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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam ada beberapa prinsip perkawinan menurut agama Islam

yang perlu di perhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup

manusia melaksanakan tugasnya mengabdi kepada tuhan, sebagai salah satu

syarat yang harus di penuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan

perkawinan itu ialah ikhtiyar (tidak dipaksa), pihak yang melangsungkan

perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami

atau persetujuan mereka.1

Dan adapun tujuan perkawinan antara lain untuk mendapatkan

keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang.

Kesemua ini dapat di capai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah

untuk slamanya bukan hanya dalam waktu tertentu saja.karena prinsip

perkawinan dalam Islam itu untuk slamanya bukan hanya untuk satu masa

tertentu saja.

Secara etimologi tahlil berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya

adalah haram. Kalau dikaitkan kepada perkawinan akan berarti perbuatan

yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan perkawinan

menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain

melakukan perkawinan itu disebut muhallil.Orang yang telah halal melakukan

1 Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), h.36.
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perkawinan di sebabkan oleh perkawinan yang telah dilakukan muhallil di

namai muhallah lah.2

Nikah tahlil dengan demikian adalah perkawinan yang di lakukan

untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera

kembali kepada istrinya dengan nikah baru.3

Bila seseorang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam

satu masa atau berbeda masa, si suami tidak boleh lagi kawin dengan bekas

istrinya itu kecuali bila istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain,

kemudian bercerai dan abis pula iddahnya. Suami kedua yang telah

mengawini perempuan itu secara biasa dan kemudian menceraikannya dengan

cara biasa sehingga suami pertama boleh kawin dengan mantan istrinya itu

dapat di sebut muhallil. Namun tidak diperkatakan dalam hal ini, karena

perkawinannya telah berlaku secara alamiah dan secara hukum.

Suami yang telah menthalak istrinya tiga kali itu  ingin kembali lagi

kepada bekas istrinya itu. Kalau di tunggu cara yang biasa menurut ketentuan

perkawinan, akan menunggu waktu yang lama  untuk mempercepat

maksudnya itu ia mencari seseorang laki-laki yang akan mengawini bekas

istrinya itu secara pura-pura dengan suatu syarat bahwa setelah berlangsung

akad nikah segera diceraikan sebelum sempat digaulinya. Ini berarti kawin

akal-akalan untuk cepat menghentikan suatu yang diharamkan, atau sengaja

2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2011) h.103.

3Ibid.
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melakukan perkawinan secara akal-akalan untuk mempercepat

berlangsungnya perkawinan suami pertama dengan mantan istrinya.4

Perkawinan tahlil itu dilarang oleh nabi dan pelakunya, baik laki-laki

yang menyuruh kawin (muhallal lah) atau laki-laki yang menjadi penghalal itu

(muhallil) dilaknat rasul Allah. Terdapat dalam hadist Nabi dari Ibnu Mas’ud

yang diriwayatkan oleh Ahmad , al-Nasai dan al-Tarmizi dan dikeluarkan oleh

empat perawi hadist selain al-nasai yang bunyinya:

اْلُمَحلَِّل َواْلُمَحلََّل لَهُ عن ابن عباس قال : لعن رسول اهللا 
Artinya :Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah  SAW melaknat orang yang

menjadi muhallil (orang yang disuruh kawin) dan muhalla lah (orang
yang merekayasa pernikahan tahlil)5.

Seperti yang dijelaskan hadist diatas, bahwa Islam mengharamkan

nikah tahlil dan Allah melaknati pelakunya,namun meskipun demikian

masyarakat masih melakukan nikah tahlil khususnya  masyarakat desa

Kasikan dalam beberapa kasus diantaranya:

1. Sudir (muhallil) bertempat tinggal di Desa Kasikan tepatnya di dusun 2

pada tahun 2011. Beliau mengaku pernah menikah dengan seorang janda

yang bernama Loli masyarakat Desa Kasikan yang sudah di talak tiga oleh

suaminya yang bernama Paimin  atas permintaan Paimin yang datang

kepadanya sebagai muhallalah (orang yang merekayasa pernikahan)

bertempat tinggal Di Desa Kasikan. Sudir awalnya menolak untuk

melakukan nikah tahlil ini dengan alasan takut, namun karena Paimin

4Ibid.

