

1. Nusyuz  

Nusyuz adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara 

etimologi berarti ارتفاع  yang berarti meninggi atau terangkat. Nusyuz 

hukumnya haram karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama 

melalui Al-Qur‟an dan hadits Nabi.
62

  

Nusyuz bisa terjadi pada perempuan dan juga laki-laki. 

Dikarenakan watak perempuan berbeda dengan watak laki-laki maka 

penyembuhannya juga berbeda secara teori karena bentuk nusyuznya pun 

berbeda. Meskipun terkadang terdapat kesamaan antara keduanya dan 

bahwa pada setiap diri mereka mencemaskan bagi lainnya.
63

 

Nusyuz istri berbentuk adanya perilaku yang menyalahi aturan, 

menolak ajakan suaminya untuk bergaul, berkata kasar terhadap suaminya, 

tidak menaati suaminya dan menampakkan perlawanan terhadap 

suaminya. Allah memberikan solusi jika hal ini terjadi yaitu berdasarkan 

firman Allah dalam QS An-Nisa‟ ayat 34 : 

 َواّلِِتْ ََتَافُ ْوَن ُنُشْوَزُىنَّ َفِعظُْوُىنَّ َواْىُجُرْوُىنَّ ِِف اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُ ْوُىنَّ 
  

Artinya :  Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, 

hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah 

mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) 

pukullah mereka.
64
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Ayat di atas menerangkan bahwa suami harus melakukan beberapa 

tindakan terhadap istri yang nusyuz, yaitu : 

1. Suami berhak memberi nasihat kepada istri bila tanda-tanda 

kedurhakaan si istri sudah tampak. 

2. Jika sudah nyata durhakanya, suami berhak untuk berpisah tidur dari 

istri. 

3. Jika masih durhaka maka suami berhak memukul istri.
65

  

Sedangkan nusyuz suami di antaranya menjauhi istri, bersikap 

kasar, meninggalkan istrinya, pisah ranjang tanpa ada alasan, mengurangi 

nafkah yang harus diberikan kepada istri atau berbagai beban berat lainnya 

bagi istri.  

Allah memberikan jalan keluar jika terjadi nusyuz suami yaitu 

dalam QS An-Nisa‟ ayat 128 : 

ُيْصِلَحا  نْ َوِاِن اْمرَاٌَة َخاَفْت ِمْن بَ ْعِلَها ُنُشْوزًا اَْو ِاْعرَاًضا َفاَل ُجنَاَح َعَلْيِهَما اَ 
نَ ُهَما ُصْلًحا وَ  رٌ الصُّ بَ ي ْ  ْلُح َخي ْ

Artinya :  Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz, 

atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan 

perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik 

(bagi mereka).
66

 

 

Ayat di atas menyebutkan shulh sebagai suatu solusi yaitu 

perundingan yang membawa kepada perdamaian, sehingga suami tidak 

sampai menceraikan istrinya.
67
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Upaya perdamaian harus dilakukan oleh suami istri jika muncul dan 

konflik dalam rumah tangganya. Perundingan yang dilakukan sebagai upaya 

mencegah terjadinya nusyuz lebih lanjut. Dan juga, dengan adanya perdamaian 

dalam penyelesaian konflik, maka upaya pencegahan terjadinya perceraian 

pun bisa ditingkatkan. Hal ini dapat dipahami dari hadits berikut : 

ثّ َنا ِحبَّاُن ْبُن ُمْوَسى َأْخَبارَنَا َعْبُداهلِل َأْخَبارَنَا يُ ْوُنُس َعْن الُزْىرِْي َعْن َحدَّ 
هَ ُعْرَوَة َعْن   ادَ رَ ا أَ ذَ اهلِل ص.م إِ  لُ وْ سُ رَ  نَ اكَ   تْ لَ ا قاَ َعاِئَشَة َرِضَي اهلُل َعن ْ

 مُ سِ قْ ي َ  انَ كَ َو  وُ عَ ا مَ بَِ  جَ رَ ا خَ هَ مُ هْ سَ  جَ رَ خَ  نَّ هُ ت ُ ي َّ أَ فَ  وِ ائِ سَ نِ  ْيَ ب َ  عَ رَ ق ْ ًرا أَ فَ سَ 
َر َأنَّ َسْوَدَة بِْنَت َزْمَعَة َوَىَبْت يَ ْوَمَها  اهَ مَ وْ ي َ  نَّ هُ ن ْ مِ  ةٍ أَ رَ امْ  لِّ كُ لِ  َلتَ َها َغي ْ َولَي ْ

