
BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG IDDAH DAN TALAK

A. Iddah

1. Pengertian Iddah

Secara bahasa, Iddahberasal dari bahasa Arab yang terdiri dari kata

bentuk)العدد mashdar) yang bermakna اءحصإلا yaitu membilang,

menghitung atau penghitungan1.Ringkasnya, iddah adalah istilah untuk

masa-masa bagi seorang perempuan menunggu dan mencegah dirinya dari

menikah setelah wafatnya sang suami atau setelah suaminya menceraikan

dirinya.

Adapun secara istilah, para ulama telah merumuskan definisi

iddah,  seperti yang dikemukakan oleh Ibn Qudamah yaitu:

المدة االتى ضربھا الشارع للمرأة، فال یحل لھا التزوج فیھا بسبب طالقھا أو موت 
2.زوجھا

Artinya: “Yaitu masa yang ditetapkan oleh syara’ terhadap perempuan,
maka tidaklah halal baginya menikah pada masa itu karena
sebab di talak suaminya atau pun meniggal suaminya.”

Lebih lanjut definisi iddah didalam kitab Mughni al-Muhtaj:

ِعھَا َعلَى  ٍة تَتََربَُّص فِیھَا اْلَمْرأَةُ لَِمْعِرفَِة بََراَءِة َرِحِمھَا أَْو لِلتََّعبُِّد أَْو لِتَفَجُّ 3َزْوِجھَااْسٌم لُِمدَّ

1Ahmad warson munawwir, Kamus al-munawwir, (Surabaya:Pustaka Progresif), 1997 cet
14,h.903.

2Ibn Qudamah, al-Kaafi fi Fiqhi al-Imam Ahmad, (Beirut-Lebanon : Dar Al-kutub al-
Ilmiyah, 1994), Juz 3, cet.I, h.194.

3Syekh Khatib asy-Syarbini, Mughni al-Muhtaj,(Beirut-Libanon, Dar al-Ma’rifah, 1997),
cet.I., Juz 3, h.504.
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Artinya:“Iddah adalah nama bagi suatu masa tunggu yang wajib
dilakanakan oleh wanita untuk mengetahui kebersihan rahimnya
atau untuk ibadah atau berduka cita karena meninggal
suaminya.”

Wahbah az-Zauhaili memberikan definisi sebagai berikut:

رقة، یجب على المرأة االنتظار فیھا بدون زواج ھي مدة حددھا الشارع بعد الف
.4حتى تنقضي المدة

Artinya: “Iddah yaitu masa yang telah ditetapkan oleh Allah setelah terjadi
perpisahan, yang harus dijalani oleh si istri dengan tanpa
melakukan perkawinan sampai habis masa iddahnya.”

Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami, bahwa iddah itu

adalah suatu masa tunggu yang telah ditetapkan oleh syara’ bagi

perempuan/istri yang telah dicerai oleh suaminya, baik itu cerai hidup

ataupun cerai mati, dan selama masa iddah itu sang istri tidak boleh

menikah dengan laki-laki lain sampai iddahnya benar-benar telah selesai.

2. Dasar Hukum Iddah

Mengenai kewajiban iddah bagi seorang wanita yang telah dicerai

suaminya, telah dijelaskan di dalam al-Qur’an, sunnah, dan ijma’ para

ulama5. Adapun dasar di dalam al-Qur’an, Allah berfirman:




Artinya: “Wanita-wanita yang dithalak handaklah menahan diri
(menunggu) tiga kali quru'” (Al-Baqarah[2]:228).







4Wahbah al-Zuhaili, op.cit., h.589.

5Ibn Qudamah, al-Mughni, loc.cit.







Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di

antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang
masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan;
dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan
perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu
ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”.(Ath-
Thalaq[65]:4).







Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan
meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu)
menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh
hari”.(Al-Baqarah[2]:234).













Artinya:Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi
perempuan- perempuan yang beriman, Kemudian kamu
ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-
sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta
menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan
lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya”(Al-
Ahzab[33]:49)

Adapun dasar mengenaiiddah di dalam hadits, yaitu perkataan nabi

Muhammad SAW sebagai berikut:

6اْعتَدِّي فِي بَْیِت اْبِن أُمِّ َمْكتُوم: َوقَاَل لَفَاِطَمةَ بِْنِت قَْیٍس 

6Abu daud, op.cit., h.109.



Artinya:“Dan Rasulullah bersabada kepada Fatimah binti Qais :
beriddahlah di rumah ibn   Ummu Maktum”

ال 
.7اربعة أشھروعشرا

Artinya: “Tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada
Allah dan hari akhir untuk berduka cita atas kematian seseorang
lebih dari tiga hari kecuali atas kematian suaminya selama
empat bulan sepuluh hari”(HR Bukhari).