5Al Albani, Muhammad Nashiruddin, Shahih Sunan Ibnu Majah, Alih Bahasa, Ahmad
Taufiq Abdurrahman,( Jakarta ; Pustaka Azzam,2007), Cet Ke-1, h. 204
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memohon kepadanya dan mengingat Paimin teman sejak lamanya dan

anak-anak Paimin dengan Loli masih  kecil, akhirnya  Sudir merasa

kasihan dan memutuskan mau untuk dimintai menikahi janda Paimin,Sudir

mengaku setelah menikah beliau tidak pernah menggauli Loli dan juga

mereka tidak serumah 2 hari kemudian  Sudir menceraikan Loli 6.

2. Datuok Samiri (panggilan atau gelar untuk dirinya di Desa  Kasikan)

menjadi muhallil (orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain

melakukan perkawinan itu ) pada Datuok Samiri ini sudah sering di minta

melakukan nikah tahlil ini.Yaitu  terakhir tahun 2008, beliau  pendatang

dari  13 koto Kampar sekitar 20 tahun yang lalu dan tidak punya sanak

famili di desa Kasikan dan sudah menetap di desa Kasikan. Beliau  pernah

menikah tapi bercerai dan tidak punya anak, semenjak itu beliau tidak

pernah menikah lagi. Beliau mengaku pernah melakukan nikah tahlil

karena permintaan dari orang-orang yang datang kepadanya dan meminta

bantuan kepadanya, salah satunya menikahi ila istri yang di thalak oleh

inan (muhalllah)  Beliau mau membantunya dengan alasan muhallalah

(orang yang merekayasa pernikahan) mau memberikan bayaran, dan beliau

di bayar berkisar  Rp 300.000 – 500.000 7.

3. Sukirman, beliau  pernah menjadi muhallil dari anak pemilik rumah yang

di kontraknya pada tahun 2009, Sukirman bukan seorang duda beliau

mempunyai istri dan 2 orang anak masing-masing duduk di bangku

sekolah dasar, beliau mengatakan istrinya memberikan izin menikah

6 Sudir (muhallil ),wawancara , Desa Kasikan, 22 September.

7 Datuok samiri ( muhallil ). wawancara, desa kasikan .22 september
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karena memang muhallalah sedikit agak memaksa untuk melakukannya

dengan bayaran yang besar karena memang muhallalah salah satu orang

kaya dan terpandang di Desa Kasikan, Sukirman adalah pendatang dari

Sumatra utara, setelah menikah dan sempat menggaulinya 1 minggu

kemudiannya  Sukirman menceraikannya dan beliau pun pindah rumah

sesuai dengan permintaan muhallalah8.

4. Asmir (muhallil) pada tahun 2008 diminta  olehKacak (muhalllah) untuk

menikahi istrinya yang sudah ditalak tiga olehnya yang bernama Inun.

ketika itu beliau berusia 22 tahun dan belum berkeluarga, beliau mengaku

tanpa pikir panjang mengiyakan permintaan Kacak (muhallalah). Kacak

(muhalllah) memberikan syarat setelah menikah Asmir tidak boleh

menggauli mantan istrinya tersebut dan memberikan bayaran sebesar Rp.

500.000 kepada Asmir9.

Penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut diatas didalam satu

kajian yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang

berjudul:“PELAKSANAAN NIKAH TAHLIL DI DESA KASIKAN

KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR DITINJAU

MENURUT FIKIH MUNAKAHAT”.

B. Batasan Masalah

Karena keterbatasan waktu dan untuk memudahkan penelitian ini,

maka penulis membatasi masalah dengan meneliti,Pelaksanaan Nikah Tahlil

8Sukirman, (muhallil), Wawancara, Kasikan, 25 Oktober

9 Asmir ( muhallil) , wawancara, Kampar 26 Oktober.
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Di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Ditinjau

Menurut Fikih Munakahat dan untuk Data yang di ambil di batasi yaitu, kasus

yang terjadi pada tahun 2008 -2011.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut diatas maka dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut :

a. Bagaimana pelaksanaan nikah tahlil di Desa Kasikan?

b. Apa faktor penyebab nikah tahlil di Desa Kasikan?

c. Bagaimana tinjauan fikih Munakahat terhadap pelaksanaan nikah tahlil?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah?

a. Untuk mengetahui pelaksanaan nikah tahlil di Desa Kasikan.

b. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan nikah tahlil di Desa

Kasikan.

c. Untuk mengetahui tinjauan fikih munakahat terhadappelaksanaan

nikahtahlil.

