
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan

hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka

mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman

serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT1.

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang

sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah diadakan adalah untuk

selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami isteri

bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung,

menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anaknya hidup

dalam pertumbuhan yang baik. Karena itu maka dikatakan bahwa ikatan

suami dan isteri adalah ikatan paling suci dan paling kokoh, dan tidak ada

sesuatu dalil yang lebih menunjukkan tentang sifat kesuciannya yang

demikian agung itu. Allah sendiri menamakan ikatan perjanjian antara

suami isetri dengan mitsaqon gholizhan perjanjian yang kokoh2.

Ketika melaksanakan kehidupan suami isteri tentu saja tidak

selamanya berada dalam situasi yang damai dan tenteram tetapi kadang-

kadang terjadi juga ketidak harmonisan di antara mereka karena salah satu

pihak melalaikan kewajibannya, tidak saling mempercayai satu sama lain

1 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta, UII Press, 1999), h. 14.
2 Sayyid sabiq, fiqih sunnah, alih bahasa; moh. Abidun, dkk., (Jakarta, Pena Pundi aksara,

2012), cet. Ke-4, jilid.3, h. 567.
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dan lain sebagainya. Dikhawatirkan ketidakharmonisan atau perpecahan

antara suami isteri akan mengakibatkan perpecahan antar keluarga kedua

belah pihak, maka untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin

meluas, agama Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang

terakhir bagi suami isteri yang sudah gagal dalam membina rumah

tangganya. Perbuatan perceraian ini adalah perbuatan halal namun dibenci

oleh Allah Swt.

رواه ابوداود )) ((
3

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah
menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif
bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar dari Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Perkara halal yang
paling Allah benci adalah perceraian." (HR. Abu Dawud dan Ibn
Majah)

Hak untuk menjatuhkan thalak melekat pada orang yang

menikahinya4. Adapun yang termasuk syarat thalak adalah atas kemauan

sendiri atau bukan karena paksaan. Karena thalak tergolong tindakan yang

mempuyai akibat dan pengaruh dalam kehidupan suami isteri, maka yang

menjatuhkan thalak harus sempurna kemampuannya, sehingga tindakan-

tindakanya dipandang sah secara hukum.

3 Ali Imam Abu Daud Sulaiman Ibnu Al-Sijistani, Sunan Abu Daud, (Beirut: Dar al-Fikr
al-‘Ilmiah , t.th), jilid.3, h. 63.

4 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 155.
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Artinya : “Ibnu Abbas Berkata, “Talak orang mabuk dan orang yang
terpaksa tidak sah” (HR.Bukhari)

Dalam Riwayat lain juga disebutkan:

- - ,) :
6)ِه , , 

Artinya : "Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu
'alaihi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah mengampuni
dari umatku kesalahan, kealpaan, apa-apa yang mereka dipaksa
melakukannya." (HR. Ibnu Majah dan Hakim)

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi masalah hukum

thalak orang yang dipaksa. Menurut mayoritas ulama (Imam Malik, Imam

Asy-Syafi’i dan Ahmad) berpendapat bahwa thalak orang yang dipaksa itu

tidak sah (Jatuh), sementara menurut Imam Abu Hanifah bahwa thalak

orang yang dipaksa itu sah (Jatuh) hukumnya7. Sebagaimana terdapat

dalam kitab raad al-Mukhtar karya Ibnu Abidin dikatakan sebagai berikut:

َ َال  الَ قَ هِ بِ ، وَ هِ دِ وْ قُ عُ رُ اسَ َال وَ هُ قُ تْ عِ ذُ فِ نْ یُ َال هِ بِ ِف لْ احلَ َىل وْ قِ الَ الطّ َىل هِ رَ املكْ ُق َال طَ عُ قَ ی
َ مِ نَ اكَ هُ هُ رَ املكْ ُف تَ : ةَ فَ یْ و حَ الَ قَ وَ اءُ هَقُ الفُ َرثُ اكْ وَ دُ وَ مَ  حِ اكَ لنِّ اكَ خُ سَ الفَ هُ قَ حِ لْ ا ی
َ عِ یْ البَ وَ  َ ا َال مِ نَ اكَ ٕانْ ، وَ هُ مِ صِ یُ مْ ل 8ارِ تَ خْ مُ الْ نَ مِ صِ یُ هُ مِ قِ تْ العِ وَ قِ َال لطّ اكَ هُ قْ حِ لْ ی

“Thalak tidak jatuh dari orang yang dipaksa begitupula sumpahnya
(untuk menthalak) seperti ‘itq (membebaskan budak) dan semua
‘aqd (perjanjian), dan itu adalah pendapat Imam Malik, Imam
Ahmad dan kebanyakan ahli fiqh (fuqahaa’), Imam Abu Hanifah

5 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, shahih al-Bukhari (Beirut: Dar a mir
al kuttub, t.th), h. 637.

