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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki

dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dengan melaksanakan

perkawinan berarti melaksanakan ibadah. Karena perkawinan merupakan

perintah Allah1.

Perkawinan juga dijelaskan dalam al-Qur’an dalam surat ar-Ruum ayat

21 yang bunyinya :











Artinya:“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan- Nya ialah Dia
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan
dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda-tanda
bagi kaum yang berfikir”2.

1 Abdur Rahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Akademi Pressindo,
1995), cet. ke-1, h. 144.

2 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung : PT. Syaamil Cipta
Media, 2004), h. 406.
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Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menghendaki kehidupan

rumah tangga terjaga keharmonisannya dan kerukunannya antara suami istri

sebagai tujuan perkawinan yang luhur dapat terwujud.

Pada dasarnya semua orang berharap agar perkawinan yang ditempuh

kekal dan bahagia, sehingga apa yang dicita-citakan tercapai yakni adanya

hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang antara suami dan istri.

Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan sikap yang harus ditempuh oleh

kedua belah pihak, sehingga tidak sedikit pernikahan yang mengalami

hambatan dan rintangan yang mengakibatkan perselisihan yang

berkepanjangan karena faktor-faktor tertentu. Pada suatu ketika suami harus

melakukan tuduhan berzina (qadzaf ) kepada istrinya. Hal itu dilakukan

dengan maksud untuk menghindari cacat cela yang menimpa dirinya dari

hubungan nasab (keturunan) dengan anak yang dilahirkan istrinya, namun

suami tidak dapat menghadirkan saksi dan bukti yang kuat yang dapat

menguatkan tuduhannya kecuali dirinya sendiri, tapi Islam memberikan jalan

keluar kepada suami yang menuduh istri berbuat zina dengan cara melakukan

li’an. Hal ini sesuai dengan firman Allah :











Artinya :“Dan orang- orang yang menuduh istri- istri mereka (berzina)
padahal mereka tidak mempunyai saksi selain diri mereka
sendiri, maka persaksian mereka sendiri adalah empat kali
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bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia
termasuk orang- orang yang benar” (QS. an-Nuur: 6)”3.

Bila seorang menuduh istrinya berzina sedangkan ia tidak melihat

perbuatan tersebut dan istrinya membantah tuduhan itu, maka dalam keadaan

seperti ini suami bersumpah demi Allah empat kali, kemudian sumpah yang

kelima ia mengucapkan, bahwa Allah akan mengutuknya jika ia berdusta.

Seperti halnya suami, istri juga bersumpah demi Allah empat kali, yang

mengatakan bahwa tuduhannya (suami) adalah bohong, pada kali yang

kelima ia mengucapkan bahwa Allah akan mengutuknya jika tuduhan tersebut

benar. Dalam kasus ini hukuman (had) zina tidak dapat dilaksanakan, dan

jatuhlah fasakh, yaitu tidak diperbolehkan bagi suami istri untuk bersatu

kembali, seandainya perempuan tersebut hamil, maka anak yang dilahirkan

tidak dibangsakan kepada suaminya. Tetapi dibangsakan kepada ibunya4.

Menurut kebanyakan ulama’ seperti Imam Syafi’i , Imam Tsauri, Imam

Ahmad, bahwa walaupun telah mengaku salah terhadap tuduhannya, tetap

suami istri yang telah bermula’anah tidak boleh berkumpul lagi untuk

selama- lamanya5.

Imam Malik berkata bahwa orang yang mengutuk satu sama lain (li’an)

tidak akan  menikah kembali, jika si laki- laki menyatakan dirinya sendiri

sebagai pembohong maka ia dicambuk sebagai had (sanksi) hukuman, dan

3 Ibid. h. 350.

4 Wahbah al-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, (Damaskus : Darul Fikri, 2007), cet. ke-
1, h. 503.

5Hadi Mufa’at Ahmad, Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa
Permasalahannnya), (Semarang: Duta Grafika, 1992), cet. ke-1, h. 76.
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anaknya diserahkan padanya dan istrinya tidak akan pernah  kembali

padanya. Dan seorang yang mengatakan li’an kepada istrinya kemudian

berhenti lalu mengatakan bahwa dirinya sendiri adalah pembohong setelah

satu atau pun dua sumpah tanpa sumpah yang kelima yaitu sumpah untuk

mengutuk dirinya sendiri maka ia harus dicambuk dengan sanksi hukuman

dan mereka tidak bercerai6.

