
BAB III

PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Definisi Perceraian (Talak)

1. Tinjauan Bahasa.

Perkataan talaq dalam bahasa Arab berasal dari perkataan ‘talaqa’ ”yatlaqu“ ,طلق

yang bererti lepas dan bebas. Biasanya dikatakan, “aku (طالق) ”talaqan“ (یطلق)

lepaskan unta dari ikatan” (طلقت االبل عن dan dikatakan juga akan dibebaskan (العقل

tawanan (طلقت وا طلقت األ سیر ) 1

Al-Sayyid Sabiq di dalam kitab Fiqah Al-Sunnah mengatakan perkataan talaq

diambil dari perkataan “al-Itlaq” (االطالق ) yang berarti “al-Irsal” ( لاالرسا ) dan “at-

tarku” ( الترك ) yang bererti melepaskan atau meninggalkan.2

Al-Jaziri di dalam kitabnya al-Fiqh “ala-al-Madhahib al-Arba’ah”

mendefinisikan talaq dari segi bahasa ialah meninggalkan ikatan sama ada dalam

perkara yang dapat disaksikan dengan pancaindera seperti merungkaikan ikatan tali

kuda atau membebaskan tawanan atau dalam perkara abstrak, contohnya

merungkaikan ikatan perkawinan yaitu ikatan yang terjalin di antara suami isteri.3

Kesimpulannya talaq dari segi bahasa bermaksud melepaskan ikatan,

meninggalkan sesuatu dan berpisah ataupun bercerai.

1 Ibnu Manzur Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Al-Ansari, Lisan Al-Arab, Matba’ah Al-
Misriyah, jil.12, Al-Qahirah: Matba’ah Al-Misriyah, 1966, hal. 96-97.

2 Al-Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, jil.2, Bairut: Dar Al-Kitab Al-Arabi,1973/1392,  hal. 241.
3 Abdul Rahman Al-Jiziri, Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Madhahib Al-Arba’ah, jil. 4,Mesir: Maktabah

Al-Tijarah Al-Qubra, 1969, hal. 278.



b. Tinjauan Syarak.

Perkataan talak digunakan sejak zaman jahiliah lagi. Ianya digunakan untuk

memisahkan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Perkataan talak terus digunakan

bagi maksud tersebut apabila datangnya Islam. Para fuqaha’ telah menjelaskan

berbagai definisi berkenaan talak.

Iman Hanafi berpendapat talak ialah :

4مخصوصبلقظالمالاوالحالفىالنكاحقیدرفع

Artinya: Meleraikan ikatan perkawinan dengan serta merta atau pada masa
hadapan dengan lafaz yang tertentu.

Iman Malik mendefinisikan talak sebagai :

5بزوجتھالزوجمتعھحلیةترفعحكمیةصفة

Artinya : Suatu sifat hukuman yag menyekat kehalalan suami bertamattu’
dengan isterinya.

Iman Syafi’i mendefinisikan talak sebagai :

6ونحوهالطالقبلفظعقدالنكاححل

Artinya : Merungkaikan ikatan perkawinan dengan menggunakan lafaz talaq
atau yang seumpama dengannya.

Iman Hambali mendefinasikan talak sebagai:

7بعضھاوالنكاحقیدحل

4 Muhammad Bin Abdul Wahid Al-Sayusi ibn Al-Humam Al-Hanafi, Faht Al-Qadir ‘ala Al-
Hidayah, 1970, hal. 21.

5 Abu Abdullah Al-Syeikh Muhammad Ahmad, ‘Ulais Fath Al-‘Ali Al-Malik Fi Al-Fatwa ‘ala
Madhhab Al-Iman Malik, jil. 2, Bairut: Dar Al-Fikr, hal. 2.

6 Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, Muhtaj ila Ma’rifat Alfaz Al-Minhaj, jil. 3, Mesir: Syarikah
Makatabah wa Matba’ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi wa Auladuh, 1938/1377H, hal. 279.



Artinya : Meleraikan ikatan perkawinan atau setengahnya (sama ada talak satu
atau dua yaitu talaq yang boleh di ruju’).

Kesimpulannya talaq adalah satu rombakan kepada ikatan perkawinan yang telah

dibuat untuk menghalalkan hubungan zahir dan batin di antara lelaki dan perempuan.

Ianya adalah kesudahan kehidupan berkelamin di antara suami dan istri dengan beberapa

peraturan yang telah ditentukan.

