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BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG THALAK

A. Pengertian Thalak

Secara etimilogi kata thalak berasal dari bahasa Arab yakni:

اقً َال طَ -قُ لُ طْ یَ -قَ لَ طَ  yang artinya adalah berpisah atau bercerai.1 Sedangkan

menurut istilah syara’ para ulama mendefenisikan:

1. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, thalak adalah:

وصٍ صُ خُ مَ ظٍ فً لَ بِ ھُ لُّ حِ انُ نقصَ وِ اَ احِ كَ النِ الطََالُق اَِزالَةُّ 

“Thalah ialah melepaskan ikatan perkawinan atau melonggarkannya
dengan menggunakan kata-kata tertentu”.2

2. Menurut Sayid Sabiq adalah:

ةیَ وجِ الزَ ةَ قَ َال العَ ءُ انھَ وااجِ وَ الزَ ةُ طَ ابِ رَ لّ حِ قُ َال الطَ 

“Thalak ialah melepaskan atau menghilangkan tali perkawinan dan
mengakhiri hubungan suami istri”.3

3. Menurut Wahbah Zuhaili adalah:

هِ حوِ نَ ق وَ َال الطّ ظِ فُ لَ بِ احِ كَ لنِّ ادُ قٌ عَ لّ و حِ أَ احِ كَ النِ یدِ قَ لُّ حِ 

“melepaskan ikatan perkawinan atau memutuskan ikatan perkawinan
suami isteri dengan lapadz thalak atau semisalnya”4

1 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwar Arab-Indonesia terlengkap,

(Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 861, lihat juga Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia,

(Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 2010), h. 241.
2 Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba’ah, (Mesir: Tijarah al-Qubra,

1989), Juz IV, h. 278.
3 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr,1992), Juz II, h. 206
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Dari beberapa defenisi yang telah dipaparkan oleh beberapa ulama

diatas, dapatlah diambil satu kesimpulan bahwa thalak adalah memutuskan

hubungan perkawinan antara suami dan isteri yang telah diikat oleh ikatan

perkawinan yang sah menurut syari’at Islam dengan kata-kata tertentu, baik

secara sharih5 maupun secara kinayah6.

Adapun hukum menjatuhkan thalak, para ulama berbeda pendapat.

Ada yang berpendapat hukum asal thalak adalah makruh. Pendapat ini

didasarkan kepada sebuah hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra.

ُهَما-ِن ِاْبِن ُعَمَر عَ  ( قَاَل َرُسوُل اَللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : قَاَل -َرِضَي اَللَُّه َعنـْ
َوَصحََّحُه , َواْبُن َماَجْه , َرَواُه َأبُو َداُوَد )َأبـَْغُض اَْلَحَالِل ِعْنَد اَللَِّه اَلطََّالُق 

َحاِتٍم ِإْرَساَلهُ َوَرجََّح َأبُو , اَْلَحاِكُم 

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 mursal7.8

Pendapat hadist diatas banyak dikemukakan oleh golongan Syafi’iyah,

sedangkan menurut golongan Hanafiah hukum asal thalak adalah haram,

4Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa adillahtuh, Jilid 7, (Beirut: Dar al-Fakr, 1984), h. 356.

5 Kata Sharih adalah kata yang tegas dan jelas yang tidak membutuhakan penafsiran lain.

6 Kata Kinayah adalah kata yang tidak tegas dan tidak jelas maknanya sehingga

membutuhkan penafsiran atau disebut juga dengan kata kiasan.
7 Hadist Mursal adalah hadist yang diriwayatkan oleh tabi’in tanpa melalui shahabat.

