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BAB 1

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 SWT.1

Perkawinan di dalam hukum Islam bukan hanya sekedar akad

tertulis atau lisan antara dua pihak akan tetapi merupakan pernyataan asasi

pembentukan keluarga untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan,

hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu

keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk

memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti

ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah. Hal ini sesuai dengan

firman Allah SWT dalam surat ar-Rum yang berbunyi:










Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia

menciptakan untukmu istri-istri 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

1 Abdul Rahman Ghozali, Fikih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 11
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terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs. Ar-
rum.30:21)2

Apabila suatu akad nikah telah dilakukan secara sah, maka akad

nikah tersebut akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian

akan menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami istri.

Suami istri yang menjalankan kewajibannya dan memperhatikan

tanggung jawabnya akan mampu mewujudkan ketentraman dan

ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami istri,

Langgengnya sebuah perkawinan merupakan tujuan yang diinginkan

Islam. Akad nikah diadakan untuk dipelihara keutuhannya dan dijaga

selamanya, karena akad tersebut dipandang oleh Islam sebagai ikatan suci

yang tidak boleh dibuat main-main, maka tidak sepatutnya akad nikah

yang sakral tersebut dirusak atau dilecehkan.

Setiap usaha untuk melecehkan hubungan perkawinan dan

memutuskannya tanpa adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar

putusnya perkawinan (perceraian) dibenci oleh Islam karena merusak

ketertiban dan kemaslahatan antara suami istri.

Akad nikah bukan hanya sekedar kepuasan seks semata, yang

membawa konsekuensi antara lain hak-hak dan kewajiban sebagai suami

istri. Dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak

selamanya berada dalam situasi yang damai dan tenteram tetapi kadang

kadang terjadi juga ketidak harmonisan di antara mereka karena salah satu

2 Ar-Rum (404): 21
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pihak melalaikan kewajibannya, tidak saling mempercayai satu sama lain

dan lain sebagainya.3

Dikhawatirkan ketidak harmonisan atau perpecahan antara suami

istri ini 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 istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya. Pada

dasarnya talak itu dilarang kecuali jika benar-benar diperlukan. Ketika

Allah menjadikan talak berada di tangan suami, maka bukan berarti ia

bebas menjatuhkannya kapanpun dan bagaimanapun. Tetapi Allah swt

memberikan ketentuan-ketentuannya dan menjelaskan tatacara yang sesuai

dengan syari'at dalam menjatuhkan talak. Ketentuan tersebut berupa

ketentuan mengenai waktu, jumlah dan sifat talak. Sesudah talak jatuh,

istri menjalani masa iddah.

Iddah adalah nama bagi masa lamanya seorang wanita atau istri

menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah

berpisah dengan suaminya4. Dan landasan hitungan iddah adalah quru’,

bulan, dan kehamilan. Dalam Islam, iddah dibedakan menjadi dua bagian

yaitu iddah kematian dan iddah talak (suami masih hidup). Seorang istri

yang ditinggal mati suaminya harus menjalani masa iddah. Akan tetapi

bagi istri yang sedang mengandung iddahnya adalah 4 bulan 10 hari5.

3 Ibid, h. 13
4 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Jakarta: Cempaka Putih, 2011), jilid 3, h, 150
5 Ibid, h.18
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Ketentuan ini tercantum dalam surah al-Baqarah ayat 234.







Artinya: “orang-orang yang meninggal dunia diantaramu
dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para
istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat
bulan sepuluh hari”6.

Bagi istri yang mengandung, iddahnya adalah sampai melahirkan.

Dasarnya adalah surah at-Talaq ayat 4.






Artinya: “begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak
haid. dan perempuan-perempuan yang hamil,
waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka
melahirkan kandungannya”.

Bagi istri yang belum disetubi (qabla ad-dukhul), maka dia tetap

harus iddah seperti iddahnya istri yang sudah disetubuhi7. Adapun dasar

hukumnya surat al-Baqarah ayat 234.







6 Al-Baqarah (2): 234
7 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), h. 423
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Artinya: “kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka
tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan
mereka berbuat terhadap diri mereka menurut
yang patut”.

Iddah tiga quru yaitu bagi wanita yang telah mencapai usia

sembilan tahun, tidak hamil, bukan monopouse dan telah mengalami

haidh.

Dengan memperhatikan ketentuan iddah di atas, dapatlah dipahami

bahwa iddah suatu masa tunggu yang ditetapkan oleh syara’ bagi seorang

wanita yang dicerai oleh suaminya baik cerai hidup ataupun cerai mati,

dalam masa tunggu tersebut ia tidak boleh menerima pinangan orang lain

atau kawin dengan laki-laki lain sebelum habis masa iddah-nya

(tunggunya). Iddah sudah dikenal sejak zaman Jahiliyah, kemudian setelah

Islam datang, ‘iddah ini dilanjutkan karena bermanfaat8.