B. Dasar Hukum Talak

Para Ulama berbeda pendapat tentang hukum asal talak. Kebanyakan dari mereka

menyatakan bahwa talak itu terlarang, kecuali bila disertai alasan yang  benar. Menurut

mereka, talak itu kufur (ingkar, merusak,menolak) terhadap nikmat Allah dan kufur

terhadap nikmat Allah adalah haram. Oleh karena itu, tidak halal bercerai kecuali karena

darurat. Darurat yang membolehkan Perceraian adalah suami yang meragukan kebersihan

tingkah laku istrinya atau telah hilangnya perasaan cinta antara keduanya tanpa alasan-

alasan tersebut Perceraian adalah kufur terhadap kemurahan Allah.

Mengenai hukum talak, seperti umumnya masalah lain dapat bergeser pada

hukum yang berbeda, yang pada pokoknya terdapat keberagaman motif, serta kondisi

yang ada dalam diri perlaku perkawinan. Oleh karena itu,  hukum talak dapat berbeda

sesuai dengan berbeda illatnya, seperti talak itu menjadi wajib bila dijatuhkan oleh

hakam.

Jika menurut hakam tersebut,  perpecahan antara  suami istri sudah sedemikian

berat sehingga sangat kecil kemungkinan bahkan  tiada sedikitpun terdapat celah-celah

kebaikan atau kemaslahatan kalau perkawinan itu dipertahankan.Talak menjadi haram

7 Ahmad Bin Hanbal, Syarf Al-Din Musa Al-Hijawi Al-Muqaddasi Al-Iqna’ Fi Fiqh Al-Iman, jil. 4,
(Bairut: Dar Al Ma’rifat, t.t), hal. 2.



bila dijatuhkan tanpa alasan yang kukuh. Talak seperti ini adalah haram karena

mengakibatkan kemudaratan bagi istri dan anak. Talak jenis ini tidak sedikitpun

mengundang kemaslahatan setelah kejatuhannya.8

Talak menjadi sunat jika istri mengabaikan kewajibannya pada Allah  seperti

abaikan solat, puasa dan sebagainya. Suami tidak mampu memaksanya agar istri

menjalankan kewajiban tersebut,  atau istri kurang rasa malu. Talak yang berlaku

berdasarkan adanya keperluan atau disebabkan adanya faktor yang menggugat

keharmonian hubungan suami istri maka ia menjadi  makruh seperti perangai istri yang

buruk dan tidak mau menerima nasihat, pergaulannya tidak baik, sikapnya boleh

membahayakan rumahtangga serta tidak tercapai tujuan perkawinan.9

i. Dalil Dari Al-Qur’an.

Talaq dibenarkan berpandukan beberapa ayat Al-Quran di antaranya ialah firman

Allah S.W.T :

















8 Ibid .
9 Sayyid Sabiq. Op.cit, hlm.13






Artinya : Talak (yang boleh dirujuk kembali itu hanya) dua kali. sesudah itu
bolehlah ia (rujuk dan) memegang terus (isterinya itu) Dengan cara
Yang sepatutnya atau melepaskan (menceraikannya) Dengan cara
Yang baik dan tidaklah halal bagi kamu mengambil balik sesuatu dari
apa Yang telah kamu berikan kepada mereka (isteri-isteri Yang
diceraikan itu) kecuali jika keduanya (suami isteri takut tidak dapat
menegakkan aturan-aturan hukum Allah. oleh itu kalau kamu khuatir
Bahawa kedua-duanya tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum
Allah, maka tidaklah mereka berdosa - mengenai bayaran (tebus talak)
Yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya (dan mengenai
pengambilan suami akan bayaran itu). itulah aturan-aturan hukum
Allah maka janganlah kamu melanggarnya; dan sesiapa Yang
melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka mereka itulah orang-
orang Yang zalim.10

Firman Allah SWT lagi :





















Artinya: Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri (kamu) kemudian mereka
(hampir) habis tempoh idahnya maka bolehlah kamu pegang mereka
(rujuk) Dengan cara Yang baik atau lepaskan mereka Dengan cara Yang
baik. dan janganlah kamu pegang mereka (rujuk semula Dengan maksud
memberi mudarat, kerana kamu hendak melakukan kezaliman (terhadap
mereka); dan sesiapa Yang melakukan demikian maka Sesungguhnya

10 Al-Quran, Al-Baqarah 2:229.



Dia menganiaya dirinya sendiri. dan janganlah kamu menjadikan ayat-
ayat hukum Allah itu sebagai ejek-ejekan (dan permainan). dan
kenanglah nikmat Allah Yang diberikan kepada kamu, (dan kenanglah)
apa Yang diturunkan kepada kamu Iaitu Kitab (Al-Quran) dan ilmu
hikmat, untuk memberi pengajaran kepada kamu dengannya.dan
bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah: Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.11

Allah SWT menyambung dalam firmannya dalam surah At-Talak ayat 2,














Artinya: Kemudian apabila mereka hampir tempoh ‘iddahnya, maka bolehlah.
Kamu pegang mereka dengan cara yang baik dan adakanlah dua orang
saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu menyempurnakan
kesaksian  kerana Allah semata-mata. Dengan hukum-hukum yang
tersebut diberi peringatan dan pengajaran kepada sesiapa yang bertaqwa
pada Allah nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari
segala perkara yang menyusahkannya.

