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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menawarkan pernikahan sebagai jalan untuk penghalalan

hubungan antara laki-laki dan wanita, juga sebagai jalan mendapatkan

keturunan dan menyalurkan kasih sayang. Pernikahan merupakan ibadah

yang mulia. Nikah menurut bahasa berarti penggabungan dan

percampuran.1 Menurut istilah hukum Islam defenisi nikah adalah  akad

yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-

laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan

dengan laki-laki.2

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi

petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis,

sejahtera dan bahagia. Pernikahan juga merupakan manifestasi kecintaan

dan kasih sayang antara sesama manusia. Sebagaimana firman Allah SWT

dalam Surah Ar-Ruum : 21.











1 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (Jakarta: Puataka Al-kautsar, 2001), h. 3.

2 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarata: Kencana, 2010), h. 8.
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Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Syari’at Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan

perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh. Dan tidak ada satu

dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang sifat kesuciannya yang

demikian agung selain dari pada Allah swt, yang menamakan ikatan

perjanjian antar suami istri dengan “mitsaqan ghalizha”(perjanjian yang

kokoh),3 sebagaimana firman Allah di dalam surat an-Nisa’ ayat 21

sebagai berikut:




Artinya: “Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu
Perjanjian yang kuat.”4

Demikian kokoh dan kuat serta sakralnya ikatan perkawinan ini

sehingga tidak sepatutnya dirusak dan dan disepelekan. Setiap usaha untuk

menyepelekan hubungan perkawinan dan melemahkannya adalah di benci

oleh Islam, karena ia merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan

antara suami istri, sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi:

3 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010 ), Cet ke-4, h. 211.

4Deperteman Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Semarang: CP

Toha Putra). h. 120.
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ُهَما-َعِن ِاْبِن ُعَمَر  َأبـَْغُض ( صلى اهللا عليه وسلم قَاَل َرُسوُل اَللَّهِ : قَاَل -َرِضَي اَللَُّه َعنـْ

َوَرجََّح َأبُو , َوَصحََّحُه اَْلَحاِكُم , َواْبُن َماَجْه , َرَواُه َأبُو َداُوَد )اَْلَحَالِل ِعْنَد اَللَِّه اَلطََّالُق 

َحاِتٍم ِإْرَساَلهُ 

Artinya:“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu
'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci
Allah ialah cerai." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits
shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal.5

Talak secara etimologi berarti "اطالق “melepaskan atau

meninggalkan”.6 Sedangkan secara terminologi thalak berarti:

ةیَ جٍ وً الزَ ةِ قَ َال العَ اءُ ھَ انِّ وِ اجِ وَ الزَ ةٌ طَ ابِ رَ لُ حِ 

Artinnya :” Melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan.7

Jumhur fuqaha sepakat bahwa thalak dikatakan sah apabila

dijatuhkan oleh suami dengan bergurau, sebagaimana nikah yang

dilakukan dengan cara seperti itu.8 Abu Hurairah meriwayatkan bahwa

Rasulullah saw. bersabda,

5 Ibnu Hajar al-Asqalany, loc.cit

6 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Bandung: PT Al-Ma’rif, 1990),Cet. Ke-IV, Jilid 3, hlm.

520.

7 Ibid, h. 522.

8 Ibid, h. 537.
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َثَالٌث ( قَاَل َرُسوُل اَللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َوَعْن َأِبي ُهَريـَْرَة رضي اهللا عنه قَاَل 

)التر مذيرواه (َوالرَّْجَعُة , َوالطََّالُق , اَلنَِّكاُح : َوَهْزُلُهنَّ ِجدٌّ , ِجدُّهنَّ ِجدٌّ 

Artinya:”Dari Abi Hurairah r.a sesungguhnya Rasulullah saw bersabda:
Tiga perkara yang sesungguhnya di anggap benar, dan gurauan
dianggap benar pula, yaitu: nikah, thalak, dan rujuk.9

Orang yang bercanda adalah orang yang mengucapkan lafal

dengan tanpa bermaksud  maknanya. Orang yang bermain main adalah

orang yang sama sekali tidak bermaksud apa pun. Misalnya seorang istri

berkata dalam ungkapan manja, dengan bercanda dan bersenda gurau,

“Ceraikanlah aku”, maka si suami yang tengah bercanda atau bersenda

gurau berkata kepadanya, “Aku ceraikan kamu”.10 Contoh lain seorang

suami memberikan kejutan ulang tahun kepada istrinya, dia mengatakan “

kamu saya thalak”, padahal suaminya tidak bermaksud menceraikan

istrinya. Hanya sekedar gurauan saja.

Namun Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa seorang

suami yang mengucapkan thalak kepada istrinya dalam keadaan main-

main dipandang tidak sah atau thalak tidak jatuh kepada istrinya.11

9 Abu Isa Muhammad bin Saurah, Sunan Turmizi, (Mesir: Isa Baby al-Halaby), Juz III, h.

83.
10Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 329.