6 Ibnu Hajar Al-Asqolani, Bulughul Maraam, (Al-haramain, t.th.), h. 238.
7 Abdullah bin Abdurrahman Al basam; penterjemah, Thahirin Supatra, dkk., sayarah

bulughul maram, (Jakarta: Pusaka Azzam, 2006), cet.Ke-2, jilid.5, h. 587.
8 Ibnu Abidin, Raad al-Mukhtar, (Beirut: Dar a mir al kuttub, t.th), jilid 4, h. 438.
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berkata: perbuatan orang yang dipaksa jika perbuatan yang terdapat
fasakh (rusak atau batal) seperti nikah dan jual beli maka tidak sah,
tapi jika dari perbuatan yang tidak terdapat fasakh seperti thalak
dan ‘itq (pembebasan) maka sah atau jatuh thalak dan ‘itqnya
seperti orang yang dapat memilih.”

Dikutip dari Kitab Bada’i’ ash-Shana’i’ Karya Imam Alauddin

Abu Bakar Mas’ud, diungkapakan pendapat Imam Abu Hanifah tentang

thalak paksaan sebagai berikut:

ْريُ بِ دْ التَ وَ ءِ َال یْ الِ اْ ِىف ىءُ فِ الْ وَ ءُ َال یْ الِ اْ وَ ارُ هَالظِّ وَ رُ ذْ النُ وَ ْنيُ مِ یَ الْ وَ حُ اكَ النِّ وَ ةُ عَ جْ وَ اُق تَ عِ الْ وَ ُق َال فَ 
9دَ نْ عِ اهِ رَ كْ ِال اْ عَ مَ ةٌ زَ اِت فَ ْرصِ هِ ذِ هَ وَ اِص َص قِ الْ نِ عَ وُ فْ عَ الْ وَ 

“Bahwasanya talak, memerdekakan, ruju’,nikah, sumpah, nadzar,

dzihar,‘ila dalam fa’i dan pengurusan, memaafkan qishas. Semua

tindakan ini menurut kami boleh dilakukan dengan paksaan”.

Dalam Kitab Fiqh ‘Ala Mazdhahib Ila arba’ah Karya

Abdurrahman Al Jaziri Juga mengutip pendapat Imam Abu Hanifah

tentang thalak paksaan sebagai berikut :

10.الَْمْكَرهِ ُق َطَال : ُة قَالُوا

“Menurut Abu Hanafah Thalak orang yang dipaksa itu jatuh (sah)

berbeda dengan ulama yang tiga (Syafi’i, Maliki dan Hambali)”.

Kitab al-Ahwal asy-Syakhsyiyah Karya Muhammad Abu Zahra,

juga mengutip Pendapat Abu Hanifah dinyatakan  bahwa:

9 Imam Alauddin Abu Bakar Mas’ud al-Kasani al-Hanafi, Bada’i’ ash-Shana’i’, (Beirut:
Dar al-Fikr, t.th), jilid 7, h. 182.

10 Abdurrrahman Al-Jaziri, al-Fiqih ‘ala Mazhabil al-Arba’ah, (Beirut Darul Fikri, t.th),
jilid 4, h. 253.
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11یَقَُع َطَالقَهُ هُ 

“Adapun orang yang dipaksa maka menurut Abu Hanifah dan

sahabat-sahabatnya jatuh thalaknya”

Kitab Bulughul Maram karya Ibnu hajar Al-Asqolani juga

menjelaskan Pendapat Abu Hanifah tentang Thalak orang yang di paksa

sebagai berikut:

12َوالَْمْكَرهِ َوَطَالُق اخلَاِطئِ 

“Thalak orang yang bersalah dan orang yang di paksa tidak jatuh

thalaknya menurut jumhur, sedangkan menurut Hanfi jatuh (sah)”

Sementara itu Imam Malik, Syafi’i, Ahmad berpendapat:

(. َالیَقَعُ َطَالُق املَْكرهِ 
َولَْم یُْو . ) 

.13

“Imam Malik, Syafi’i dan Ahmad berpendapat bahwa talak orang
yang dipaksa tidak sah berdasarakan hadist Nabi SAW. Diangkat
dari umatku atas kesalahan, lupa dan apa yang dipaksa. Demikian
juga karena yang menjadi tolak ukur dalam perbuatan syara’ adalah
kerelaan atau akibatnya. Dan dalam hal ini tidak terdapat indikator
yang menunjukkan hal itu, bahkan yang benar adalah sebaliknya”

Berdasar latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas

persolan thalak orang yang di paksa. Maka dalam hal ini, penulis

mengambil sebuah judul “ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU

HANIFAH TENTANG THALAK PAKSAAN”.