8 Ibnu Hajar al-Asqalany, Bulughul Maram min Adillatil al-Ahkam, alih bahasa oleh

Muhammad Syarif Sukandy, (Bandung: PT. AL Ma’rifat, 1996), h. 393.
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sebagaimana dikutip oleh Dr. Poenoh Daly9, walaupun hukum menjatuhkan

thalak ada yang berpendapat makruh dan ada pula yang berpendapat haram,

akan tetapi hukum menjatuhkan thalak dapat berbeda sesuai dengan situasi

dan kondisi, yaitu:

a. Wajib, yaitu thalak yang dijatuhkan atau dilakukan oleh para hakim

terhadap suami istri yang syiqaq dan tidak mungkin lagi dapat

didamaikan.

b. Haram, yaitu thalak yang dijatuhkan oleh suami tanpa ada kebutuhan

mendesak.

c. Mubah, yaitu thalak yang dijatuhkan oleh suami karena ada sebab, seperti

istreri tidak dapat lagi menjaga kehormatan diri ketika suami tidak ada

dirumah, atau isteri memiliki ahklak yang buruk.

d. Sunat, yaitu thalak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isteri  yang

menyia-nyiakan kewajiban kepada Allah SWT.

e. Makruh, yaitu thalak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang

shalehah dan tidak ada keadaan mendesak, seperti mandul.10

B. Dasar Hukum Thalak

Ada beberapa ayat al-Qur’an yang berbicara tentang thalak antara

lain:

9 Peonoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), h. 251.

10 Sayyid Sabiq, op.cit., h. 207.



32

1. Terdapat dalam Q.S at-Thalak (65) : 1









Artinya:“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat
(menghadapi) iddahnya (yang wajar)”.

2. Terdapat dalam Q.S al-Baqarah (2): 229





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

3. Terdapat dalam Q.S al-Baqarah (2) : 230






Artinya:“kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang
kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga
Dia kawin dengan suami yang lain”.

Selain dapat dalam al-Qur’an, dasar hukum thalak ini terdapat juga

dalam al-hadist yang berbunyi sebagai berikut:

1. Hadist yang di riwayatkan oleh Ibnu Umar r.
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ُهَما-َعِن ِاْبِن ُعَمَر  ( قَاَل َرُسوُل اَللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : قَاَل -َرِضَي اَللَُّه َعنـْ
َوَصحََّحُه , َواْبُن َماَجْه , َرَواُه َأبُو َداُوَد )ُق َأبـَْغُض اَْلَحَالِل ِعْنَد اَللَِّه اَلطََّال 

َوَرجََّح َأبُو َحاِتٍم ِإْرَساَلهُ , اَْلَحاِكُم 

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.11

C. Syarat dan Rukun Thalak

Sebagaimana diketahui thalak baru dipandang sah apabila telah

memenuhi syarat dan rukunnya, adapun syarat dan rukunnya adalah:

1. Suami

Suami yang menjatuhkan thalak disyaratkan telah baligh, Mukallaf,

sehat akalnya dan atas kemauan sendiri bukan karena dipaksa sebagaimana

sabda Rasulullah SAW:

َها :رُِفَع اَْلَقَلُم َعْن َثَالثَةٍ : ( وسلم قَالَ َعْن اَلنَِّبيِّ صلى اهللا عليه, َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللَُّه َعنـْ

)َأْو يَِفيَق , َوَعِن اَْلَمْجُنوِن َحتَّى يـَْعِقلَ , َوَعِن اَلصَِّغيِر َحتَّى َيْكبـُرَ , َعِن اَلنَّاِئِم َحتَّى َيْستَـْيِقظَ 

مُ َواْألَْربـََعُة ِإالَّ اَلتـِّْرِمِذيَّ َوَصحََّحُه اَْلَحاكِ , َرَواُه َأْحَمدُ 

Artina:“Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu
'alaihi wa Sallam bersabda: "Pena diangkat dari tiga orang
(malaikat tidak mencatat apa-apa dari tiga orang), yaitu: orang

11 Ibnu Hajar al-Asqalany, loc.cot
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tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa, dan orang
gila hingga ia berakal normal atau sembuh." Riwayat Ahmad
dan Imam Empat kecuali Tirmidzi. Hadits shahih menurut
Hakim. Ibnu Hibban juga mengeluarkan hadits ini”.12