2. Manfaat Penelitian

a. Sebagai syarat untuk memperoleh S,SY pada Fakultas Syariah Dan

Ilmu Hukum tempat penulis menuntut ilmu

b. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan

pemikiran terhadap masyarakat  Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten

Kampar umumnya, dan masyarakat desa Kasikan  khususnya.



7

c. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca dan

penulis pada khususnya.

E. Metode Penulisan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah fiel reseach, penulis

langsung kelapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang

dibahas.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kasikan, Kecamatan Tapung

Hulu, Kabupaten Kampar, Riau.

3. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang

dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian, subjek penelitian juga

membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian termasuk

penjelasan mengenai populasi, sampel dan teknik sampling yang

digunakan.Yang menjadi subjek dalam penelitian ini, muhallil (orang yang

dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan perkawinan),

muhallalah (yang merekayasa pernikahan ), istri,wali dan saksi.

Objek penelitian adalah sifat keadaan atau atribut dari sesuatu

benda atau sasaran penelitian, bisa berupa sifat, kuantitas dan

kualitas.Yang menjadi objek dari penelitian ini adalah pelaksanaan nikah

tahlil di desa kasikan.
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4. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia dapat juga

berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama.10

populasi dalam penelitian ini, 4 pasangan nikah tahlil, 4

muhallalah (orang yang merekayasa pernikahan), , 4 orang wali dan 8

orang saksi, yang berjumlah 24 orang yang  terdiri dari 4 kasus).

Sampel adalah himpunan bagian atau sebahagian dari populasi.11

Penulis mengambil sampel dari keseluruhan populasi yang ada dengan

teknik total sampling, yaituteknik yang dilakukan dengan memberikan

peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi

sampel. Dengan demikian sampel yang diperoleh diharapkan merupakan

sampel yang representatif.

5. Sumber Data

a. Data primer, yakni data utama yang penulis peroleh dari pihak-pihak

yang terlibat dalam nikah tahlil dan masyarakat desa Kasikan

b. Data sekunder, yakni data pendukung yang penulis peroleh dari

berbagai pihak atau sumber yang dapat memberikan informasi

pendukung dalam penulisan ini serta buku-buku yang berkaitan

dengannya.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi,di lakukan dengan mengadakan pengamatan, dan peninjauan

di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

10Amiruddin. .Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2006),h.95.

11Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum,(Jakarta : Raja Wali Pers ,2011),h.119
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b. Wawancara , wawancara ini dilakukan dengan warga masyarakat Desa

Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, yang terlibat

dalam pelaksanaan  nikah tahlil ini.

c. Angket, yaitu mengajukan daftar pertanyaan yang ditujukan kepada

responden

d. Studi Pustaka,  yaitu penulis menelaah buku-buku yang ada kaitannya

dengan permasalahan yang di teliti.

7. Analisa data

Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan metode kualitatif

yaitu data-data yang sudah terkumpul di klasifikasi ke dalam kategori-

kategori berdasarkan persamaan jenis data yang kemudian data tersebut di

uraikan lalu di bandingkan antara satu sama lainnya sehingga diperoleh

gambaran yang utuh tengtang masalah yang diteliti.

8. Metode Penulisan

Setelah di peroleh dengan menggunakan beberapa teknis di atas,

maka disusunlah data tersebut dengan menggunakan metode sebagai

berikut:

a. Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan kaedah-kaedah yang umum,

kemudian di uraikan dengan mengambil kesimpulan khusus.

b. Induktif, yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada

hubungannya dengan masalah yang diteliti dan kemudian dari fakta-

fakta tersebut diambil kesimpulan secara umum.
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F. Sistematika Penulisan

Guna melihat secara keseluruhan kajian ini maka penulis menyusun

dalam suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, batasan

masalah,pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian,

metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Profil lokasi penelitian yang berisikan, geografis, pendidikan,

sosial ekonomi, keagamaan dan adat istiadat.

BAB III : Tinjauan umum tengtang nikah tahlil yang terdiri dari, pengertian,

sebab-sebab terjadinya, lapaz akad nikah, dan, hukum di kalangan

fugahatengtang nikah tahlil, dan landasan hukum nikah tahlil

BAB IV : Pelaksanaan Nikah Tahlil di Desa Kasikan Kecamatan Tapung

Hulu Kabupaten Kampar. Faktor penyebab Nikah Tahlil di Desa

Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

Bagaimana Tinjauan Fikih Munakahat  terhadap Pelaksanaan

Nikah Tahlil di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu

Kabupaten Kampar

BAB V : Kesimpulan dan Saran