Pendapat ulama di atas sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

ابن عمر عن متال عنین فقال : قال النبي صلى هللا علیھ سأ لتبن جبیر قال :عن سعید

وسلم للمتال عنین : حسبكما على هللا احد كما كا ذب ال سبیل لك علیھا قال : ما لي ! قال 

المال لك ان كنت صدقت علیھا فھوا بما استحللت من فرجھا وان كنت كذبت علیھا 

)متفق علیھ(.ابعد لكفذاك 

Artinya :“Dari Sa’id bin Jubair ra, berkata “saya bertanya kepada ibn
Umar tentang dua orang yang berli’an lalu beliau berkata:
“Nabi SAW. Bersabda kepada dua orang yang saling
melakukan li’an :“ hisab kalian berdua itu dihadirat Allah
salah seorang diantara kalian berdua itu berdusta untukmu
tidak ada jalan untuk bersatu lagi dengan istrimu”. Ia berkata
Ya Rasulullah bagaimana dengan harta saya (mas kawin)
yang telah diberikan kepadanya? Beliau menjawab: tidak ada
harta bagimu, kalau tuduhanmu benar, maka hartamu itu
untuk menghalalkan kemaluannya bagimu, dan apabila kamu
berdusta, maka hartamu lebih menjauhkan kamu lagi dari
padanya”(Muttafaqun ‘alaih)”7.

Hadits lain juga menyatakan yang diriwayatkan oleh Abu Daud :

6 Imam Malik bin Anas, al- Muwaththa’ lil Imam Malik, penerjemah, Nur Alim, Asep
Saefullah, Rahmat Hidayatullah; editor, Abu Rania. al-Muwaththa’ Imam Malik, (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2006), cet. ke-1, h. 794-795.

7 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al- Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar al- Fikr,
t.th), h. 280.
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عن سھل بن سعد في خبر المتال عنین قال : فطلقھا ثال ث تطلیقات , فأنفذه رسول هللا 

صلى هللا علیھ وسلم , وكان ما صنع عند النبي صلى هللا علیھ وسلم سنة. قال سھل : 

یفرق ضت السنة بعد في المتال عنین أن حضرت ھذا عند النبي صلى هللا علیھ وسلم, فم

بینھما ثم ال یجتمعان أبدا ( رواه أبو داود)

Artinya : “ Dari Sahl bin Sa’ad tentang dua orang yang saling berli’an,
ia menuturkan, “Lalu laki-laki itu mentalak isterinya tiga
talak dan Rasululllah SAW menetapkannya, sehingga apa
yang telah dilakukan di hadapan Nabi SAW itu menjadi
acuan. “ Sahl mengatakan, “Saat itu aku turut hadir di dekat
Rasulullah SAW. Kemudian hal itu menjadi acuan kepada
dua orang yang saling meli’an yaitu memisahkan keduanya,
kemudian mereka tidak boleh lagi kembali bersama untuk
selamanya”8.

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat lain, ia menyatakan apabila

seorang suami yang telah berl’ian mengaku dusta dalam tuduhannya maka ia

dijatuhi hukuman dera dan boleh berkumpul lagi menjadi suami istri9.

Pernyataan ini disebutkan dalam kitab al-Mabsuth karangan

Syamsuddin al-Sarakhsiy juz VII :

ھ أخذ أبو حنیفة و محمد واذا أكذب المالعن نفسھ جلدالحد وكا ن خا طبا من الخطاب وب

ن فرقة با لطال ق. عا لى فقاال الفرقة با للعان تكورحمھما هللا ت

Artinya :“Dan apabila orang yang meli’an mendustakan dirinya maka ia
dikenakan hukuman hadd berupa jilid (dera) dan ia hanya
sebagai orang yang berbicara (khatib). (pendapat ini dipakai
Abu Hanifah dan Muhammad). Kemudian berdua
berpendapat bahwa perpisahan li’an seperti talak”10

8 Abu Daud, Sunan Abi Daud, (Beirut: Dar al- Fikr, t.th.), h. 225.

9 Wahbah al-zuhaili, loc.cit

10 Syamsuddin al-Sarakhsiy, al-Mabsuth, (Beirut, Libanon :Daaru al-Kutub al-
‘Alamiyah, Juz VII, 1993), h. 43-44.
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Pernyataan Imam Abu Hanifah ini juga disebutkan dalam kitab Bada’i

al-Shana’i juz III karangan Abu Bakri Ibnu Mas’ud al-Kasani al-Hanafi :