Kebanyakan ahli fiqh berpendapat bahwa suami mabuk tidak sah

menjatuhkan thalak, karena suami yang mabuk dan terpaksa tidak dapat

menyatakan kehendaknya karena akalnya terganggu. Sehubungan dengan

suami yang tidak sempurna akal sehatnya dan tidak atas kemauan sendiri

dalam menjatuhkan thalak, para ulama berbeda pendapat, yakni ada yang

mengatakan thalaknya jatuh dan ada yang mengatakan tidak jatuh. Namun

antara suami yang tidak sempurna akalnya adalah:

1) Suami dalam keadaan marah

Marah yang dimaksud disini adalah marah yang melampaui batas

kesadaran, sudah gelap pikirannya, hilang akal sehatnya seperti orang

mabuk, sehingga apa yang diucapkannya bukanlah keluar dari

kemauannya.13 Para fuqaha mengatakan bahwa thalak tersebut tidak sah.

Hal ini didasarkan kepada hadits Rasulullah saw. yang berbunyi:

قٍ َال غْ إِ ى فِ قَ َال طَ َال : اھَ نْ عَ ى هللاُ ضِ رَ ةَ شَ ائِ عَ نْ عَ 

Artinya: “Dari ‘Aisyah r.a berkata: tidaksah thalak orang yang tertutup
akalnya”. (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud).14

12 Ibid. H. 399.

13 Peunoh Daly, op.cit., h. 264

14 Imam Bukhari, Shahih Bukhari, (Bairut : Dar al Fakr, 1981), h. 168
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Akan tetapi bila seorang suami, dalam keadaan marah yang masih

mengetahui apa yang diucapkannya, maka thalak sah, karena dianggap

sebagai sadar.15

2) Suami dalam keadaan mabuk

Menurut jumhur ulama seorang suami yang menjatuhkan thalak dalam

keadaan mabuk dipandang sah thalaknya, karena orang dengan kemauan

sendiri merusak akalnya dengan meminum-minuman diharamkan syara’.16

Tetapi Imam Abu Hanifah membuat perincian keterangannya, yaitu

apabila seorang dengan sengaja meminum-minuman keras, jatuhlah thalak

yang diucapkannya di kala sedang mabuk. Namun bila mabuknya karena

sesuatu yang dibolehkan, meminum obat (atas petunjuk dokter) tapi

mengakibatkan mabuk baginya, maka tidaklah jatuh thalaknya itu.17

Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad mengatakan bahwa thalak

orang yang sedang mabuk tidak jatuh (tidak sah) meskipun mabuknya

dengan perbuatan maksiat dengan maksiat  dengan sengaja minum

minuman yang memabukkan, kebanyakan sahabat juga berpendapat

demikian. Alasan Imam Malik, Syafi’i dan Ahmad ini ialah orang yang

sedang mabuk tidak dapat memperhatikan apa yang dikatakannya,

15 Peunoh Daly, Loc. Cit.

16 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Kuait, Dar al Bayan, 1968), h. 58-59.

17 Peunoh Daly, op.cit, h. 262
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ucapannya batal, tidak dipandang sah. Nabi sendiri tidak memandang sah

pengakuan orang mabuk.18

Selanjutnya mereka juga beralasan kepada firman Allah Swt dalam surah

an-Nisa’ ayat 43 yang berbunyi:









Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang
kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang
kamu ucapkan.

Menurut ayat ini, Allah Swt tidak memperhitungkan shalat orang mabuk,

karena ia tidak tahu apa yang diucapkannya. Demikian pula ucapan thalak

orang yang sedang mabuk terhadap istrinya tidaklah diperhitungkan karena

yang diucapkan itu tidak disadarinya.