Firmah Allah SWT Lagi.















11 Al-Quran, Al-Baqarah 2:231















Artinya: Wahai Nabi, Sesungguhnya Kami telah halalkan bagimu isteri-isterimu
Yang Engkau berikan maskahwinnya, dan hamba-hamba perempuan
Yang Engkau miliki dari apa Yang telah dikurniakan Allah kepadamu
sebagai tawanan perang; dan (Kami telah halalkan bagimu berkahwin
Dengan sepupu-sepupumu, iaitu): anak-anak perempuan bapa saudaramu
(dari sebelah bapa) serta anak-anak perempuan emak saudaramu (dari
sebelah bapa), dan anak-anak perempuan bapa saudaramu (dari sebelah
ibu) serta anak-anak perempuan emak saudaramu (dari sebelah ibu) Yang
telah berhijrah bersama-sama denganmu; dan (Kami telah halalkan
bagimu) mana-mana perempuan Yang beriman Yang memberikan
dirinya kepada Nabi (untuk dikahwininya Dengan tidak membayar
maskahwin) kalaulah Nabi suka berkahwin dengannya; perkahwinan
Yang demikian adalah khas bagimu semata-mata, buka bagi orang-orang
Yang beriman umumnya; Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa
Yang Kami wajibkan kepada orang-orang mukmin mengenai isteri-isteri
mereka dan hamba-hamba perempuan Yang mereka miliki; - supaya
tidak menjadi keberatan bagimu. dan (ingatlah) Allah adalah Maha
Pengampun, lagi Maha Mengasihani. 12

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:












12 Al-Quran, Al-Ahzab 33:49.



Artinya: “Tidaklah ada dosa bagi kamu jika  kamu   menceraikan   istri-istri
kamu  sebelum kamu  sentuh (bercampur dengan mereka) atau belum
kamu tentukan maharnya”. 13

Berdasarkan dalil-dalil di atas, syariat Islam sememangnya membolehkan

perceraian. Walau bagaimanapun, ianya dilihat sejauh mana hubungan pasangan suami

istri tersebut supaya mendatangkan kebaikan pada kedua-dua pihak melalui jalan

perceraian.

Daripada pengertian dari al-quran tersebut, dilihat dari sudut tindakan bercerai

atau menjatuhkan talaq yang dihubungkaitkan dengan keadaan si istri pada ketika itu.

Hukum-hukum ini tidak membabitkan tentang kesahan perceraian itu. Perceraian tetap

dihukum sah, apabila cukup rukun dan syaratnya.

ii. Dalil dari Al-Hadith

Talaq juga telah dijelaskan di dalam hadith-hadith Rasulullah SAW antaranya

ialah hadith di mana Ibnu Umar yang telah menceraikan istrinya yang berada dalam

keadaan haid. Lalu perkara tersebut telah ditanya kepada Rasulullah SAW lalu Rasulullah

SAW bersabda :

عنسلموعلیھهللاصلىعن ابن عمر: أنھ طلق إمراتھ وھي حائضة في عھد رسول هللا
ثمیطھرنحتىلیتركھاثمفلیراجعھامرهسلموعلیھهللاصلىهللارسوللھفقالذلك

أمرهللالتىالعدةفتلكیمسأنقبلطلقشاءوانبعدأمسكشاءانثمتطھرثمتحیض
14لھاالنساءیطلقأنوجلعز

13 Al-Quran, surah Al-Baqarah: 236)

14 Iman Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi, Sahih Muslim, jil.2, (Mesir: Dar Al-
Ihya’ Al-Kutub Al ‘Arabiyyah Isa Al-Babi Al-Halabi Wa Syurakah, 1955/1374 H), hal. 1094.



Artinya : Diriwayatkan daripada Ibnu Umar r.a katanya. Sesunggunya dia telah
menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Perkara itu terjadi dalam
zaman Rasulullah maka ditanya pada ketika itu oleh Umar kepada
Rasulullah. Lalu baginda bersabda: “Perintahkan dia merujuk kembali
kepada istrinya. Kemudian biarkan istrinya suci, kemudian haid lagi,
kemudian haid sekali lagi. Selepas itu terpulanglah kepadanya sama ada
mahu terus kekal ataupun menceraikannya, tetapi itu semua sebelum
terjadi persetubuhan. Itulah tempoh iddah yang diperintahkan oleh
Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung untuk wanita yang
diceraikan.