أنھا كانت تحت سعَد بِن خولةَ، وھو من بني عامِر بن : حدیث ُسبیعةَ بنت الحارث
ة الوداع، وھي حامل، فلن تنَشْب أن  ، وكان ممن شِھد بَدرا، فتُُوفَِّي عنھا فى َحجَّ لَُؤيٍّ

لما تَعلّْت من نفسھا تََجّملَْت للُخطَّاِب، فدخل علیھا أبو َوَضعْت حْملھا بعد وفاتھ، ف
نابِِل بُن بُْعَكٍك، رجل من بني عبِد الدار، فقال لھا ْلِت للجطاب : السَّ مالي أراك تجمَّ

ما أنِت بناكٍح حتى تَُمرَّ علیك أربعة أشھر وعشر قالت ! تَرّجیَن النكاَح، فإنك، وهللا
علَيَّ ثِیابي حیَن أمسیُت، وأتیت رسول هللا صلى هللا فلما قال لي ذلك جمعتُ : سعیبة

علیھ وسلم، فسألتھ عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللُت حین وضعُت حملي، وأمرني 
ج إن بدالي 8)أخرجھ البخاري.(بالتزوُّ

Artinya: “Hadits Subai’ah binti Al-Harits, bahwasanya ia adalah istri
Sa’ad bin Khaulah, yang termasuk Bani Amir bin Lu’ay, dan dia
ikut dalam perang Badar, lalu meninggal dunia ketika haji
wada’, sedangkan istrinya hamil yang tidak begitu lama
melahirkan kandungannya sesudah suaminya wafat. Ketika
nifasnya telah selesai, ia berhias siap-siap jika ada orang
meminangnya, lalu Abus Sanabil bni Ba’kak dari Bani ‘Abdul
dar masuk kerumahnya, lantas berkata kepadanya, “Saya
melihat kamu berhias siap-siap jika ada orang yang meminang,
kamu ingin nikah lagi. Akan tetapi demi Allah! Kamu belum
boleh menikah sehingga melalui masa empat bulan sepuluh hari.
“Subai’ah berkata, “Setelah ia berkata demikian kepadaku, maka
saya segera mengenakan pakaian di waktu sore dan datang
kepada Rasulullah saw., lalu menanyakan hal itu kepada
Rasulullah, kemudian beliau memberi fatwa kepadaku
bahwasanya saya boleh menikah lagi setelah melahirkan
kandunganku, dan beliau memerintahkan aku untuk kawin jika
saya suka.”(H.R.Bukhari)

7Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Shoheh Bukhari, (Beirut-Libanon : Dar ibn Katsir,
1987),cet.III,. jus 1, h.430.

8Bukhari, jus 4, h.1466



Dan sungguh ulama telah bersepakat atas pensyariatan iddah dan

kewajibannya, dari masa Rasulullah sampai pada hari ini tidak ada

seorangpun yang mengikngkarinya, hanya saja mereka berbeda terhadap

klasifikasi iddah tersebut9.

3. Hikmah Disyariatkan Iddah:

Adapun hikmah disyari’atkan iddah adalah sebagai berikut10:

a. Untuk mengetahui kosongnya rahim dari janin, sehingga tidak terjadi

percampuran (kekacauan)  nasab antara satu dan lainnya.

b. Memberikan kesempatan kepada  kedua suami istri untuk membangun

rumah tangga kembali (rujuk), bila menurut mereka hal itu yang lebih

baik.

c. Mengisyaratkan keagungan sebuah pernikahan . hal itu karena

pernikahan adalah perkara yang tidak mungkin tersusun rapi

melainkan melalui perundingan orang banyak, dan tidak bisa

dilepaskan  kecuali setelah menunggu waktu yang lama. Jika tidak

begitu, maka pernikahan tidak ubahnya seperti mainan anak-anak,

dapat dipasang dan dibongkar dalam sesaat.

d. Maslahat pernikahan belum sempurna jika kedua suami istri itu belum

menampakkan kekekalan akad mereka. Jika ada peristiwa yang

mengharuskan putusnya akad mereka, maka untuk menjaga kekekalan

9Abu Malik kamal bin As-Sayid Salim, Shahih Fikih Sunnah, ( Koiro–Mesir : Maktabah
at-Taufiqiyyah, t.th), Juz 3, h.318.

10Sayyid Sabiq, op.cit., h.277



akad itu, hendaknya mereka diberi tempo beberapa saat untuk

memikirkan dampak negatif dari putusnya akad mereka itu.