3) Suami dalam keadaan bergurau

Seorang suami yang menjatuhkan thalak kepada istrinya secara bergurau,

tidak sungguh-sungguh, menurut pendapat sebagian fuqaha thalak yang

demikian itu jatuh (sah), alasan mereka ialah sabda Rasulullah:

18 Ibid, h. 262.
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َثَالٌث ِجدُّهنَّ ( قَاَل َرُسوُل اَللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َوَعْن َأِبي ُهَريـَْرَة رضي اهللا عنه قَاَل 

)التر مذيرواه (َوالرَّْجَعُة , َوالطََّالُق , اَلنَِّكاُح : ِجدٌّ َوَهْزُلُهنَّ , ِ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.19

Berdasarkan hadits diatas, pengikut Hanafi dan Syafi’i berpendapat, bahwa

thalak yang diucapkan secara gurauan jatuh, yaitu berlaku sah. Tetapi Imam

Malik dan Ahmad bin Hanbal berpendapat lain, yaitu tidak jatuh.

2. Isteri

Istri yang boleh dithalak suami adalah isteri yang masih terikat dengan

perkawinan yang sah, kemudian isteri tersebut berada dalam keadaan suci dan

belum dicampuri dalam masa suci tersebut.

3. Shighat

Shighat thalak adalah perkataan yang diucapkan oleh suami atau

wakilnya yang ditujukan kepada isterinya.20

Dari rukun thalak diatas dapat dipahami bahwa thalak itu baru di

katakan sah secara sadar dan menggunakan shighat thalak yang ditujukan

kepada istrinya baik secara sharih ataupun kinayah.

19 Abu Isa Muhammad bin Saurah, Shahih Sunan Turmizi, (Mesir: Isa Baby al-Halaby),

Juz III, h. 83.
20 Kamal Muhktar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, ( Jakarta: PT. Bulan

Bintang, 1974), h. 163.
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D. Macam-macam Thalak

1. Ditinjau dari segi shighat

Shighat thalak yang di maksud dalam konteks ini adalah kata-kata

yang diucapkan oleh suami yang menunjukkan putusnya perkawinan. Bentuk

perkataan itu adakalanya bersifat sharih dan ada pula yang bersifat kinayah.

Lafaz sharih ada tiga macam yaitu: at-talak, al-firad, dan al-tasrih.

Ketiga lafaz tersebut sekalipun diwaktu pengucapannya tanpa disertai dengan

niat terlebih dahulu, maka thalak itu sudah dianggap sah21, hal ini didasarkan

atas sabda Nabi SAW:

َثَالٌث ِجدُّهنَّ ( اَل َرُسوُل اَللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَ : َوَعْن َأِبي ُهَريـَْرَة رضي اهللا عنه قَاَل 

َوَصحََّحُه , َرَواُه َاْألَْربـََعُة ِإالَّ النََّساِئيَّ )َوالرَّْجَعُة , َوالطََّالُق , اَلنَِّكاُح : َوَهْزُلُهنَّ ِجدٌّ , ِجدٌّ 
اَْلَحاِكمُ 

Artinya:“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah
Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tiga hal yang bila
dikatakan dengan sungguh akan jadi dan bila dikatakan
dengan main-main akan jadi, yaitu: nikah, talak dan rujuk
(kembali ke istri lagi)." Riwayat Imam Empat kecuali
Nasa'i. Hadits shahih menurut Hakim”.

Hadits diatas merupakan dalil yang melarang secara tegas untuk tidak

mempermainkan thalak dalam ucapan. Apabila praktek thalak seperti dalam

21 Taqiyuddin Abu Bakar Ibnu al-Husni, Kifayatul al-Akhyar, alih bahasa oleh

Syarifuddin Anwar, Misbah Mustafa, (Surabaya: Syarikat Nur Amaliyah, ), h. 86.
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keadaan bergurau atau sungguh-sungguh dilakukan, maka thalak yang

dijatuhkan tetap dianggap sebagai thalak yang sempurna dan sah.

Imam Syafi’i sebagaimana dikutip oleh Dr. Peonoh Daly, mengatakan

bahwa lafaz atau kata-kata sharih hanya tiga macam sebagaimana yang telah

dikemukakan diatas, bahkan ada lagi pendapat yang lebih extrim yang

mengatakan bahwa thalak itu tidak akan terjadi (jatuh) kecuali dengan tiga

kata diatas, mereka adalah golongan Zahiri.22

Bila thalak itu tidak tegas lafaznya maka dinamakan thalak kinayah,

seperti perkataan suami kepada isterinya : “ kembalilah engkau kepada orang

tuamu”. Untuk mengartikan lafaz diatas haruslah dilihat hubungan kalimat itu

dengan kalimat sebelumnya dan sesudahnya serta tanda-tanda (qarinah) yang

mempertegas kata-kata yang dimaksud.