Dalam hadith yang lain, Rasulullah SAW bersabda:

15جماعغیرفىطاھرایطلقھاأنالسنةالطالق

Artinya: Talaq sunnah itu ialah kamu menceraikannya (istri) dalam keadaan suci
tanpa disetubuhi sebelumnya.

الطالق عندهللا لالالح ابغضعن ابن عمر رضى اهللا عنھماعن النبي ۖ 

Artinya:“Perkara halal yang dibenci oleh Allah SWT ialah talak (perceraian)”.16

Hadith lain ada menyatakan seperti mana yang diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab:

17راجعھاثمحفصھطلقوسلمعلیھهللاصلىهللارسولأن

Artinya : Bahawa Nabi SAW telah menceraikan istrinya Hafsah kemudian
baginda meruju’nya kembali.

iii. Dalil Dari Ijma’

15 Al-Hafiz Abdul Rahman bin Syu’ib Al-Nasa’I, Sunan Al-Nasai, jil. 6,Mesir: Syarikah Maktabah
Wa Matba’ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1963, hal. 114.

16 Ibid., hlm. 14
17 Abu Daud, Sunan Abu Daud, jil 2, Bandung: Dahlan Bandung, t.t., hal. 285.



Ijma’ ulama’ sepakat menyatakan bahawa talaq itu harus sejak zaman dahulu

sehingga kini tanpa bantahan seorang pun daripada mereka. Hukum keharusannya

berdasarkan kepada dalil Al-Quran dan Hadith. 18

Berdasarkan dari dalil-dalil yang dijelaskan ini menunjukkan bahwa talaq telah

disyari’atkan di dalam Islam. Dengan pensyari’atan itu maka dapatlah dirumuskan bahwa

hubungan suami istri merupakan suatu ikatan perjanjian yang teguh. Dengan sebab itulah

Allah SWT telah menentukan panduan hidup berumah tangga yang dapat menjamin

kebahgiaannya. Namum ada ketikanya hasrat untuk membentuk keluarga yang bahgia

gagal disebabkan tiada lagi persefahaman antara suami istri.

C. Pembahagian Talak, Rukun Dan Syarat Talak

Syara’ mengadakan beberapa syarat semasa menjatuhkan talak bagi menghalang

mengikut emosi dan menjaga institusi keluarga. Sebabnya hubungan   ini adalah suci,

beda dengan akad yang lain. Tambahan pula talak memberi kesan yang mendalam dalam

kehidupan perempuan karena ketinggian nilai yang dimiliki oleh wanita menjadi sia-sia.

Boleh jadi hidupnya seorang tanpa kawin selama-lamanya. Wanita yang membujang

pada kebiasaannya membawa kepada kefasidan atau terdedah ke lembah kejahatan dan

maksiat.

18 Syamsudin Muhammad bin Abi Al-Abbas Ahmad bin Hamzah Ibn Syihab Al-Din Al-Ramli.
Nihayat Al-Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj, (Mesir: Syarikah Maktabah wa Matba’ah Al-Babi Al-Walabi Wa
Auladuh, t.t), hal. 77.



Jika sempurna rukun dan syarat maka talak adalah sesuai dengan syara’ tanpa

mendatangkan dosa padanya. Jika tidak salah satu daripadanya maka menjatuhkan talak

adalah  berdosa dan mendapat kemurkaan Allah.19

1. Pembahagian Talak

Talak terbahagi kepada beberapa bagian berdasarkan kepada beberapa sudut
pandangan. Pembagian yang berdasarkan kepada kejelasan lafaz yang digunakan,
iaitu soreh dan kinayah.

Pembagian yang berdasarkan kepada masa menjatuhkan talaq yaitu:
1) Munjiz : Yaitu talaq secara langsung di mana ia dilafazkan secara terus tanpa

dikaitkan dengan sesuatu apa pun seperti suami berkata kepada istrinya “aku

ceraikan engkau”. Talaq seperti ini akan gugur selepas suami selesai

melafazkannya.

2) Mudhaf: Yaitu talaq yang dikaitkan dengan masa yang akan datang seperti

suami berkata kepada istrinya “awak tertalaq bulan depan”.