11 Muhammad Abu Zahra, al-Ahwal asy-Syakhsyiyah, (Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.th) h. 339.
12 Ibnu Hajar Al-Asqolani, loc.cit.
13 Muhammad Abu Zahra, loc.cit.
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B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka timbul rumusan

masalah, sebagai berikut:

a. Bangaimana Pendapat Imam Abu Hanifah tentang thalak yang di

paksa?

b. Bagaimana Metode istinbath hukum yang digunakan Imam Abu

Hanifah tentang thalak yang di paksa?

c. Bagaimana Analisis terhadap pendapat Imam Abu Hanaifah tentang

thalak yang di paksa dari sudut pandang penulis?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

a. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Abu hanifah

tentang thalak yang di paksa.

2. Untuk mengetahui bagaimana metode Istinbath hukum yang

digunakan Imam Abu Hanifah tentang thalak yang di paksa.

3. Untuk mengetahui bagaimana Analisis pendapat Imam Abu

Hanifah tentang thalak yang di paksa dari sudut pandang penulis.

b. Manfaat penelitian

1. Sebagai penyelesaian tugas akhir dalam mendapatkan gelar Sarjana

Syari’ah pada Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum di Universitas

Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
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2. Sebagai bahan informasi masyarakat islam, baik dari kalangan

intelektual maupun kalangan orang awam tentang yang di paksa

menurut pendapat Imam Abu Hanifah.

3. Sebagai sarana bagi penulis untuk memperkaya ilmu pengetahuan

tentang fiqh secara umum, terutama masalah thalak yang di paksa

menurut pendapat Imam Abu Hanifah.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu membahas

tentang analisis pendapat Imam Abu Hanifah tentang thalak paksaan.

untuk melengkapi karya ilmiah penulis akan kemukakan beberapa buku

atau literatur yang membahas dan mengkaji masalah tentang thalak

paksaan menurut Imam Hanafi.

Syamsudin Abu Bakar bin Muhammad Abi Shal as- Sarkhasi

dalam kitabnya al-Mabasuth menyatakan khuluk yang dilakukan dengan

paksa, thalak paksa dan memerdekakan hamba dengan paksa hukumnya

terjadi (sah) namun hal tersebut batal menurut Imam Asy-Syafi’i14

Imam Alauddin Abu Bakar Mas’ud dalam kitabnya Bada’i’ ash-

Shana’i’ menyatakan bahwa semua perbuatan, baik itu thalak,

memerdekakan, ruju’, nikah, sumpah, nadzar, dzihar,‘ila dalam fa’i dan

pengurusan, memaafkan qishas, boleh dilakukan dengan kondisi

paksaan”.15

14 Syamsudin Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahl as-Sarkhasi, al-Mabsuth, (Maktabah
Syamilah), h. 315

15 Imam Alauddin Abu Bakar Mas’ud al-Kasani al-Hanafi, loc.cit.
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Ibnu Abidin dalam kitabnya raad al-Mukhtar menyatakan bahwa

Imam Abu hanifah membedakan antara jual beli dan thalak, jika jual beli

dalam konsisi di paksa maka jual beli tersebut batal/tiak sah, sedangkan

dalam thalak yang di paksa maka thalak tersebut tetap sah.16

Selain buku-buku tersebut di atas penulis juga merujuk pada hasil

penelitian-penelitian terdahulu yaitu merujuk pada skripsi yang telah

dibahas oleh mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum UIN Suska Riau

yaitu sebagai berikut:

1. “Analisa Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Dibolehkannya

Nikah Kembali Bagi Suami Isteri Yang Bermula’anah Karena

Suami Dusta” oleh Suci Handayani (2014). Dalam hal ini Imam

Abu Hanifah berpendapat apabila terjadi li’an antara suami istri

maka haram berkumpul kembali untuk selama- lamanya dan

apabila suami telah mengaku dusta maka ia dijatuhi hukuman dera

dan batallah hukum li’annya, maka boleh berkumpul kembali

menjadi suami istridengan akad nikah baru

2. “Perceraian Karena Ketiadaan Nafkah (Studi Komperatif Antara

Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi’i)” oleh Erwini (2012). Dalam

hal ini Imam  Abu  Hanifah berpendapat  bahwa ketiadaan  nafkah

ataupun  pengabaian nafkah  ini bukan merupakan  alasan  yang

cukup   untuk bercerai, menurut  Imam Syafi’i berpendapat jika

16 Ibnu Abidin, loc.cit.
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suami tidak mampu menafkahi istrinya maka istri berhak meminta

cerai.