َلتَ َها ِلَعاِئَشَة َزْوِج النَِّبِّ ص.م تَ ْبَتِغْي ِبَذِلَك َرَضا َرُسْوَل اهلِل ص.م   َولَي ْ
 

Artinya:  Telah menceritakan kepada kami Hibban bin Musa telah 

mengabarkan kepada kami ‘Abdullah telah mengabarkan kepada 

kami Yunus dari Az-Zuhri dari ‘Urwah dari ‘Aisyah radhiyallah 

‘anha berkata : “Rasulullah saw apabila hendak mengadakan suatu 

perjalanan, beliau melakukan undian siapa di antara istri-istri 

beliau yang keluar namanya untuk turut bersama beliau. Dan juga 

beliau menggilir istri-istri beliau setiap hari dan malamnya kecuali 

Saudah binti Zam’ah yang dia menghibahkan jatah giliran hari dan 

malamnya kepada ‘Aisyah istri Rasulullah saw dengan tujuan 

mencari ridho Rasulullah saw. (HR.BUKHARI)
68

 

 

Hadits di atas menerangkan bahwa Saudah binti Zam‟ah yang sudah 

berumur tua khawatir Rasulullah akan menceraikannya. Kekhawatiran Saudah 

diselesaikan dengan menyerahkan hari kunjungannya kepada „Aisyah agar 

Rasulullah tidak menceraikannya.  
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Secara tidak langsung, penyelesaian permasalahan dan konflik dalam 

rumah tangga di mulai dengan adanya perundingan. Suami istri yang saling 

membutuhkan hendaknya berpikir dengan kepala dingin tentang bagaimana 

mencari solusi untuk menyelesaikan masalah, sehingga dalam mencapai 

mufakat penyelesaian, suami istri tersebut harus menyingkirkan sifat egois. 

Namun, jika masalah yang disebabkan karena nusyuz suami atau 

nusyuz istri tidak bisa diselesaikan akan mengakibatkan pertengkaran satu 

sama lain yang disebut syiqaq. Bila terjadi konflik keluarga seperti ini, Allah 

memberikan solusi untuk menyelesaikannya yaitu dalam QS An-Nisa‟ ayat 35: 

ًما ِمْن اَْىِلِو َوَحَكًما ِمْن اَْىِلَها َوِاْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بَ ْيِنِهَما فَابْ َعثُ ْوا َحَكا
نَ ُهَما     ِاْن يُرِْيَدا ِاْصاَلًحايُ َواِفِق اهللُ بَ ي ْ

Artinya:  Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, 

maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan 

seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru 

damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah 

memberikan taufik kepada suami-istri itu.
69

 

 

Ayat di atas menerangkan bahwa kebolehan mengadukan permasalahan 

tersebut kepada hakam yang bisa menjadi penengah dalam menghadapi 

konflik keluarga tersebut, sehingga kemungkinan perceraian dapat 

dihindarkan.
70

 

Jika jalan penengah di atas tidak mendapatkan hasil, permasalahannya 

menjadi sangat kritis, kehidupan rumah tangga sudah tidak normal, tidak ada 

                                                             
69

Kementerian Agama RI, loc.cit. 

 
70

Amir Syarifuddin, op.cit., h. 194-197.  

 



 
 

 
 

39 

ketenangan dan mempertahankan rumah tangga seperti ini sia-sia.
71

 Bila tidak 

ditemukan kemungkinan lain dengan segenap usaha yang ada, maka 

perceraian dapat ditempuh.
72

 

 

F. Perceraian 

Dalam perspektif sosiologis, perkawinan merupakan suatu proses 

pertukaran antara hak dak kewajiban serta “penghargaan dan kehilangan” 

yang terjadi di antara pasangan suami istri. Karena perkawinan merupakan 

proses integrasi dua individu yang hidup dan tinggal bersama, sementara latar 

belakang sosial-budaya, keinginan serta kebutuhan mereka berbeda, maka 

proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan serta 

disepakati bersama.
73

  

Bila dalam perkawinan sudah terjadi kegagalan dalam menyepakati 

hak dan kewajiban, akibatnya, pasangan tersebut sudah tidak bisa lagi 

menghasilkan kesepakatan yang memuaskan masing-masing pihak. Mereka 

seolah-olah tidak dapat lagi mencari jalan keluar yang baik antara mereka 

berdua. Di antara mereka muncul perasaan-perasaan bahwa pasangannya : 

1. Mencoba mulai memaksakan kehendak sendiri; 

2. Mencari-cari kesalahan pasangan; 

3. Lebih mengupayakan terjadinya konflik daripada mencari jalan keluar 

untuk kepentingan bersama; 