3) Mu’allaq: Yaitu talaq yang tergantung atau talaq yang dikaitkan dengan

sesuatu syarat seperti suami berkata kepada istrinya “jika kamu keluar dari

rumah ini maka kamu tertalaq”. 20

2.  Rukun Talak

Pada dasarnya rukun talak terbahagi kepada tiga yaitu:

i. Suami

ii. Isteri

iii.Sighah21

19 Ibid., 478-479
20 Mustofa Al-Khin, dkk., Kitab Fikah Mazhab Syafie, jil. 4, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam,

2005), hal. 880, 864.



Suami boleh menceraikan istri tapi tidak semua talak yang dijatuhkan           oleh

seorang suami terhadap istrinya dihukumkan sah karena terdapat beberapa syarat

kelayakan peribadi yang berkaitan dengan diri suami. Tanpa kesempurnaan syarat itu,

maka talak yang dijatuhkan tidak sah. Contohnya seperti berakal, pilihan sendiri dan

sebagainya.

Ulama Syafi’i berpendapat bahwa rukun talak merupakan lafaz yang dijadikan

dalil (menunjukkan), makna talak pada bahasa yaitu pembuangan, pelepasan, dan

meleraikan ikatan dalam perceraian secara terang dan memutuskan kebaikan, pemberian

dan sebagainya dalam perceraian secara kiasan (kinayah). Ataupun makna pada syara’

ialah menghilangkan keharusan dan halal bergaul dan bersetubuh atau isyarat yang boleh

menggantikan lafaz talak.

Ulama Syafi’i berpendapat bahwa talak ada beberapa rukun. Maksud rukun bagi

suatu di sisi Jumhur ialah perkara yang mewujudkan hakikat sesuatu itu, walaupun ia

tidak termasuk di dalamnya. Ulama Syafi’i berpendapat bahwa rukun talak ada lima

yaitu:

i. Suami – Para Ulama bersependapat menyatakan bahwa suami yang melakukan

cerai itu disyaratkan seorang yang berakal dan sampai umur semasa menceraikan

istrinya . Tidak termasuk mereka yang tidak mukalaf,  seperti kanak – kanak,

orang gila,  orang pitam dan orang sedang tidur karena akal adalah pintu kepada

segala – gala urusan. Mereka yang tidak berakal tidak dapat menentukan pekara

yang baik dan buruk,  karena segala urusan yang diturunkan adalah untuk

kepentingan hambanya .

21 Ibid., hlm.122



ii. Mengeluarkan Perkataan Cerai dengan Tujuan Melakukan Cerai – Ulama Mazhab

Syafi’i dan Hambali bersependapat menyatakan bahwa menyebut perkataan talak

tanpa tujuan (niat) menceraikan istrinya adalah tidak diambil kira talaknya,

seperti orang yang sedang tidur mengeluarkan perkataan cerai istrinya atau orang

terkejut daripada tidur menceraikan istrinya, ataupun orang yang melatah

mengeluarkan lafaz cerai terhadap istrinya,  atau orang yang menceritakan tentang

lafaz cerai orang lain, seperti katanya,  Muhammad berkata kepada istrinya, ‘aku

ceraikan kamu’ atau ‘aku ceraikan istriku’. Contoh tersebut tidak diambil kira

talaknya .

iii. Lafaz Cerai (Sighah) – Para Ulama bersependapat menyatakan bahwa perceraian

tidak akan berlaku melainkan dengan lafaz. Jika hanya berniat cerai di dalam hati

saja tidak dikira sebagai cerai. Ulama yang bersependapat demikian ialah Ata’,

Jabir bin Zaid, Said bin Zubir, Yahya bin Ibnu Kathir, Imam Syafi’i dan Imam

Ahmad bin Hambal.

iv. Istri – Bagi istri yang masih dalam ikatan perkawinan atau dalam hukum

perkawinan (dalam iddah raj’i), suami berhak menjatuhkan talak ke atas istri

tersebut, walaupun dalam hukum perkawinan (iddah raj’i) seperti kata suami

kepada istrinya yang masih di dalam ikatan perkawinan atau di dalam iddah; aku

ceraikan kamu atau kamu bercerai, di kira perceraiannya dengan perkataan

tersebut .