4. Macam-Macam Iddah

Secara global setidaknya iddah ada dua macam11 :

1. Iddah istri yang belum disetubuhi (qobla al-dukhul)

Seorang istri yang belum digauli oleh suaminya lalu ditalak, maka

tidak ada iddah baginya. Berdasarkan firman Allah SWT :










Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi
perempuan- perempuan yang beriman, Kemudian kamu
ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-
sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu
minta menyempurnakannya.

Akan tetapi, jika istri itu belum digauli, namun suaminya

meninggal, maka ia wajib melaksanakan iddah seperti iddah wanita

yang telah digauli. Berdasarkan firman Allah SWT :







Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan
meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu)
menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh
hari. (Al-Baqarah[2]:234).

2. Iddah istri yang sudah disetubuhi (ba’da ad-dukhul)

Adapuniddah istri yang telah di gauli itu sebagai berikut:

a. Iddah perempuan yang haid

11Ibid., h.278.



Jika istri yang dicerai masih haid, maka iddahya adalah tiga kali

quru’, berdasarkan firman Allah SWT :




Artinya:“Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri
(menunggu) tiga kali quru’.”(Al-Baqarah[2]:228).

b. Iddah perempuan yang tidak haid

Jika perempuan tersebut tidak haid, maka iddahnya adalah tiga

bulan, begitu juga seorang istri yang belum balig dan istri yang

sudah tua (menopouse). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :







Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi
(monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika
kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa
iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula)
perempuan-perempuan yang tidak haid.” (Ath-
Thalaq[65]:4).

c. Iddah perempuan yang hamil

Iddah perempuan yang hamil adalah hingga melahirkan, baik

karena perceraian  atau karena ditinggal mati suaminya.

Berdasarkan firman Allah SWT :




Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah
mereka itu ialah sampai mereka melahirkan
kandungannya.”(Ath-Thalaq[65]:4).



d. Iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya

Masa iddah bagi perempuan yang meninggal suaminya adalah

empat bulan sepuluh hari, dan perempuan tersebut tidaklah hamil.

Berdasarkan firman Allah SWT :








Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan

meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu)
menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh
hari.” (Al-Baqarah[2]:234).

5. Hak dan Kewajiban Istri yang Beriddah

Perempuan yang beriddah memiliki hak dan kewajiban yang

dijalankan  menurut syari’at Islam. Adapun hak istri pada masa iddah

adalah:

a. Istri yang beriddah talak raj’i

Untuk wanita talak raj’i mempunyai hak sebagai berikut12:

1. Tempat tinggal (rumah)

2. Pakaian dan nafkah untuk kebutuhan hidup.

3. Warisan

Hal ini masih dimilki oleh wanita yang ditalak raj’i karena pada

dasarnya perkawinan dengan suaminya dianggap masih ada disaat

iddah masih berjalan. Begitu juga jika yang meninggal si istri, maka

mantan suaminya juga berhak atas harta peninggalan istrinya. Hal ini

12Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,(Jakarta : Bulan Bintang,
1993), cet.III, h.235.



disebabkan karena ikatan perkawinan keduanya dapat terjalin kembali

jika manta jika manta suaminya tersebut merujuknya13.

b. Istri yang beriddah thalak bain

Untuk wanita iddah talak bain atau thalak yang tidak  membolehkan

ruju’ kepada bekas suaminya sebelum dinikahi laki-laki lain, berhak

mendapatkan:

1. Bagi istri yang tidak hamil

Bagi perempuan yang iddah thalak bain, baik dengan thalak tebus

ataupun dengan thalak tiga yang tidak dalam keadaan hamil,

mereka hanya mendapatkan tempat tinggal. Firman Allah SWT :







Artinya:“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah
kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)
mereka.”

2. Bagi istri yang hamil

Bagi istri yang dithalak bain dan dalam keadaan hamil berhak

memperoleh tempat tinggal, nafkah, dan pakaian. Firman Allah

SWT :







13Fathurrahman, Ilmu Waris,(Surabaya: al-Ikhlas, 1968), h.115.



Artinya: Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu
sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka
nafkahnya hingga mereka bersalin.(Ath-Thalaq: 6).

c. Istri yang beriddah wafat

Bagi istri yang beriddah wafat, mereka tidak mempunyai hak sama

sekali, meskipun ia mengandung. Karena ia dan anak yang dalam

kandungannya telah mendapat hak pusaka (warisan) dari suaminya

yang meninggal. Raulullah bersabda:

عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يف احلامل املتوىف عنها 
.14)رواه البيهقي(هلانفقةزوجها ال 

Artinya: Dari Jabir R.A dari nabi Muhammad SAW bersabda tenta
perempuan yang hamil yang meninggal suaminya tidak ada
nafkah baginya. (H.R. Baihaqi).