قال أبو حنیفة ومحمد الفرقة فى اللعان فرقة بتطلیقة با ئنة فیزول ملك النكا ح وتثبت 

فإن أكذب الزوج نفسھ فجلد الحد او حرمة االجتھاد والتزوج ماداما على حالة اللعان 

.صدقتھ جاز النكاح بینھما ویجتمعانن اكذبت المرأ ة نفسھا بأ

Artinya :"Imam Abu Hanifah dan Muhammad Berkata perceraian
dalam li’an adalah perceraian dengan talak ba’in, maka
hilanglah kepemilikan nikah dan tazawwaj selama dalam
ikatan li’an, maka apabila suami mengaku dusta maka ia
dijatuhi hukuman dera atau istri mengaku dusta dan
membenarkan suaminya, maka suami istri boleh menikah
(dengan nikah baru) dan boleh berkumpul kembali”11.

Hal ini dijelaskan juga dalam kitab al-Ahwalu al- Syakhsiyah :

فإذا وقعت الفرقة ال تحل لھ حتى یكذب نفسھ او تصدقھ ھي فإن كان ذالك حلت لھ

Artinya :“Dan apabila terjadi perpisahan maka tidak halal bagi

suaminya hingga ia mengaku dusta atas tuduhannya atau

isteri membenarkannya, maka apabila demikian isteri

menjadi halal bagi suaminya”12.

Di dalam kitab al-Fiqh ‘Ala madzahibil Arba’ah karangan

‘Abdurrahman al-Jaziri disebutkan juga:

11 Abu Bakar bin Mas’ud al- Kasani al-Hanafi, Bada’i al-Shana’i fi Tartiibi al-Syara’i,
Juz III, (Beirut: Dar al-kutub al-Alamiah,1974). h. 245.

12 Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal al- Syahsiyah, (Beirut: Dar- al-Fikri al- Arabi, t.th),
h. 404.



7

ة قالو : اذا أكذب الرجل نفسھ و أقیم علیھ الحد, زال تحریم العقد, وحلت لھ بنكاح یفالحن

.جدید

Artinya : “Hanifah berkata: apabila suami mendustakan diri dan dia

telah dikenakan hukuma hadd, maka hilanglah alasan

keharamannya dan istrinya halal bagi suaminya dengan

nikah baru”13.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapat Imam

Abu Hanifah tidak sesuai dengan Hadits di atas yang menyatakan bahwa orang

yang telah berli’an tidak boleh bersatu kembali untuk selama-lamanya. Oleh

karena itu penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana pendapat Abu

hanifah dalam menetapkan dibolehkannya  nikah kembali bagi suami istri yang

bermula’anah karena suami dusta dalam sebuah tulisan ilmiah dengan judul,

“ANALISA PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG

DIBOLEHKANNYA NIKAH KEMBALI BAGI SUAMI ISTERI YANG

BERMULA’ANAH KARENA SUAMI DUSTA”

B. Batasan Masalah

Karena keterbatasan waktu dan untuk memudahkan penelitian ini, maka

penulis membatasi masalah dengan meneliti :

1. Pendapat Imam Abu Hanifah tentang dibolehkannya nikah kembali bagi

suami-isteri yang bermula’anah karena suami dusta.

13 Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqih ‘Ala Madzahibi al-Arba’ah, (Beirut: Dar al-Fikri al-
Arabi,t.th), h. 113.
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2. Metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah tentang dibolehkannya nikah

kembali bagi suami-isteri yang bermula’anah karena suami dusta.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan landasan pemikiran dalam latar belakang di atas dan dari

batasan masalah, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan

di jadikan obyek kajian dalam pembahasan ini, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana Pendapat Imam Abu Hanifah tentang dibolehkannya nikah

kembali bagi suami isteri yang bermula’anah karena suami dusta ?

2. Kenapa Imam Abu Hanifah membolehkan nikah kembali bagi suami istri

yang bermula’anah karena suami dusta ?

D. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui Pendapat Imam Abu Hanifah tentang

dibolehkannya nikah kembali bagi suami-isteri yang bermula’anah

karena suami dusta.

b. Untuk mengetahui secara mendalam tentang metode istinbath hukum

Imam Abu Hanifah dalam menetapkan dibolehkannya nikah kembali

bagi suami isteri yang bermula’anah karena suami dusta.
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2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk syarat menyelesaikan studi S.1 di Fakultas Syari’ah dan Ilmu

Hukum UIN Suska Riau.

b. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan mampu memberikan

sumbangan khasanah keilmuan dan pengembangan ilmu pengetahuan

khususnya pada bidang dibolehkannya nikah kembali bagi suami-

isteri yang bermula’anah.

c. Secara praktis, penulisan ini diharapkan mampu memberikan

wawasan pengetahuan tentang metode Imam Abu Hanifah dalam

menetapkan dibolehkannya nikah kembali bagi suami isteri yang

bermula’anah.

E. Metode Penelitian

Yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu cara yang

ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam

suatu penelitian. Supaya dapat memperoleh hasil yang valid dan dapat

dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa metode:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, tulisan ini adalah library research yang

bersifat kualitatif di mana datanya di peroleh dari buku-buku yang memuat

pendapat Imam Abu Hanifah dalam hal suami berdusta dalam li’an yang

kemudian dianalisis dan di susun sehingga memperoleh gambaran yang
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benar tentang suatu pendapat dengan alasan yang tepat. Adapun data yang

akan digali dalam penelitian ini adalah mengenai pemikiran Imam Abu

Hanifah  tentang diperbolehkannya nikah kembali bagi suam-isteri yang

bermula’anah karena dusta.

2. Sumber Data

Sebagai suatu pembahasan yang bertitik tolak pada penelitian

kepustakaan maka digunakan data skunder yang dibedakan dalam :

a. Bahan Primer, yaitu bahan yang dijadikan sebagai sumber utama, yakni

kitab al-Mabsuth karangan Syamsuddin al-Sarakhsiy.

b. Bahan Sekunder, data yang diperoleh dari berbagai kitab fiqh seperti,

kitab Bada’i al-Shona’i fi Tartibi al-Syara’i karangan Abu Bakri Ibnu

Mas’ud al-Kasani al-Hanafi, kitab al-Ahwal al- Syakhsiyah karangan

Muhammad Abu Zahrah, kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madzahibil Arba’ah

karangan Abdurrahman al-jaziri, dan buku-buku, ensiklopedi, kamus-

kamus dan data-data yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam

penulisan ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari pustaka yang berupa buku-buku dan

kitab-kitab, kemudian dikumpulkan untuk dicari yang berhubungan

dengan judul dan selanjutnya dicatat sebagai proses pembuatan skripsi

serta di analisa untuk mencapai pada tujuan pembahasan penelitian ini.

4. Metode Analisi Data
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Setelah data terkumpul maka selanjutnya adalah menganalisa data-

data tersebut. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode

sebagai berikut :

a. Metode Deskriptif

Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual,

mengartikan sebagian kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan

sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan, pandangan atau

analisis dari penulis. Metode ini penulis gunakan untuk memahami

konsep dan metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah dalam

menetapkan dibolehkannya nikah kembali bagi suami isteri yang

bermula’anah karena suami dusta.

b. Metode Analisis konten

Suatu analisis data atau pengelolaan secara ilmiah tentang isi dari

sebuah pesan suatu komunikasi. Metode ini, penulis pergunakan untuk

menganalisis data yang telah disajikan, yang akhirnya terdapat suatu

kesimpulan yakni metode analisis konten.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pembahasan dan mendapatkan gambaran yang

jelas mengenai skripsi ini, maka penulis akan membuat sistematika penulisan

sebagai berikut:
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BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: Latar

Belakang Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan

dan kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika

Penulisan.

BAB II : Bab ini berisi biografi Imam Abu Hanifah, kelahiran Imam Abu

Hanifah, pendidikan Imam Abu Hanifah, karya-karya Imam Abu

Hanifah dan metode istinbath hukum Iman Abu Hanifah.

BAB III : Bab ini berisi landasan teori tentang li’an, diantaranya pengertian

dan dasar hukum li’an, syarat dan rukun li’an, mekanisme li’an,

akibat hukum li’an dan hikmah li’an.

BAB IV : Bab ini berisi, pendapat Abu Hanifah tentang kebolehan menikah

kembali bagi suami istri yang telah bermula’anah, metode istinbath

hukum Abu Hanifah tentang kebolehan nikah kembali bagi suami-

isteri yang bermula’anah karena suami dusta

BAB V : Penutup yang terdiri dari: Kesimpulan dan Saran-saran dalam

skripsi ini.