v. Suami Berkuasa Menceraikan Istrinya – Antara rukun perceraian ialah suami

masih berkuasa menceraikan istrinya karena Islam telah memberi kuasa tersebut

sebanyak tiga kali talak bagi setiap akad perkawinan. Jika seseorang suami telah



menggunakan semua kuasa cerai tersebut maka suami tidak lagi berkuasa

menceraikan istrinya. Atau suami mempunyai kuasa mencerai tetapi istri pula

berada di dalam iddah ba’in samada karena fasakh atau sebagainya maka suami

tidak berhak menggunakan kuasa mencerai tersebut.22

1. Pembahagian Lafaz

Lafaz terbahagi kepada dua bahagian yaitu lafaz Sarih ( jelas ) dan lafaz

Kinayah ( tidak jelas atau kiasan ).  Lafaz Sarih seperti lafaz talak di kira talaknya

dan tidak perlu kepada niat melakukan talak manakala lafaz Kinayah pula di kira

talaknya jika disertakan dengan niat cerai semasa mengeluarkan perkataan

tersebut.23

1. Lafaz Sarih

Para Ulama bersependapat menyatakan bahwa lafaz talak adalah lafaz

Sarih tetapi mereka mempunyai pendapat yang berbeda tentang lafaz Firaq ( pisah

) dan juga lafaz Tasrih ( lepaskan ) . Adakah kedua – dua perkataan tersebut dikira

lafaz Sarih atau lafaz Kinayah.

Pendapat Pertama – Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i menyatakan bahwa

kedua -dua lafaz itu dikira talak dan tidak perlu kepada niat kerana kedua-dua

lafaz tersebut adalah lafaz Sarih.24

Pendapat Kedua – Mazhab Hanafi, Maliki dan Abu Abdullah bin Hamid

menyatakan bahwa lafaz talak saja yang dikira sebagai lafaz Sarih manakala lafaz

Firaq dan lafaz Tasrih adalah lafaz Kinayah. Imam Malik menyatakan bahwa

22Zamri Hashim. Pendidikan Islam Tingkatan 5. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur., hlm.
32

23 Ibid., hlm. 69

24 Ibid.,hlm. 70



lafaz Kinayah yang nyata, seperti kedua –dua lafaz tersebut tidak perlu kepada

niat untuk menjatuhkan talak.25

2. Lafaz Kinayah

Lafaz Kinayah ialah lafaz yang tidak dikhususkan untuk bercerai bahkan

juga digunakan untuk pengertian lain. Penggunaan lafaz Kinayah perlu kepada

niat . Antara lafaz Kinayah adalah seperti kata suami kepada istrinya ,‘kamu

haram bagiku’ atau ‘pergilah kamu bersihkan rahim kamu’ atau  ‘carilah suami

lain’ atau ‘jauhkan diri kamu daripada aku’ atau ‘pergilah kamu beriddah’ atau

‘baliklah kamu ke rumah keluarga kamu’ atau lafaz- lafaz lain yang

seumpamanya. Penggunaan lafaz Kinayah untuk menceraikan seseorang istri

perlu kepada niat melakukan cerai semasa mengeluarkan lafaz itu .26

D. Jenis Dan Hikmah Talak

1. Jenis-Jenis Talak

Dalam Islam talak terbagi kepada beberapa macam. Bila talak itu mutlak jatuh

oleh karena suami, maka hanya terbagi 2 yaitu talak raj’i dan talak baini. Bila talak itu

datang dari seseorang istri disebut khulu’.27

a.Talak Raj’i

Para Ulama sepakat bahwa yang dinamakan talak raj’i ialah talak si suami yang

masih memiliki hak untuk kembali kepada istri, sepanjang istrinya masih dalam masa

iddah, baik istri bersedia ataupun tidak. Syaratnya adalah istri sudah dicampuri, sebab

25 Ibid.
26 Ibid., hlm.32
27 Hasbi Indra, Potret Wanita Shalehah, Penamadani Jakarta, Cet.1, 2004. hlm.228



istri yang dicerai tetapi belum dicampuri tidak memiliki iddah. Syarat kedua yaitu tidak

menggunakan uang dan tidak pula dimaksudkan untuk melengkapi talak tiga. Wanita

yang ditalak raj’i hukumnya seperti istri. Mereka masih mempunyai hak sebagai suami

istri, seperti hak waris mewarisi antara keduanya, manakala salah satu dari keduanya ada

yang meninggal sebelum selesai masa iddah.28

Dr.As-Siba’i mengatakan bahwa talak raj’i adalah talak yang untuk kembalinya

bekas istri kepada bekas suaminya  tidak memerlukan pembaruan akad nikah, tidak

memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian. Setelah terjadi talak raj’i maka

istri wajib beriddah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri

sebelum berakhir masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk,

tetapi jika  dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap

istrinya,

maka dengan berakhirnya masa iddah itu kedudukan talak menjadi talak bain, kemudian

jika sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka

wajib dilakukan dengan akad baru dan dengan mahar baru pula.29

Talak raj’i hanya terjadi pada talak pertama dan kedua sahaja, berdasarkan firman Allah

SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 229:







Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi
dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik30

