
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari studi terhadap pendapat

Ibn Taimiyyah tentang iddah thalak tiga adalah sebagai berikut:

1. Ibn Taimiyyah adalah salah seorang ulama yang bermazhab Hambali. Dia

berpendapat mengenai iddah wanita yang dithalak tiga yaituiddahnya

adalah satu kali haid saja, tidak mesti tiga kali quru’.Ibn Taimiyyah

memberikan alasanmengenai masa iddah wanita yang telah dithalak tiga

yaitu karena sesungguhnya iddah yang panjang itu bertujuan untuk

memberikan kesempatan suami untuk rujuk, dan ini yang menjadi sebab

iddah wanita yang di thalak itu tiga kali quru’. Sedangkan wanita yang

telah dithalak tiga itu tidak bisa lagi rujuk dengan suaminya. Maka

iddahnya cukup dengan satu kali haid saja.

2. Metode istinbath yang digunakan Ibn Taimiyyah dalam menetepakan

hukum adalah bersumber kepada Al-Qur’an, hadits, ijma’ atau

kesepakatan ulama, dan Al-Qiyas. Adapun Istinbath hukum yang

digunakan Ibn Taimiyyah mengenai iddah wanita yang telah dithalak tiga

adalah berdasarkan hadits Nabi mengenai iddah Fatimah binti Qais yang

diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud.

3. Analisa penulis terhadap pendapat Ibn Taimiyyah tentang masa iddah

wanita yang dithalak tiga adalah sama halnya dengan pendapat yang

dikemukakan oleh jumhur ulama, bahwa iddah wanita yang dithalak tiga
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itu adalah tetap tiga kali quru’berdasarkan keumuman ayat dalam surat al-

Baqarah [2]:228 tersebut.

B. Saran-Saran

Setelah skripsi ini selesai, penulis sarankan kepada semua pihak

sebagai berikut:

1. Dalam rangka pembaharuan hukum Islam kita perlu memasyarakatkan

pandangan bahwa pintu ijtihad itu dapat dilakukan secara persial, untuk

menunjang langkah ijtihad secara persial tentu diperlukan orang-orang ahli

dalam berbagai bidang ilmu, terutama ilmu ushul al-fiqh. Hal ini tidak

mustahil dilakukan seperti apa yang dilakukan oleh Ibn Taimiyyah.

2. Bagi pemerintah mungkin bisa mempertimbangkan untuk memasukkan

permasalahan iddah wanita yang dithalak tiga ini ke dalam undang-undang

dengan mempertimbangkan maslahat atau mudharat terhadap wanita yang

tithalak itu.

3. Penulis mohon koreksi agar skripsi ini mencapai hasil maksimal dan

memperoleh nilai yang diharapkan, agar berguna bagi semua pembaca.