Menurut Imam 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 SAW bersabda:

22 Peonoh Daly, op.cit., h. 267.
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َها-َوَعْن َعاِئَشَة  َنَة اَْلَجْوِن َلمَّا ُأْدِخَلْت َعَلى َرُسوِل اَللَِّه ( -َرِضَي اَللَُّه َعنـْ َأنَّ ِابـْ
َها صلى اهللا  َلَقْد ُعْذِت : قَاَل , َأُعوُذ بِاَللَِّه ِمْنَك : ْت قَالَ . عليه وسلم َوَدنَا ِمنـْ

َرَواُه اَْلُبَخاِريُّ )ِاْلَحِقي بَِأْهِلِك , بَِعِظيٍم 

Artinya:“Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa tatkala puteri al-
Jaun dimasukkan ke kamar (pengantin) Rasulullah
Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan beliau mendekatinya, ia
berkata: Aku berlindung kepada Allah darimu. Beliau
bersabda: "Engkau telah berlindung kepada Yang Maha
agung, kembalilah kepada keluargamu." Riwayat Bukhari.23

Kata ِاْلَحِقي بَِأْهِلكِ ) ) dalam hadits diatas adalah bentuk thalak dengan

jalan kinayah (sindiran) dengan adanya niat. Hadist 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, kalua tidak ada niat maka lafaz tersebut tidak berarti apa-

apa bahwa tidak jatuh thalaknya. Inilah pendapat Imam asy-Syafi’i dan Imam

Malik.24

2. Ditinjau dari segi waktu terjadinya

Ditinjau dari segi waktu terjadi, maka thalak terbagi kepada dua

bentuk:

1. Thalak yang terjadi secara langsung (Munjis)

23 Ibnu Hajar al-Asqalany, op.cit., h. 398.

24 Peonoh Daly, op.cit., h. 551.
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Thalak munjiz atau perceraian langsung, yaitu thalak yang diucapkan

tanpa syarat maupun penangguhan, seperti perkataan suami kepada

isterinya : “ engkau saya thalak”, maka setelah lafaz tersebut diucapkan

suami berlakulah thalak tanpa dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu.

2. Thalak yang terjadi secara tidak langsung/ digantungkan (tahalak

mu’aallaq)

Thalak muallaq yaitu thalak yang jatuh dengan sesuatu syarat, maka

thalak itu tidak terjadi secara langsung, tetapi baru berakibat thalak

apabila syarat tersebut dilanggar atau terjadi, seperti perkataan suami

kepada isterinya : “ kalau kamu pergi kerumah si anu maka engkau ku

thalak “. Lafaz (shighat) seperti ini dinamakan dengan shighat muallaqah

(lafaz terkait) dan kaitannya itu menjadi syarat jatuhnya thalak.25

3. Ditinjau dari segi sifatnya

Thalak ditinjau dari segi sifatnya terbagi kepada dua bentuk yaitu:

1. Thalak Sunny

Thalak sunny ialah thalak yang didasarkan sunnah sesuai dengan

tuntunan syari’at, dimana suami menjatuhkan thalak kepda isterinya

25 Ibid. h. 286.
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pada waktu suci yang belum digaulinya atau dalam keadaan hamil.26

Mengenai thalak sunny ini dijelaskan dalam hadist Rasulullah SAW:

ُهَما -ِاْبِن ُعَمَر َوَعنِ  ِفي -َوِهَي َحاِئٌض -َأنَُّه طَلََّق ِاْمَرَأتَُه ( َرِضَي اَللَُّه َعنـْ
َرُسوِل اَللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َفَسَأَل ُعَمُر َرُسوَل اَللَِّه صلى اهللا َعْهدِ 