28 Ibid.

29 H.Abd.Rahman Ghazaly, M.A, Fiqh Munakahat, Premena Jaya, Cet.ke-2, 2006, hlm.191



Dalam satu riwayat di kemukakan bahwa seorang lelaki menceraikan istrinya

sekehendak hatinya. Menurut anggapannya, selama ruju’ itu dilakukan dalam masa

iddah, wanita itu tetap istrinya, walaupun seratus kali ditalak ataupun lebih. Lelaki itu

berkata pada istrinya :” Demi Allah, aku tidak akan menalakmu, dan kau tetap berdiri di

sampingku sebagai istriku dan aku tidak akan menggaulimu sama sekali”. Istrinya

berkata :” Apa yang akan kau lakukan?”. Suaminya pula berkata :”Aku akan

menceraikanmu. Kemudian apabila habis iddahmu, aku akan ruju’ lagi”.

Maka menghadaplah wanita itu kepada Rasulullah SAW untuk menceritakan perihal itu.

Rasulullah SAW terdiam hingga ayat tersebut turun sampai kata “bi ihsan” .31

Ayat ini memberi makna bahwa talak yang di Syari’atkan Allah ialah talak yang

dijatuhkan oleh suami satu demi satu, tidak sekaligus, dan bahwa suami boleh

memelihara kembali bekas istrinya setelah talak pertama dengan cara yang baik,

demikian pula setelah talak kedua. Arti memelihara kembali ialah dengan merujuknya

dan mengembalikannya ke dalam ikatan perkawinan dan berhak mengumpuli dan

menggaulinya dengan cara yang baik. Hak merujuk hanya terdapat dalam talak raj’i

sahaja.32

b.Talak Bain

Talak Bain yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami

terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan

30 Al-Quran,surah Al-Baqarah 2:229.

31 K.H.Q. Salleh, H.A.A Dahlan, H.M.D Dahlan , Asbabun Nuzul, Pustaka Muda, Cet.4, 2005,
hlm. 176

32 H.Abd.Rahman Ghazaly, Op.cit., hlm. 197



dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-

syaratnya.33

Talak ba’in ada dua macam yaitu talak ba’in shuqra dan talak bain kubro.

1) Talak ba’in shuqro ialah talak ba’in yang menghilangkan pemilikan bekas

suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk

kawin kembali dengan bekas istri, baik dalam masa iddahnya maupun sesudah

berakhir masa iddahnya.

2) Talak ba’in kubra yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami

terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk berkawin

kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-

laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara

wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya. Talak ba’in kubra terjadi pada

talak yang ketiga.

3) Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 230:





Artinya : Kemudian jika suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka

perempuan itu tidak halal lagi baginya, sampai dia kawin dengan suami
yang lain. 34

Dalam satu riwayat diberitakan bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan

pergaduhan ‘Aisyah binti Abaurrahman bin Atiq kepada Rasulullah s.a.w bahwa ia telah

ditalak oleh suaminya yang kedua (Abdurrahman bin Zubair al-Qaradzi) dan akan

33Abd.Rahman, Fiqh Munakahat, Juz 2, Pustaka Muda, Kuala Lumpur, hlm. 198
34 Al-Quran, Al-Baqarah / 2:230.



kembali kepada suaminya yang pertama (Rifa’ah bin Wahab bin Atik) yang telah

menalak bain kepadanya. Aisyah berkata :”Abdurrahman bin Zubair telah menalak saya

sebelum menggauli. Apakah saya boleh kembali kepada suami yang pertama?”. Nabi

menjawab :”Tidak kecuali kamu telah digauli oleh suamimu yang kedua”.  Kejadian ini

membenarkan seorang suami talah talak bain istrinya .mengahwini istrinya kembali

setelah istrinya itu digauli dan diceraikan oleh suami yang ke dua.

c. Khuluk

Kehidupan  suami istri kadang-kala berjalan dengan tenteram dan damai, apabila

keduanya saling sayang menyayangi dan masing-masing menjalankan kewajibannya

dengan baik . Namun begitu, sering juga timbul perselisihan sehingga tidak nampak

keharmonisan dalam keluarga, bahkan sukar diselesaikan dengan baik dan damai.

Apabila hal ini terjadi, masing-masing antara suami istri mempunyai hak. Apabila

keinginan untuk berpisah datang dari pihak suami, maka dia berhak mengajukan talak

kepadanya. Jika keinginan itu datang dari pihak istri, maka Islam juga membolehkan

dirinya dengan menebus dirinya dengan jalan khulu’. Keduanya dapat dilakukan selama

tidak menyimpang dan sesuai dengan hukum Allah SWT.