Bagi perempuan yang beriddah wafat thalak raj’i menurut

kesepakatan Ulama Fiqih berhak menerima harta warisan. Sedangkan

wanita yang menjalani iddah wafat thalak bain tidak berhak menerima

harta warisan dari suami yang wafat15.

Sedangkan kewajiban bagi perempuan beriddah adalah:

1. Tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain, baik secara terang-

terangan maupun secara  sindiran.

Bagi perempuan yang menjalani iddah wafat, pinangan

dapat dilakukan secara sindiran. Allah SWT berfirman:

14Imam al-Baihaqi, Sunan al-Baihaqi,(Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), Juz 7,
h.430.

15Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,
1996), Cet.6, h.641.









Artinya:Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita
itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan
(keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.”(Q.S. Al-
Baqarah: 235).

2. Tidak boleh menikah

Allah SWT berfirman:





Artinya: Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk

beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. (Q.S. Al-
Baqarah:235)

3. Dilarang keluar rumah (wajib tinggal dirumah sampai iddahnya

selesai).

Allah SWT berfirman:







Artinya:“Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka
dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka
mengerjakan perbuatan keji yang terang.” (Q.S. Ath-
Tahalaq:1).

4. Wajib Ihdad

Secara bahasa, kata ihdad berasal dari kata (had)  الحد yang

artinya الممنوع  (dicegah)16. Sedangkan secara istilah yaitu

mencegah diri dari lambang-lambang perhiasan dan keindahan

16Ahmad Warson Munawir, Op. Cit, h. 262.



serta mencegah diri dari menggunakan alat-alat kosmetik untuk

mempercantik diri seperti halnya yang digunakan wanita ketika

berdandan untuk suaminya17.

Dalam sebuah hadits disebutkan:

 ِ اْمَرأَةٌ َعلَى تُِحدُّ الَ « قَاَل -صلى هللا علیھ وسلم-َعْن أُمِّ َعِطیَّةَ أَنَّ َرُسوَل هللاَّ
َزْوٍج أَْربََعةَ أَْشھٍُر َوَعْشًرا َوالَ تَْلبَُس ثَْوبًا َمْصبُوًغا َمیٍِّت فَْوَق ثَالٍَث إِالَّ َعلَى

إِالَّ ثَْوَب َعْصٍب َوالَ تَْكتَِحُل َوالَ تََمسُّ ِطیبًا إِالَّ إَِذا طَھَُرْت نُْبَذةً ِمْن قُْسٍط أَْو 
.18»أَْظفَاٍر 

Artinya: “ Dari Ummi ‘Athiyyah bahwa Rasulullah SAW
bersabda: tidak boleh berkabung seorang perempuan atas
satu mayat lebih dari tiga hari, kecuali atas meninggalnya
suami, yaitu empat bulan sepuluh hari. Dan jangan ia
pakai pakaian yang warna mencolok kecuali kain yang
warnanya gelap dan jangan ia bercelak dan memakai
wangi-wangian kalau ia bersih, sedikit dari qust dan
azhfar (dua macam dufaa atau wangi-wangian untuk
membersihkan bekas haid).” (HR. Muslim)

B. Thalak

1. Pengertian dan Dasar Hukum Thalak

Secara bahasa kata talak berasal dari bahasa Arab yaitu:

طالقا–یطلق –طلق  yang artinya adalah berpisah atau bercerai19.

Adapun secara istilah, para ulama telah merumuskan definisi thalak

menjadi beberapa definisi,  seperti yang dikemukakan oleh Wahbah az-

Zuhaili:

20.األسبابھي انحالل رابطة الزواج، وانقطاع العالقة بین الزوجین بسبب من 

17Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h.632

18Imam Muslim, shahih Muslim,(Riyadh-Baitu al-Afkar ad-Dauliyyah, 1998),h.577.

19Ahmad Warson Munawwir, Op.Cit,.h.861.



Artinya: Yaitu melepaskan hubungan pernikahan, dan memutuskan
hubungan antara suami istri   dengan satu sebab dari beberapa
sebab”

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah :

21حل رابطة الزواج، وإنھاء العالقة الزوجیة

Artinya: Thalak ialah melepaskan atau menghilangkan tali perkawinan dan
menghilangkan hubungansuami istri.

Jadi, thalak itu adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga

setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal lagi bagi

suaminya, dan ini terjadi dalam hal thalak bain, sedangkan arti

mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak thalak

bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah thalak dari tiga

menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak

thalak itu, yaitu terjadi dalam thalak raj’i.

