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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI

YANG DILI’AN MENURUT IMAM ABU HANIFAH”.

Li’an merupakan salah satu problem yang terjadi dalam

kehidupan rumah tangga, dimana li’an ini bisa terjadi apabila suami yang

bersumpah menuduh istrinya berzina dan istrinya menyangkal hal itu

ataupun suami yang tidak mengakui kehamilan istrinya. Dalam

latarbelakang penulisan ini dipaparkan bahwa jumhur ulama berpendapat

istri yang dilian tidak ada kewajiban suami terhadapnya. Akan tetapi

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa adanya kewajiban suami

terhadap istri yang dil’ian.

Adapun masalah dalam penelitian ini ialah mengenai pendapat

Imam Abu Hanifah tentang kewajiban suami terhadap istri yang dili’an,

alasan dan dasar hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah. Sedangkan

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Imam Abu

Hanifah tentang kewajiban suami terhadap istri yang dili’an. penelitian

ini berbentuk penelitian kepustakaan (Library reseach) dengan

menggunakan kitab Bada’i As-Shona’i Karangan Imam Ala’uddin Abu

Bakar bin Mas’ud Al-Kasani Al-Hanafi dan Al-Mabsuth Karangan Al-

Syamsuddin Al-Syarkashi sebagai rujukan primer, sedangkan bahan

sekunder dalam tulisan ini adalah sejumlah literatur yang ada kaitan

dengan penelitian ini. Metode analisa data yang digunakan adalah

deduktif, induktif dan komperatif.

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah Imam Abu

Hanifah berpendapat bahwa adanya kewajiban suami terhadap istri yang

dili’an. karena akibat lian menurut Imam Abu Hanifah adalah talak ba’in

dimana wanita yang ditalak ba’in ini masih mendapatkan hak nafkah dan

tempat tinggal menurut beliau. Adapun alasan dan dasar hukum yang

digunakan Imam Abu Hanifah dalam masalah ini adalah Q.S At-Thalak,

hadits dan qiyas.
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Dalam permasalahan kewajiban suami terhadap istri yang dili’an

ini, penulis lebih cenderung berpegang kepada pendapat jumhur ulama

yang berpendapat bahwa perceraian karena li’an ini adalah fasakh dan

bekas istri tidak berhak mendapatkan nafkah selama masa iddahnya juga

tidak mendapat tempat tinggal.
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KATA PENGANTAR

بسم هللا الرحمن الرحیم

أشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ , 

اللھم صل وسلم على  محمد , وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ

.أما بعد, وعلى ألھ وأصحابھ أجمعین

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, rasa puji dan syukur yang sedalam-

dalamnya penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, sumber segala inspirasi, yang

telah menuntun penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, rahmat dan inayahnya

tidak pernah luput dalam setiap detik kehidupan kita. Shalawat dan salam semoga

selalu tercurah untuk junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, perjuangannya

bersama keluarga dan para sahabatnya telah mengantarkan kita menuju dunia

yang penuh peradaban dan kasih sayang. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di

akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul “KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI YANG

DILI’AN MENURUT IMAM ABU HANIFAH”, hasil karya ilmiah yang

disusun untuk memenuhi tugas dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar

Sarjana Syari’ah (S.Sy) pada jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syari’ah

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA

RIAU).
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik

tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan

ucapan terima kasih banyak dan yang dengan tulus dari lubuk hati yang paling

dalam kepada:

1. Keluarga tercinta, Ayahanda (A. Rahman) dan  Ibunda tercinta (Mahmuda),

salah satu hal yang ananda miliki yang paling berharga dalam hidup ini. Kalian

adalah nafas nanda, yang menjaga dalam hidup dan mengajarkan ananda yang

terbaik tak pernah mengenal lelah sebagai penopang dalam hidup nanda, trima

kasih telah menjadi orang tua terhebat untuk ananda, yang selalu memberikan

kasih sayang, doa tulus yang selalu mengalir untuk ananda. Untuk omak dan

ayah trima kasih untuk jerih payah, pengorbanan dan perjuangan untuk ananda

selama ananda menuntut ilmu, tanpa doa dan dukungan dari omak dan ayah

ananda tidak bisa apa-apa. Ridho Allah adalah ridho orang tua. Sayang omak

sayang ayah. Dan untuk bang Aboy yang tercinta, abang yang bisa menjadi

teman, sahabat, orang tua. Terima kasih untuk kesabarannya selama ini,

menghadapi adekmu yang nakal, cengeng. Yang selalu menjaga nanda selama

ini. you the best brother in the world...Seluruh keluarga besar andung, uwak,

acik, ibu, ucu, oom, tante, abang-kakak, adik-adik trima kasih atas doa dan

dukungan motivasi kepada nanda selama ini.

2. Bapak Prof. DR. H. Munzir Hitami, MA, Rektor UIN SUSKA Riau dan begitu

juga untuk Pembantu-Pembantu Rektor UIN SUSKA Riau yang telah

memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Perguruan

Tinggi ini.
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3. Bapak DR. H. Akbarizan, MA, M.Pd, Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum

dan begitu juga untuk Pembantu-Pembantu Dekan Fakultas Syari’ah dan

Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan pelayanan akademik selama

proses perkuliahan penulis.

4. Bapak Haswir, MA dan Zainal Arifin, MA, sebagai Ketua Jurusan dan

Sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah yang senantiasa memberikan

dorongan dan bimbingan sampai pada selesainya skripsi ini.

5. Bapak Drs. Yusron Sabili, M.Ag yang telah membimbing dan meluangkan

waktunya dalam mengoreksi dan memberikan arahan demi penyelesaian

skripsi ini, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau dan menjadi

amal jariyah. Amiin Ya Robbal ‘Alamiin.

6. Dr. Hertina, M. Pd sebagai Penasehat Akademis penulis yang telah

memberikan arahan-arahan dan motivasi kepada penulis dalam mengikuti

proses perkuliahan di UIN SUSKA Riau ini dari awal hingga akhir

penyelesaian studi sarjana ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya serta

mendidik dan membimbing penulis untuk menjadikan mahasiswa yang intelek.

8. Untuk  teman-temanku seperjuangan lokal AH2 angkatan 2011, Siti

Mahmadatun, Fenni Febiana, Yassir Hayati, Diana Siagian, Asbiyanti,

Delviani, Dkk, (banyak yang tak tertulis namanya terima kasih untuk empat

tahun kebersamaan kita di Ah2), khususnya angkatan 2011 yang tidak bisa bisa

penulis sebutkan satu per satu. Semoga persahabatan kita akan terus terjalin

sampai akhir hayat, amin...
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9. Untuk teman-temanku Niha’i XV, KKNers Bagan Besar, terima kasih untuk

kebersamaannya, canda tawa selama ini. Semoga akan terjalin persahabatan

sampai akhir hayat aminnnn....

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada skripsi ini,

oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat

membangun untuk perbaikan skripsi ini ke depan, atas kritik dan sarannya

penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua

pihak.

Pekanbaru, Oktober 2015

Penulis

WIRA LESTARI
NIM. 11121201337
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