Khulu’ ialah penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya

dari ikatan suaminya atau tuntutan perceraian dari pihak istri. Apabila suami istri tersebut

menerima khulu’ dan istri menyerahkan harta agar suaminya menalak istrinya. Reaksi

khulu’ bisa dengan kata-kata yang jelas, misalnya khulu’ dan fasakh maupun dengan

kiasan. Misalnya “ saya lepas dan jauhkan kamu dari sisiku.”



Imam Malik, Imam Syafi’i dan Ahmad membolehkan penceraian dengan

putusan pengadilan, jika istri menuntutnya karena tidak diberi belanja dan suami tidak

mempunyai simpanan harta. Alasan-alasan bagi pendapat mereka ini adalah karena suami

berkewajiban memelihara istrinya dengan baik atau menceraikannya dengan baik karena

Allah SWT berfirman:




Artinya “Maka peliharalah dengan baik atau lepaskanlah dengan baik” 35

Ini adalah sebab dibenarkan khulu’ karena adalah memudharatkan jika seorang

istri itu tidak diberi nafkah. Nafkah yang di maksudkan disini adalah nafkah zahir yaitu

makanan, pakaian dan tempat tinggal.

2. Hikmah Talak

Tujuan  perkawinan ialah kehidupan yang berterusan di antara kedua-dua

pasangan suami istri. Allah SWT menSyari’atkan banyak hukum-hukum dan adab-adab

untuk mengekalkan dan menyemarakkan hubungan suami istri. Tetapi kadang-kadang

adab dan hukum ini tidak diikuti oleh kedua pasangan suami istri.

Contohnya suami tidak memilih istri yang sesuai atau kedua-dua pasangan atau

salah seorang tidak iltizam dengan adab-adab pergaulan yang telah ditentukan oleh Islam.

Ini menyebabkan ketegangan. Kerenggangan ini semakin melebar dari hari ke hari

sehingga sukar untuk diperbaiki. Ketika tidak ada cara untuk mewujudkan persepahaman

35 Al-Quran, Al-Baqarah /2:229.



dalam kehidupan berkeluarga, peraturan yang membolehkan kita menangani masalah

tersebut diperlukan.

Dengan itu ikatan perkawinan dapat didamaikan dan hak kedua belah pihak tidak

terabai. Ini dilakukan apabila mereka tidak lagi mampu untuk hidup bersama. Allah SWT

berfirman:






Artinya:“Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada
masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha
luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”. 36

Jika suami menggunakan talak sebagai jalan penyelesaian terakhir dalam

menyelesaikan masalah yang timbul, ia adalah jalan penyelesaian yang dharuri. Beliau

terpaksa melakukan walaupun kebiasaannya penceraian adalah amat menyakitkan.

Sekiranya talak digunakan untuk menunjukkan kebodohannya dan memenuhi nafsunya,

ia adalah perkara halal yang paling dimurkai oleh Allah SWT.37

Allah Yang Maha Bijaksana menghalalkan talak tapi membencinya, kecuali untuk

kepentingan suami istri atau keduanya atau kepentingan keturunannya. Dalam masalah

ini mengandung dua hal yang merupakan sebab terjadinya talak:38

a. Kemandulan.

36 Al-Quran, An-Nisa/4:130.
37 Mustofa, Kitab Fikah Mazhab Syafie, Dar al-Khautsar, Jakarta, hlm. 682
38Abd.Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, M.A,Fajar Interpratama Offset, cet.1, 2003, hlm. 217



Kalau seseorang laki-laki mandul, maka ia tidak akan mempunyai keturunan atau

anak, padahal anak merupakan keutamaan perkawinan. Dengan anak, keturunan dunia

menjadi makmur. Begitu pula dengan perempuan, apabila mandul, maka keberadaannya

bersama suami akan mengeruhkan kejernihan kehidupan.

Maka talak mempunyai faedah bagi suami bila istri mandul. Sebab yang mendorong

untuk menikah adalah terwujudnya keturunan.39

b. Menghilangkan Kesengsaraan

Terjadinya perbedaan dan pertentangan kemarahan dan segala yang mengingkari

cinta di antara suami istri. Kalau cinta kasih sudah hilang akan berubahlah pilar-pilar

perkawinan. Mereka jatuh ke lembah kehidupan yang susah dan pemikiran yang bimbang

karena pada dasarnya persatuan dan kekompakan dalam segala hal merupakan kunci

kesuksesan dan kebahagiaan serta sumber segala kesenangan. Lain halnya kalau ada

tabiat yang berbeda dari hati yang tidak bersatu, maka talak akan menghilangkan

kesengsaraan.40

39Mustofa, Op.cit., hlm. 217

40 Ibid.