Mengenai dasar hukum pensyariatan thalak, telah diatur didalam

al-Qur’an dan Sunnah sebagai berikut22:

a. Dalil Al-Qur’an





Artinya: “Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk
lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara
yang baik.”(Al-Baqarah:2: 229).









20Wahbah al-Zuhaili, op.cit., h.329.
21Sayyid Sabiq, op.cit., h.206.

22Abu Malik kamal, op.cit.,h.318.








Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika
kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu
bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan
maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah
(pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut
kemampuannya dan orang yang miskin menurut
kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang
patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-
orang yang berbuat kebajikan.”





Artinya: “Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat
(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu
iddah itu”(Ath-Thalaq: 65: 1)

b. Dalil Hadits

ِ صلى هللا علیھ وسلم 23.َحْفَصةَ ثُمَّ َراَجَعھَاطَلَّقَ َعْن ُعَمَر أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

Artinya: Dari Umar sesungguhnya Rasululla shallallahu ‘alaihi
wasallam menthalak hafsah kemudian merujuk nya
kembali.

2. Hukum Menjatuhkan Thalak

Adapun hukum menjatuhkan thalak, para ulama berbeda pendapat.

Jumhur berpendapat, bahwa hukum menjatuhkan thalak adalah boleh. Ada

pendapat lain yang mengatakan bahwa hukum asal thalak adalah

dilarang24. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah yang diriwayatkan

oleh Ibnu Umar :

23Abu daud, op.cit., h.253.

24Abu Malik kamal, op.cit., h.234.



ُ َعْنھَُما قَالَ  ِ صلى هللا علیھ وسلم: َعِن اِْبِن ُعَمر َرِضَي هللاَّ ِ أَْبَغضُ «: قَاَل َرُسوُل هللاَّ اْلَحَالِل ِعْنَد هللاَّ

َحھُ اْلَحاِكمُ , َواْبُن َماَجھْ , َرَواهُ أَبُو َداُودَ . »الطََّالقُ  25.َح أَبُو َحاتٍِم إِْرَسالَھُ َوَرجَّ , َوَصحَّ

Artinya:“Dari ibnu Umar Radiyallahu ‘anhuma berkata:  berkata
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam : “perbuatan halal yang
paling dibenci Allah adalah cerai.” (Riwayat  Abu daud, dan
Ibnu Majah. Dan di sahkan oleh Hakim. Abu Hatim menilainya
hadits ini mursal.”

Ditilik dari kemaslahatan dan kemudharatannya, maka hukum

menjatuhkan thalak ada lima:

1. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri lalu tidak ada

jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim

yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua orang hakim tersebut

memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah

thalak menjadi wajib. Jadi, jika sebuah rumah tangga tidak

mendatangkan apa-apa selain keburukan, perselisihan, pertengkaran

dan bahkan menjerumuskan keduanya dalam kemaksiatan, maka pada

saat itu thalak adalah wajib baginya.

2. Makruh

Yaitu thalak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan

kebutuhan. Sebagian ulama ada yang mengatakan mengenai thalak

yang makruh ini terdapat dua pendapat:

Pertama, bahwa thalak tersebut haram dilakukan, karena dapat

menimbulkan mudharat baginya juga bagi istrinya, serta tidak

mendatangkan manfaat apapun.

25Ibnu Hajar al-Asqalany, Bulughul Maram Min Adillati al-Ahkam, (Beirut-Libanon: Dar
al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2007), Cet.I, Juz III, h.540.



Kedua, menyatakan bahwa thalak seperti itu didasarkan pada

sabda Rasulullah :

ِ الطََّالقُ أَْبَغضُ  ......اْلَحَالِل ِعْنَد هللاَّ

Thalak itu amat dibenci karena dilakukan tanpa adanya tuntutan

dan sebab yang membolehkan. Dan karena thalak semacam itu dapat

membatalkan pernikahan yang menghasilkan kebaikan yang memang

disunnahkan, sehingga thalak itu menjadi makruh hukumnya.

3. Mubah

Yaitu thalak yang dilakukan karena ada kebutuhan. Misalnya

karena buruknya akhlak seorang istri dan kurang baiknya pergaulannya

yang hanya mendatangkan mudharat dan menjauhkan mereka dari

tujuan pernikahan.

4. Sunnah

Yaitu thalak yang dilakukan pada saat istri mengabaikan hak-

hak Allah yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya shalat, puasa

dan kewajiban lainnya, sedangkaan suami suami sudah tidak sanggup

lagi memaksanya.