َحتَّى َتْطُهَر ْلُيْمِسْكَهاثُمَّ , ُمْرُه فـَْليـَُراِجْعَها :فـََقاَل ? عليه وسلم َعْن َذِلَك 
َوِإْن َشاَء طَلََّق بـَْعَد َأْن , ثُمَّ ِإْن َشاَء َأْمَسَك بـَْعُد , ثُمَّ َتْطُهرَ , ثُمَّ َتِحيَض , 

ُة اَلَِّتي َأَمَر اَللَّهُ , يََمسَّ  ُمتـََّفٌق َعَلْيهِ )َأْن ُتطَلََّق َلَها اَلنَِّساُء فَِتْلَك اَْلِعدَّ

Artinya:“Dari Ibnu Umar bahwa ia menceraikan istrinya ketika sedang
haid pada zaman Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam
Lalu Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah
Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan beliau bersabda:
"Perintahkan agar ia kembali padanya, kemudian
menahannya hingga masa suci, lalu masa haid dan suci lagi.
Setelah itu bila ia menghendaki, ia boleh menahannya terus
menjadi istrinya atau menceraikannya sebelum bersetubuh
dengannya. Itu adalah masa iddahnya yang diperintahkan
Allah untuk menceraikan Allah untuk menceraikan istri."
Muttafaq Alaihi”.27

Maksud perintah dalam hadist diatas adalah merupakan penjelasan

dari firman Allah swt yang terdapat dalam Q.S at-Talak (65) : 1





Artinya:“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat
(menghadapi) iddahnya (yang wajar)”.

26 Anshari Umar, Fiqh Wanita, (Semarang: asy-Syifa, 1981), h. 405.

27 Ibnu Hajar al-Asqalany, Op.cit., h. 393-394.
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Dari hadits dan ayat tersebut diatas dapat dipahami bahwa thalak yang

dijatuhkan pada waktu isteri menghadapi masa iddahnya secara wajar (pada

waktu suci yang belum dicampuri atau pada waktu hamil) tetap ditolerir

syari’at walaupun pada dasarnya dibenci Allah SWT.

2. Thalak bid’i

Thalak bid’i ialah thalak yang menyalahi ketentuan syari’at yakni

menthalak isteri pada waktu haid atau nifas atau pada waktu suci

namun sudah digauli, sedangkan keadaannya belum jelas apakah

pergaulan tersebut menyebabkan kehamilan atau tidak.

Namun menyikapi thalak bid’i ini para fuqaha berbeda pendapat,

jumhur fuqaha termasuk penggagas empat mazhab terkemuka yaitu,

Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hanbali, Imam Syafi’i berpendapat

bahwa thalak bid’i itu sekalipun hukumnya haram tetapi apabila

dilakukan maka thalak tersebut tetap dianggap sah atau jatuh. Menurut

mereka, thalak bid’i itu tetap termasuk dalam pengertian ayat-ayat

thalak pada umumnya. Kemudian mereka juga beralasan dengan

hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar diatas. Adapun perintah

rujuk dalam hadist itu merupakan pertanda bahwa thalak itu dianggap

sah.28

28 Ibnu Hajar as-Asqalany, loc.cit
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Disisi lain, ulama-ulama salaf berpendapat bahwa thalak bid’i itu

tidaklah sah. Menurut mereka thalak bid’i itu tidak termasuk kedalam

pengertian ayat-ayat pada umumnya.29

4. Ditinjau dari segi pengaruhnya terhadap hubungan suami isteri

Thalak jika ditinjau dari segi pengaruhnya terhadap hubungan

suami isteri dapat dibagi menjadi:

1. Thalak raj’i

Thalak raj’i adalah thalak dimana suami masih berhak dan

diberikan kesempatan untuk kembali rujuk kepada mantan isterinya

selama masih dalam masa iddah, dengan tidak bermaksud  untuk

menyakiti isterinya, tetapi untuk berdamai dan meneruskan kehidupan

berumah tangga, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-

Baqarah (2) : 229


















29 Sayid Sabiq,Op.cit., h. 226.
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Artinya:“Talak (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[144]. Itulah hukum-hukum
Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa
yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-
orang yang zalim”.