11 Muhammad Jawad Al-mughni,al-Fiqh ‘ala Mazahib al-arba’ah, (Jakarta: Lentera

Bastirama, 1996), h. 442.
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Menjatuhkan thalak harus dengan kemauan, dengan ketetapan hati dan

niat. Didalam kitab Al-Kafi fi Fiqh Imam Ahmad termaktub sebagai berikut:

ةِ یَ النِ دِ رَ جَ مُ بِ لُ صُ حً یَ الَ فَ كِ لمِ ةً الَ زَ اِ ھُ نَ ِآلَ ةِ نیَ الِ دِ رَ جَ مً بِ قً ًال طَ لالعُ قَ یَ الَ 

“Tidak jatuh thalak tanpa niat. Karena sesungguhnya thalak
menghilangkan kepemilikan maka tidak terjadi tanpa adanya niat”.12

دَ مَ حً أَ امُ مَ اًإل بُ ھَ ذًّ مَ لُ وً قَ وَ ھُ وَ لَ ازِ لھَ اً قَ َال الطَ عُ قَ وً یُ ن َال مَ لُ وً قَ وَ 

Artinya: ”Dan pendapat yang mengatakan bahwa tidak sah thalak dengan
gurauan ini pendapat mazhab Imam Ahmad13

Berangkat dari uraian diatas, penulis  tertarik untuk mengkaji lebih

jauh pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang thalak dengan gurauan

yang penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul:

“PENDAPAT IMAM AHMAD BIN HANBAL TENTANG THALAK

DENGAN GURAUAN”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan

dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada Pendapat Imam

Ahmad bin Hanbal tentang  thalak dengan gurauan.

C. Rumusan Masalah

12 Syeikh al Islamu Muwaffiqu al Din Abdullah bin Qudama al Maqdis, Al-Kafi fi Fiqh
Imam Ahmad, (Beirut: Dal al Kutub, 1994), Juz III, h. 113.

13 Muhammad Ibn Abu Bakr Ayub al-Zar’i Abu Abdullah, Ighasatu al-Luhfan fi Hukm

Thalak al-Ghodbhan, (Bairut: al-Maktab al-Islamy, 1986), Juz 1, h. 61.
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Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah diatas, maka

penulis merumuskan dalam tiga pokok masalah yang akan dipecahkan

dalam tulisan ini, yaitu :

1. Bagaimana pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang thalak dengan

gurauan?

2. Apa alasan atau dasar hukum yang digunakan Imam Ahmad bin

Hanbal tentang thalak dengan gurauan?

3. Analisis pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang thalak dengan

gurauan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang

hukum thalak dengan gurauan.

b. Untuk mengetahui bagaimana metode istinbath hukum yang

digunakan Imam Ahmad bin Hanbal tentang thalak dengan

gurauan.

c. Untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang pendapat Imam

Ahmad bin Hanbal dalam masalah thalak dengan gurauan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat islam, baik dalam

kalangan intelektual maupun kalangan orang awam, tentang hukum

islam khususnya yang berkenaan dengan thalak
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b. Sebagai sarana bagi penulis untuk memperkaya ilmu pengetahuan

tentang fiqh secara umum, masalah thalak khususnya

c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum

Islam pada Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library

reseach), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur

keputakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab

maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang

lingkup pembahasan. Maka jenis penelitian ini disebut penelitian

hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah metode

penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka.

2. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka

data yang digunakan dalam penelitan ini adalah data sekunder yang

terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang dikumpulkan atau

dilacak dari bahan-bahan penting (Ahammul Kutub) dalam, al-Kafi

fi Fiqh Imam Ahmad karya Syeikh al Islamu Muwaffiqu al Din

Abdullah bin Qudama al Maqdis.
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b. Bahan Sekunder, yaitu yang memberi penjelasan mengenai bahan

primer. Yaitu : Bidayatul Mujtahid, fiqh Lima Mazhab, fiqh

Sunnah, fiqh Empat Mazhab, dan kitab-kitab fiqh lainnya.

3. Teknis Analisa Data

Dari sejumlah data yang telah berhasil penulis simpulkan,

dan setelah tersusun dalam kerangka yang jelas lalu diberi

penganalisaan dengan suatu metode yang telah dikenal dengan

metode analisis (content analysis) yaitu dengan memahami kosa

kata, pola kalimat, latar belakang.

Adapun teknik yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

a. Deduktif

Dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang bersifat

umum, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data

yang bersifat khusus.

b. Induktif

Dan dengan metode ini juga penulis memaparkan data-data yang

bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi

data yang bersifat umum.

c. Komferatif

Dengan metode ini penulis membandingkan pendapat Imam

Ahmad bin Hanbal tentang thalak dengan gurauan dengan pendapat

ulama lain tentang hal yang sama.
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F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis

menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahulan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah,

Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan

Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika

Penulisan.

BAB II : Menyangkut Tentang Biografi Imam Ahman bin Hanbal,

yang berisi: Kelahiran dan Keluarganya, Pendidikan dan

Perjuangannya dan Karya-Karya Monumentalnya.

BAB III : Membahas Tentang Tinjauan umum Thalak yang berisi:

Pengertian thalak, Dasar Hukum Thalak, Rukun Thalak,

Mekanisme Pelaksanaan Thalak, dan Hikmah Thalak.

BAB IV : Analisis pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang

Thalak dengan Gurauan yang berisi: Pendapat Imam

Ahmad bin Hanbal Tentang Thalak dengan Gurauan

Istinbat Hukum yang digunakan Imam Ahmad bin Hanbal

Tentang  Thalak dengan Gurauan, Analisis Pendapat Imam

Ahmad bin Hanbal Tentang Thalak dengan Gurauan.

BAB VI : Kesimpulan dan Saran