5. Mahzur (terlarang)

Yaitu thalak yang dilakukan ketika istri sedang haid. Para

ulama di Mesir telah sepakat untuk mengharamkannya. Thalak ini

disebut juga dengan thalak bid’ah26.

3. Syarat dan Rukun Thalak

Sebagaimana diketahui thalak baru dipandang sah apabila telah

memenuhi syarat dan rukunnya, adapun syarat dan rukunnya adalah:

a. Suami

Suami yang menjatuhkan thalak disyariatkan telah baligh,

mukallaf, sehat akalnya dan atas kemauannya sendiri bukan karena

dipaksa, sebagaimana sabda Rasululla SAW :

َها رُِفَع اَْلَقَلُم -: قَالَ -صلى اهللا عليه وسلم -َعْن اَلنَِّبيِّ , َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللَُّه َعنـْ
َوَعِن اَْلَمْجُنوِن َحتَّى , َوَعِن اَلصَِّغيِر َحتَّى َيْكبُـرَ , َيْستَـْيِقظَ َعِن اَلنَّاِئِم َحتَّى : َعْن َثَالثَةٍ 

27.َواْألَْربـََعُة ِإالَّ اَلتـِّْرِمِذيَّ َوَصحََّحُه اَْلَحاِكمُ , َرَواُه َأْحَمدُ -َأْو يَِفيَق , يـَْعِقلَ 

Artinya: Dari ‘Aisyah Radiayallahu ‘anha bahwa nabi Muhammad
Shallaallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Pena diangkat dari
tiga orang, yaitu : orang yang tidur hingga dia bangun, anak
kecil hingga dewasa, dan orang gila hingga ia berakal normal
atau sembuh. “Riwayat Ahmad dan Imam Empat kecuali
Tirmidzi. Hadits ini Shahih menurut al-Hakim.

b. Istri

Istri yang dithalak suami adalah istri yang masih terikat dengan

perkawinan yang sah, kemudian istri tersebut berada dalam keadaan

suci dan belum dicampuri dalam masa suci tersebut.

26Hasan Ayyub, op.cit., h.249-251.

27Ibnu Hajar al-Asqalany, op.cit, h. 426.



c. Shighat

Sighat thalak adalah perkataan yang diucapkan oleh suami atau

wakilnya yang ditunjukkan kepada istri28.

Dari rukun thalak diatas dapat dipahami bahwa thalak itu baru

dikatakan sah secara sadar dengan menggunakan shighat thalak yang

ditujukan kepada istrinya baik secara sharih maupun kinayah.

4. Macam-macam Thalak

A. Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya thalak itu, maka thalak dibagi

menjadi dua macam, sebagai berikut29:

a. Thalak Sunni, yaitu thalak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan

sunnah. Dikatakan thalak sunni jika memenuhi empat syarat:

1. Istri yang dithalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan

terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk thalak

sunni.

2. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah dithalak, yaitu

dalam keadaan suci dari haid.

3. Thalak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik

dipermulaan, dipertengahan maupun di akhir suci.

4. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana

thalak itu dijatuhkan.

28Kamal Mukhtar, Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: PT. Bulan
Bintang, 1974), h.163.

29Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010),Cet.4.,h.193-194.



b. Thalak Bid’i, yaitu yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan

dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat thalak

sunni. Yang termasuk thalak bid’i adalah:

1. Thalak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid

(menstruasi) atau pun nifas.

2. Thalak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci

tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci

dimaksud.

Juga yang termasuk didalam thalak bid’i adalah thalak tiga

sekaligus didalam satu majelis30.

B. Ditinjau dari segi shighat

Shighat thalak yang dimaksud dalam konteks ini adalah kata-kata

yang diucapkan oleh suami yang menunjukkan putusnya perkawinan.

Bentuk perkataan itu adakalanya bersifat sharih dan adapula yang

bersifat kinayah.

Lafaz sharih ada tiga macam yaitu: al-Thalak, al-Firaq dan al-

Tasrih. Ketiga lafaz tersebut sekalipun diwaktu pengucapannya tanpa

disertai dengan niat lebih dahulu, maka thalak itu sudah dianggap

sah31.

Hal ini didasarkan kepada Sabda Nabi Muhammad SAW:

30Sayyid Sabiq, op.cit., h.226.

31Taqiy al-Din Abu Bakar Ibnu al-Husni, Kifayat al-Akhyar, (Surabaya: Syarikat Nur
Amaliyah, t.th), h. 84.