3. “Analisa terhadap pendapat Ibnu Hazm tentang ta’liq talak” oleh

Endang Karomah (2012). Dalam hal ini. Ibnu hazm berpendapat

bahwa  jika  suami  mengatakan ta’liq  talak kepada  isterinya

terpenuhi  syarat tersebut  atau pun tidak maka ta’liq talak itu tidak

sah dan talaknya tersebut tidak jatuh. Ibnu hazm beralasan bahwa

jika suami mengatakan ta’liq talak tersebut sesungguhnya pada

kenyataannya suami itu menyesal ketika ia mengatakan kamu

tertalak,  yang  ditangguhkan  pada  waktu  tertentu, dan  alasan

yang  kedua ta’liq talak tersebut tidak terdapat pada al-qur’an dan

hadis.

E. Metode Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan dan tujuan penulisan, agar

penulisan dalam suatu pembahasan dapat terarah dan mengena pada

permasalahan, maka dalam penulisan ini memakai metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam  penulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian

kepustakaan (Library Research), yaitu serangkaian kegiatan yang

berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca

dan mencatat serta mengolah bahan penelitian17. Yaitu dengan

17 Mustika Zed, Metodologi Penelitian Kepustakaan, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia,
2004), h. 3.
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mengumpulkan teori-teori dalam kitab-kitab ulama yang ada

kaitanya dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer atau yang disebut dengan data langsung

atau asli18. Data primer ini diperoleh dari kitab Bada’i’ ash-

Shana’i’ Karya Imam Alauddin Abu Bakar Mas’ud, Kitab

al-Mabasuth karya Syamsudin Abu Bakar bin Muhammad

Abi Shal as- Sarkhasi dan kitab Raad al-Mukhtar karya

Ibnu Abidin.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang menjadi bahan

penunjang dan pelengkap atau kajian dalam penulisan

skripsi ini. Selanjutnya data ini disebut data tidak langsung

atau tidak asli19. Adapun buku-buku tersebut adalah Kitab

Fiqh ‘Ala Mazdhahib Ila arba’ah Karya Abdurrahman Al

Jaziri, Kitab al-Ahwal asy-Syakhsyiyah Karya Muhammad

Abu Zahra, Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq dan buku-buku

yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan,

maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengkaji

18 Saefudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.
19 Ibid.
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dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang

mempunyai relevansi dengan kajian ini.

4. Metode Analisis Data

Sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data maka

metode pengumpulan data menjadi signifikan untuk menuju

sempurnanya penelitian ini. Dalam analisis data, penulis

menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif Analisis, yaitu berusaha memaparkan

secara jelas ijtihad yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah,

dan berangkat dari pemaparan tersebut penulis

menganalisisnya seobyektif mungkin, yaitu memaparkan

kelemahan dan kelebihannya dengan lebih menitik beratkan

pada metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam

Abu Hanifah tentang thalak paksaan.

b. Induktif adalah mengumpulkan data-data yang bersifat

khusus yang berkaitan dengan masalah yang dibahas,

kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

c. Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat

umum yang berkaitan dengan maslah yang dibahas dan dari

data itu  ditarik kesimpulan bersifat khusus.
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F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah

pembahasan secara global, penulis bagi menjadi lima bab yang mana

kelima bab tersebut akan penulis uraikan menjadi sub-sub bab yang satu

dan yang lainnya saling berkaitan dengan sehingga menjadi kesatuan yang

utuh. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan tentang Latar Belakang Masalah,

Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Metode

Penelitian dan Sitematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG IMAM ABU HANIFAH

Dalam bab ini menguraikan tentang biografi Imam Abu Hanifah

yang meliputi sejarah kelahiran Imam Abu Hanifah, pendidikan

dan perjuangan Imam Abu Hanifah, karya-karya monumental

Imam Abu Hanifah, dan corak pemikiran Imam Abu Hanifah.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG THALAK PAKSAAN

Dalam bab ini berisikan tentang pengertian thalak, dasar hukum

thalak, syarat dan Rukun thalak, hikmah thalak, berisikan juga

tentang paksaan, pengertian paksaan, syarat paksaan, macam-

macam paksaan.

BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG

THALAK PAKSAAN
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Dalam bab ini membahas tentang pendapat Imam Abu Hanifah

tentang thalak paksaan, metode istinbath hukum Imam Abu

Hanifah tentang thalak paksaan, dan analisis terhadap pendapat

Imam Abu Hanifah tentang thalak paksaan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan rangkaian terakhir dari penelitian ini yang

meliputi kesimpulan dan saran-saran.