Dari ayat diatas dapat disimpulakan bahwa thalak yang

disyari’atkan Allah SWT adalah memiliki tahapan (tertib/ berurutan),

yakni suami menjatuhkan thalak satu lebih dahulu, dan pada masa iddah

suami dianjurkan untuk rujuk kepada mantan isterinya. Kemudian

sesudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri terjadi hal-hal ynag

menjadikan thalak sebagai alternatif (pilihan) terakhir, maka suami masih

diberi kesempatan menjatuhkan thalak untuk kedua kalinya.

Maksud ayat yang berbunyi : “marrataini faimsakum bi al-ma’ruf”

adalah merujuk atau menikahi kembali isterinya itu hanya berlaku dalam

thalak raj’i saja30, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah

(2) : 228.




30 HS. A. Al-Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 204.
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Artinya:“wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri
(menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka
Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam
rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari
akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa
menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.
dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan
kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para
suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada
isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Perlu diingat bahwa thalak raj’i itu tidak menghalangi seseorang

suami untuk bersenang-senang dengan isterinya, dan tidak pula

memutuskan tali perkawinan dan hak untuk memiliki isteri selama masih

dalam masa iddah. Kemudian apabila masa iddah sudah habis, maka

thalak itu menjadi thalak ba’in. Kalau bekas suami ingin kembali kepada

isterinya, maka hendaklah melakukan akad nikah baru yang disaksikan

oleh dua orang saksi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S

at-Talak (65) : 2:
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Artinya:“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di
antara kamu”.

Dalam persoalan rujuk ini sebagian ulama berpendapat bahwa

rujuk tidak memerlukan syarat dari pihak isteri, shighat dan saksi. Dalam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 163 ayat (1) menyatakan: “bekas

suami berhak melakukan rujuk kepada bekas isterinya yang masih dalam

masa iddah”.

Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm, sebagaiman yang dikutip oleh Sayid

Sabiq mengatakan bahwa rujuk harus memiliki syarat. Misalnya Imam

Syafi’i hanya membolehkan rujuk itu dengan perkataan yang terang, jelas

dan dapat dimengerti. Contohnya perkataan suami kepada isterinya “saya

merujuki kamu” dan Imam Syafi’i tidak membolehkan rujuk dengan

perbuatan, seperti berciuman atau perbuatan yang mengarah kesana,

sebab menurutnya thalak itu membubarkan perkawinan. Sedangkan Ibn

Hazm dalam hal ini mengemukakan bahwa rujuk itu harus diucapkan

dengan menghadirkan dua orang saksi laki-laki yang adil. Ia

berargumentasi dengan surat at-Talak ayat dua (2) itu mengandung

makna bahwa Allah SWT tidak membedakan rujuk, thalak dan

menghadirkan dua orang saksi, semuanya itu saling berkaitan dan tidak

dipisahkan satu sama lain, misalnya rujuk tanpa dua orang saksi dan
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thalak tanpa dua orang saksi laki-laki yang adil adalah melanggar hukum

Allah SWT.31

Akibat dari thalak raj’i ini adalah berkurangnya jumlah thalka yang

menjadi hak suami terhadap isterinya, bahkan apabila suami membiarkan

masa iddah itu habis tanpa adanya rujuk, kemudian isterinya kawin

dengan laki-laki lain lalu cerai dan kemudian kembali pada suami yang

pertama, maka suami yang pertama hanya memiliki hak thalak yang

masih tersisa saja. Suami yang kedua tidak bisa menggugurkan thalak

yang pernah dijatuhkan suami yang pertama.32

2. Thalak Ba’in

Thalak ba’in adalah tahalk yang dijatuhkan oleh suami kepada

isterinya, dimana suami tidak boleh lagi rujuk kepada isterinya,

sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul

Mujtahid : “adapun thalak ba’in yang telah disepakati ulama adalah

thalak yang dijatuhkan suami kepada isterinya yang belum dicampurinya,

thalak yang dijatuhkan suami dengan meminta tebusan (khulu’) mereka

sepakat mengatakan bahwa hitungan thalak merupakan thalak ba’in

adalah tiga kali thalak yang dilakukan oleh orang mardeka.33

31 Sayid Sabiq, Op.cit., h. 235.

32 Ibid

33 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Libanon: Dar al-Fikr, ), Juz II, h. 237.
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Dari keterangan diatas jelaslah bahwa thalak itu dikatakan ba’in