Namun selama masa ‘iddah seorang wanita masih mempunyai

beberapa hak yang harus ia terima dari mantan suaminya tersebut. Adapun

hak-hak wanita selama masa ‘iddah adalah sesuai dengan firman Allah :














8 Rachmadi Usman, Aspek-aspek  perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 229
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Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan
janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka
(istri-istri yangsudah di talak) itu sedang hamil,
maka berikanlah kepada mereka upahnya: dan
musyawarahkanlah diantara kamu (segala
sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui
kesulitan, maka perempuan lain boleh
menyusukan (anak itu) untuknya". (Qs. Ath-
thalak : 65: 6).9

Ayat tersebut memberi pengertian bahwa suami wajib menjamin

tempat tinggal bagi mantan istrinya yang sedang dalam masa iddah, baik

perceraian karena talak, fasakh ataupun wafat.10

Nafkah menurut bahasa adalah semua hajat dan keperluan hidup

yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian,

rumah, dan sebagainya.11

Sedangkan secara istilah secara, nafkah adalah suatu pemberian

yang diberikan oleh seseorang kepada orang-orang atau pihak yang

menerimanya.12 Dalam kamus besar indonesia, nafkah diartikan biaya

untuk hidup atau bekal hidup sehari-hari.13

Seorang suami baliqh itu wajib hukumnya memberi nafkah, baik

dia sudah mencampuri istrinya atau belum, kecuali bila nusyuz.

Selanjutnya Amir Syarifuddin menyatakan bahwa, nafkah adalah sesuatu

yang dikeluarkannya dari hartanya untuk keperluan istrinya yang meliputi

9 Deprtemen Agama, op. cit., hal. 446
10 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam,( Jakarta, Bulan Bintang, 1988), hal. 97
11 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, (Jakarta, At-Tohiriyah, cet. XVII, 1976), hal. 398.
12 Baiquni, Kamus Istilah agama Islam, (Surabaya: Indah, 1996) h. 342
13 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 770
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makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain termasuk kebutuhan rumah

tangga pada umumnya sehingga menyebabkan hartanya menjadi

berkurang.14

Kadar nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada istri itu

berbeda-bada ukurannya. Dalam arti, banyaknya nafkah disesuaikan

dengan kemampuan suami. Dalam mazhab Syafi’iyyah, ukuran kadar

nafkah seorang istri dinisbatkan kepada kadar kafarat. Bila seorang

perempuan yang dicerai dengan talak raj’i hak yang diterimanya ialah

penuh sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai, baik dalam bentuk

perbelanjaan untuk pangan, untuk pakaian dan juga tempat tinggal, hal ini

merupakan kesepakatan para ulama15. Dari pengertian diatas dapat

disimpulkan bahwa nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh seorang

suami kepada istri, untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Keperluan

pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dengan

perkawinan yang sah, istri menjadi terikat dengan suaminya, istri wajib

taat kepada suami, harus tinggal bersama suaminya, harus mengatur rumah

tangganya, harus memelihara dan mendidik anak-anaknya.16 Dalam hal ini

para ulama sependapat mengenai perempuan yang sedang dalam masa

iddah disebabkan terjadinya talak raj'i masih berhak nafkah dan tempat

tinggal. Tetapi mengenai masalah hak wanita yang dalam masa iddah talak

ba’in di sini ulama berbeda pendapat.

14Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Dalam Islam dan UU Perkawinan, (Jakarta,
Kencana Prenada Media, 2006), hal. 165

15 Ibid, 322
16 Djamaan Nur, Fiqh Munakahat, (Semarang, Dina Utama,1993), hal. 101
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Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ia berhak tempat tinggal dan

nafkah. Menurut Imam Ahmad bin Hambal ia tidak berhak nafkah dan

tempat tinggal. Berbeda halnya dengan Imam Syafi'i ia berpendapat wanita

yang sedang dalam iddah talak ba'in hanya berhak tempat tinggal saja dan

tidak berhak mendapat nafkah.

Berdasar latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan

mengkaji tentang: ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM

SYAFI’I TENTANG MASALAH HAK WANITA YANG SEDANG

DALAM MASA IDDAH TALAK BA’IN.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang di inginkan dengan

benar dan tepat, maka penulis akan memfokuskan penelitian ini. kepada

pendapat Imam Syafi’i tentang tidak adanya hak wanita yang sedang

dalam iddah talak ba’in dan dalil yang digunakan dalam istinbat hukum,

dan bagaimana pendapat Imam Syafi’i tentang tidak adanya hak wanita

yang sedang dalam iddah talak ba’in.

C. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang  masalah di atas dan untuk memperjelas

arah penelitian ini,  maka dapat dirumuskan beberapa  permasalahan :

1. Mengapa Imam Syafi’i berpendapat bahwa wanita yang sedang

dalam iddah talak ba'in hanya berhak tempat tinggal dan tidak

berhak mendapatkan nafkah ?
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2. Apa dasar hukum yang digunakan Imam Syafi’i mengenai masalah

hak wanita yang sedang dalam masa iddah talak ba’in ?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat

diambil beberapa tujuan dan kegunaan penelitian yang akan di lakukan.

1. Apa pendapat Imam Syafi’i tentang tidak adanya hak perempuan

yang sedang dalam masa iddah talak ba'in.

2. Apa dalil yang digunakan Imam Syafi’i tentang tidak adanya hak

perempuan yang sedang dalam masa iddah talak ba'in.

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian metode (library

research) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun

data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat lain.

Dalam hal ini penulis melakukan penulisan untuk memperoleh data-data

yang diperlukan berdasarkan kitab-kitab, buku-buku dan lainnya yang ada

relevansinya dengan permasalahan tersebut untuk kemudian menelaahnya

sehingga akan diperoleh teori-teori hukum, dalil-dalil, prinsip, pendapat,

gagasan yang telah dikemukakan para teoritis dan para ahli terdahulu yang

dapat dipergunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang

diteliti.
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2. Sumber Data

Untuk mendapatkan informasi tentang masalah yang diteliti,

penulis mengklasifikasikan data yang terdiri dari : data primer dan data

sekunder.

Adapun yang dimaksud dengan sumber data primer adalah sumber

data yang memberikan data langsung terdapat dalam sumber utamanya,

sebagai sumber primernya adalah kitab Al-Umm karya dari Imam Syafi’i,

yakni kitab standar bagi madzhab Syafi’i.

Adapun yang dimaksud dengan data skunder adalah sumber data

yang menglengkapi sumber-sumber data primer yang terdapat pada buku-

buku fikih. Yang terdiri dari Bidayatul Mujtahid, Fikih Sunnah, Kifayatul

Ahyar. dan buku-buku lain yang ada hubungannya dengan permasalahan

yang penulis bahas, baik bersumber dari kitab asli maupun kitab

terjemahan.

3. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sumadi Suryabrata, kualitas data ditentukan oleh kualitas

alat pengambilan data dan pengukurannya. Berpijak dari keterangan

tersebut, peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa metode

library research yaitu dengan meneliti sejumlah kepustakaan, maka dalam

hal ini menggunakan content analysis yaitu menganalisi buku dengan

metode hermeunetik. Secara terminologi Hermeunika diartikan sebagai

penafsiran ungkapan-ungkapan dan angapan dari orang lain, khususnya

yang berada jauh dengan rentang sejarah.
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4. Metode Analisa Data

Dilihat dari cara menganalisisnya, penelitian yang dilakukan oleh

penulis adalah dengan menggunakan metode deskriftif analisis. Metode ini

dimaksud untuk menggambarkan data yang berkaitan dengan pendapat

Imam Syafi’i tentang tidak adanya hak wanita yang dalam iddah talak

ba’in, untuk kemudian dianalisis bagaimana metode istimbat hukum yang

digunakan Imam Syafi’i dalam permasalahan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam tulisan ini, maka penulis menyusun

sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

yang terdiri dari Latar Belakang masalah, Batasan Masalah,

rumusan maslah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian

dan sistematika penulisan.

BAB II : BIOGRAFI IMAM AL-SYAFI’I

Dalam bab ini memuat tentang Riwayat Hidup, Pendidikannya,

Guru-guru, Murid-murid, dan Krya-karya

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG THALAK DAN IDDAH

Dalam bab ini sebagai pijakan dan landasan teori yang di dalamnya

akan disajikan tentang, pengertian thalak dan dasar hukumnya,

rukun dan syarat thalak, macam-macam thalak, pengertian dan

dasar hukum iddah, tujuan iddah, macam macam iddah, hak dan

kewajiban bekas suami istri dalam masa iddah thalak ba'in.



12

BAB IV: ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM SYAFI’I

TENTANG TIDAK ADANYA HAK WANITA YANG

SEDANG DALAM IDDAH THALAK BA'IN

Dalam bab  ini berisikan analisis dari pendapat Imam Syafi’i

tentang tidak adanya hak wanita yang sedang dalam iddah thalak

ba'in dan alasan atau dasar hukum Imam Syafi’i tentang tidak

adanya hak wanita yang sedang dalam iddah thalak ba'in. Dan

analisis penulis.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab  ini merupakan bab terakhir dari seluruh pembahasan .

Adapun dalam bab ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan

penutup.