صلى اهللا عليه - للَِّه قَاَل َرُسوُل اَ : قَاَل -رضي اهللا عنه -َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة 
-َوالرَّْجَعُة , َوالطََّالُق , اَلنَِّكاُح : َوَهْزُهلُنَّ ِجدٌّ , َثَالٌث ِجدُّهنَّ ِجدٌّ -وسلم 

.َوَصحََّحُه َاْحلَاِكمُ , اِئيَّ َرَواُه َاْألَْربـََعُة ِإالَّ النَّسَ 
, اْلِعَتاُق وَ , اَلطََّالُق - : َوِيف رَِوايٍَة ِالْبِن َعِديٍّ ِمْن َوْجٍه آَخَر َضِعيٍف -

.َوالنَِّكاُح 
َال -: ِمْن َحِديِث ُعَباَدَة ْبِن اَلصَّاِمِت َرفـََعُه : َولِْلَحاِرِث اِْبِن َأِيب ُأَساَمَة -

َفَمْن قَاَهلُنَّ فـََقَد , َواْلِعَتاُق , َوالنَِّكاُح , اَلطََّالُق : ُب ِيف َثَالٍث َجيُوُز اَللَّعِ 
32َوَسَنُدُه َضِعيفٌ -َوَجْنبَ 

Artinya:Dari abu Hurairah Radiyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah
SAW bersabda: “tiga hal yang bila dikatakan dengan
sungguh akan jadi dan bila dikatakan dengan main-main
akan jadi, yaitu: nikah, thalak, rujuk.” Riwayat Imam Empat
kecuali an-Nasa’i. Hadits shahih menurut al-Hakim.

Menurut hadits Dha’if33 riwayat Ibnu ‘Adiy dari jalan lain:
“yaitu, thalak, memerdekakan budak dan nikah.”

Menurut hadits marfu’34 riwayat Harits Ibnu Abu Usamah
dari hadits Ubadah Ibnu al-Shamit r.a: “tidak dibolehkan
main-main dengan tiga hal: thalak, nikah, dan
memerdekakan budak. Barangsiapa mengucapkannya maka
jadilah hal-haal itu.” Sanadnya lemah.

Hadits diatas merupakan dalil yang melarang secara tegas untuk

tidak mempermainkan thalak dalam ucapan. Apabila praktek thalak

seperti dalam keadaan bergurau atau sungguh-sungguh dilakukan,

maka thalak yang dijatuhkan itu tetap dianggap sebagai thalak yang

sempurna dan sah.

32Ibnu hajar al-Asqalany, op.cit.,h.560.

33Hadits Dha’if adalah hadits yang lemah karena tidak terpenuhi syarat hadits shahih dan
hadits hasan.

34Hadits Marfu’ adalah hadits yang sampai sanadnya kepada Rasulullah SAW.



Sedangakan bila thalak itu tidak tegas lafaznya maka dinamakan

talak kinayah35 seperti perkataan suami kepada istrinya: “kembalilah

engkau kepada orang tuamu”. Untuk mengartikan lafaz diatas

haruslah dilihat hubungan kalimat itu dengan kalimat sebelum dan

sesudahnya serta tanda-tanda (qarinah) yang mempertegas arti kata-

kata yang dimaksud.

Menurut Imam al-Syafi’i dan Imam Malik, menjatuhkan thalak

dengan lafaz kinayah tidak mengakibatkan jatuhnya thalak kecuali

dengan adanya niat. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa

menjatuhkan thalak dengan lafaz kinayah tidak mesti adanya niat,

tetapi tergantung kepada suasana yang dapat menterjemahkan makna

thalak yang terkandung dalam lafaz kinayah yang diucapkan suami

ketika itu, Rasulullah bersabda:

ى َأنَّ اِبـَْنَة َاجلَْْوِن َلمَّا أُْدِخَلْت َعلَ --َرِضَي اَللَُّه َعنـَْها-َوَعْن َعاِئَشَة 
َها - صلى اهللا عليه وسلم -َرُسوِل اَللَِّه  أَُعوُذ : قَاَلْت . َوَدنَا ِمنـْ
َرَواُه -ِاْحلَِقي بَِأْهِلِك , َلَقْد ُعْذِت ِبَعِظيٍم : " قَاَل , بِاَللَِّه ِمْنَك 

36.اَْلُبَخارِيُّ 

Artinya: Dari ‘Aisyah r.a bahwa tatkala putri al-Jaun dimasukkakn ke
kamar (pengantin) Rasulullah SAW dan beliau
mendekatinya, ia berkata: Aku berlindung kepada Allah
darimu. Beliau bersabda: “engkau telah berlindung kepada
Yang Maha Agung, kembalilah kepada keluargamu.”(HR.
Bukhari)

35Lafaz kinayah yaitu thalak dengan mempergunakan kata-kata sindiran atau samar-
samar.