apabila seorang suami menthalak isterinya yang belum pernah is gauli,

thalak dengan tebusan serta thalak yang telah sampai tiga kali dilakukan

oleh orang yang merdeka. Thalak ba’in dibagi menjadi dua yaitu:

1. Thalak Ba’in Sughra

Thalak ba’in sughra adalah thalak yang berakibat hilangnya

hak suami untuk merujuki isterinya walaupun setelah selesai

masa iddah, dan apabila suami ingin kembali maka dengan akad

nikah baru. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 119

menyatakan “thalak ba’in sughra adalah thalak yang tidak boleh

rujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya

meskipun dalam masa iddah”.34 Yang termasuk thalak ba’in

sughra adalah:

a. Thalak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya sebelum

terjadinya dukhul (belum digauli)

b. Thalak raj’i (dua thalak) yang telah habis masa iddahnya

34 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta Akademi Pressindo, 1992), h. 59.
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c. Thalak tebus (khulu’) yaitu perceraian yang timbul atas isteri

membayar uang iwadh kepada suaminya.35

2. Thalak Ba’in Kubra

Thalak ba’in kubra adalah thalak yang mengakibatkan

hilangnya hak rujuk atau mengawini kembali bekas isteri yang

diceraikan tersebut, bagi suami yang ingin mengawini kembali

bekas isterinya harus memenuhi syarat yang amat berat yaitu

bekas isterinya harus sudah kawin dengan laki-laki lain dan sudah

digaulinya, kemudian menceraikan dan sudah habis masa

iddahnya.36 Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 120

menyatakan, “thalak ba’in kubra adalah thalak yang terjadi untuk

ketiga kalinya”, thalak jenis ini tidak dapat dirujuk dan dinikahi

kembali dengan akad nikah yang baru, kecuali pernikahan itu

dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan lai-laki lain

kemudian terjadi perceraian ba’da dukhul dan habis masa

iddahnya.37

hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S al-

Baqarah : (2) : 230 :

35 Kamal Mukhtar, op.cit., h. 178.

36 Ibid. h. 179.

37 Abdurrahman, op.cit., h. 60.
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Artinya:“kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang
kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga
Dia kawin dengan suami yang lain”.

Yang termasuk dalam kategori thalak ba’in kubra

sebagaimana yang dikemukakan oleh Kamal Mukhtar adalah

bentuk tahlak yang mengandung unsur sumpah, seperti, ila38,

zhihar39, li’an40

E. HIKMAH THALAK

Meskipun perceraian atau thalak itu merupakan perbuatan yang halal

yang dimurkai Allah Swt, namun mengandung hikmah. Hikmah

dibolehkannya thalak itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga

kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan

pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan juga,

rumah tangga akan menimbulkan mudharat kepada dua belah pihak dan orang

sekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya mudharat yang lebih jauh, lebih

38 Ila’ adalah suami bersumapah tidak akan mengauli (menyetubuhi) isterinya.

39 Zhihar adalah perkataan suami kepada isterinya “engakau seperti punggung ibuku’.

40 Li’an adalah suami menuduh isterinya berzina, atau mengingkari anak yang ada dalam

kandungan atau anak yang sudah lahir, sedangkan isterinya menolak tuduhan itu.
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baik ditempuh perceraian  dalam bentuk thalak tersebut. Dengan demikian

thalak dalam Islam hanyalah untuk sesuatu tujuan mashlahat.41

41 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, ( Jakarta: Kencana Prenamedia Group,
2003), h. 127-128