4. Mencoba untuk menunjukkan kekuasaannya. 
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Perasaan tersebut kemudian menumbuhkan rasa permusuhan dan 

kebencian di antara kedua belah pihak. Pada akhirnya situasi tersebut diikuti 

oleh kondisi masing-masing pihak seperti : 

1. Lebih mengutamakan dan menuruti kesenangan masing-masing yang 

kadang bertolak belakang dengan keinginan pasangannya; 

2. Lebih menyukai pertemuan dan melakukan kegiatan bersama teman-teman 

sehingga seolah-olah melupakan keberadaan pasangannya; 

3. Saling menyalahkan dan menganggap pasangannya menghambat kegiatan, 

cita-cita dan kesenangannya; 

4. Mencoba untuk menghancurkan sesuatu yang sebelumnya sudah 

disepakati bersama. 

Kondisi demikian sejalan dengan semakin menghilangnya pujian serta 

penghargaan yang diberikan kepada pasangan. Padahal, pujian dan 

penghargaan yang diberikan kepada pasangan suami istri merupakan 

dukungan emosional yang sangat diperlukan dalam suatu perkawinan. pada 

gilirannya perbuatan-perbuatan tersebut mengakibatkan hubungan suami istri 

semakin jauh dan memburuk.  

Mereka semakin sulit untuk berbicara dan berdiskusi bersama serta 

merundingkan masalah-masalah yang perlu dicari jalan keluarnya. Masing-

masing pihak kemudian merasa bahwa pasangannya sebagai “orang lain”. 

Akibatnya, alternatif kegiatan di luar rumah dan di luar kebiasaan mereka 

sebagai pasangan suami istri menjadi lebih menarik bagi mereka yang sedang 
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mengalami kritis dalam perkawinannya. Maka bila situasi ini sudah terjadi, ini 

merupakan “peringatan” akan kemungkinan terjadi perceraian.
74

 

Secara teknis administratif, perceraian di Indonesia harus di depan 

pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhadil 

mendamaikan kedua belah pihak.
75

 Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam 

Pasal 116, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan berikut : 

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan 

lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-

turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di 

luar kemampuannya; 

3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 

4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; 

5. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 

6. Suami melanggar taklik talak; 

7. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidakrukunan dalam rumah tangga.
76
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Adapun tata cara dan prosedurnya perceraian dapat dibedakan ke 

dalam 2 macam : 

1. Cerai Talak (Permohonan) 

Talak berasal dari bahasa Arab  إِْطاَلٌق  artinya lepasnya suatu ikatan 

perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.
77

 menurut istilah 

syarak talak adalah : 

78 َحلُّ رَاِبطَِة الزََّواِج , َوإِنْ َهاُء الَعالََقِة الَزْوِجيَّةِ 
 

 

Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
79

 

 

Menurut syari‟at pengertiannya adalah terlepasnya ikatan 

pernikahan atau terlepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak dan yang 

sejenisnya. Atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau 

ditangguhkan dengan lafal yang dikhususkan.
80

  

Terlepasnya ikatan perkawinan secara langsung berbentuk talak 

bain. Ditangguhkan maksudnya setelah selesai masa iddah yang berbentuk 

talak raj’i.
81

 

Tata cara dan prosedur cerai talak diatur dalam Kompilasi Hukum 

Islam, Pasal 129, 130 dan 131, yaitu : 
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1. Pasal 129  

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya 

mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan 

Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai alasan serta 

meminta agar sidang diadakan sidang untuk keperluan itu. 

2. Pasal 130  

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan 

tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum 

banding dan kasasi. 

3. Pasal 131 

(1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan 

dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga 

puluh hari, memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta 

penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan 

maksud menjatuhkan talak. 

(2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah 

pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta 

yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah 

tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin 

bagi suami untuk mengikrarkan talak. 

(3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap suami 

mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, 

dihadiri oleh istri atau kuasanya.  
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(4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) 

bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar 

talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak 

suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinannya 

tetap utuh. 

(5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat 

penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan 

bukti perceraian bagi bekas suami dan istri.  

Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai 

Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk 

diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing 

diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh 

Pengadilan Agama.
82

 

2. Cerai Gugat 

Pada Bab I tentang Ketentuan Umum huruf i diterangkan, khulu’ 

adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan 

tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya. Dengan 

demikian, khulu’ termasuk dalam kategori cerai gugat.
83

 Adapun yang 

menyangkut alasan-alasan perceraian diatur dalam Pasal 116 Kompilasi.  
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