36Ibnu hajar al-Asqalany, op.cit.,h.570



Kata اِْلَحقِي بِأَْھلِكِ  dalam hadits diatas adalah bentuk thalak

dengan jalan kinayah (sindiran) dengan adanya niat. Hadits ini

menjadi dasar untuk menyatakan tidak jatuhnya thalak dengan jalan

kinayah tanpa adanya niat, sebab lafaz kinayah itu mempunyai arti

ganda, dapat berarti thalak dan dapat pula memiliki arti selain thalak.

Adapun yang membedakannya adalah niat dan tujuannya. Apabila

lafaz kinayah itu diniatkan untuk menthalak maka sah dan jatuhlah

thalak, kalau tidak ada niat maka lafaz tersebut tidak berarti apa-apa.

Contoh lafaz kinayah ini adalah37:

a. Engkau sekarang telah jauh dariku

b. Janganlah engkau mendekati aku lagi

c. Keluarlah engkau dari rumah ini

d. Pulanglah ke rumah orang tua mu

e. Saya sekarang telah sendirian dan hidup membujang,dan lain

sebagainya.

C. Talak ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan untuk

kembali. Maka talak dibagi menjadi 2 macam:

a. Thalak Raj’i

Thalak raj’i adalah thalak dimana suami masih berhak dan

diberikan kesempatan  untuk kembali rujuk kepada mantan istrinya

selama masih dalam masa iddah, dengan tidak bermaksud untuk

menyakiti istrinya, tetapi untuk berdamai dan meneruskan

37Abdul Rahman Ghozali, op.cit.,h.195-196



kehidupan berumah tangga, sebagaimana firman Allah SWT dalam

Q.S al-Baqarah (2) :229



















Artinya: “Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh
rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan
dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil
kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada
mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan
dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu
khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat
menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa
atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri
untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah,
Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang
melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-
orang yang zalim.”

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa thalak yang

disyari’atkan Allah SWT adalah memiliki tahapan, yakni suami

menjatuhkan thalak satu terlebih dahulu, dan pada masa iddah

suami dianjurkan untuk rujuk kepada mantan istrinya. Kemudian

sesudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri terjadi hal-hal

yang menjadikan thalak sebagai alternatif (pilihan) terakhir, maka



suami masih diberi kesempatan menjatuhkan thalak untuk kedua

kalinya.

Thalak raj’i tidak melarang mantan suami berkumpul

dengan mantan istrinya, sebab akad perkawinannya tidak hilang

dan tidak menghilangkan hak (pemilikan), serta tidak

mempengaruhi hubungannya yang halal (kecuali persetubuhan)38.

b. Thalak Bain

Thalak bain adalah thalak yang dijatuhkan oleh suami

kepada isterinya, dimana suami tidak boleh lagi rujuk dengan

isterinya.

Thalak bain dibagi menjadi dua yaitu:

1. Thalak Bain Sughra

Thalak Bain Sughraadalah thalak yang berakibat hilangnya

hak suami untuk merujuk isterinya walaupun setelah selesai

masa iddah, kecuali dengan akad nikah yang baru.

Yang termasuk Thalak Bain Sughraadalah :

a. Thalak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya

sebelum terjadinya dukhul (belum digauli).

b. Thalak raj’i(talak satu dan dua) yang telah habis masa

iddahnya.

38Ibid., h. 265.



c. Talak tebus (khulu’) yaitu perceraian yang timbul dari

pihak isteri dengan membayar uang iwadhkepada

suaminya.

2. Thalak Bain Kubra

Thalak Bain Kubra adalah thalak yang mengakibatkan

hilangnya hak rujuk atau mengawini kembali bekas isterinya.

Suami tidak bisa  mengawini kembali bekas isterinya hingga

mantan isterinya tersebut menikah dengan laki-laki lain, dan

merasakan madu isterinya tersebut. Kemudian jika suami yang

kedua menceraikan isterinya tersebut maka baru lah suami

yang pertama boleh menikahi mantan siterinya itu, tanpa ada

rekayasa.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-

Baqarah (2) ayat 230:














Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah

Thalak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi
halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang
lain. Kemudian jika suami yang lain itu
menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya
(bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin
kembali jika keduanya berpendapat akan dapat
menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-



hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang
(mau) Mengetahui.”

Thalak bain kubraini terjadi karena thalak tiga yang membuat si

suami tidak dapat mengembalikan istri kepadanya, kecuali istri tersebut

menikah lagi dengan lelaki lain39.

39Wahbah al-Zuhaili, op.cit., h.434.


