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ABSTRAK
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Media Sosial Oleh Wanita Dalam Masa Idah di Kecamatan Ponorogo
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Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing
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Bagi seorang isteri yang mengalami putus perkawinan baik cerai hidup
maupun cerai mati berlaku baginya waktu tunggu atau masa Idah. Ada beberapa
hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama masa Idah berlangsung. Ketentuan
yang mewajibkan seorang perempuan untuk menjalankan Idah diatur di dalam
surat al-Baqarah: 228. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini
adalah tentang penggunaan media sosial oleh wanita yang dalam masa Idah di
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana tinjauan
hukum Islam terhadap praktik penggunaan media sosial yang dilakukan oleh
wanita dalam masa Idah karena cerai mati di Kecamatan Ponorogo Kabupaten
Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penggunaan
media sosial oleh wanita dalam masa Idah karena cerai hidup di Kecamatan
Ponorogo Kabupaten Ponorogo?
Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian
lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah dengan menggunakan observasi atau pengamatan dan
wawancara. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif, artinya
pembahasan yang diawali dengan mengemukakan fakta-fakta yang empirik yang
bersifat khusus dan kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum (penjelasan
teoritis).
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penggunaan media sosial oleh
wanita dalam masa Idah karena cerai mati di Kecamatan Ponorogo Kabupaten
Ponorogo diperbolehkan dalam pengertian mubah menurut hukum Islam, dengan
syarat tetap memperhatikan perilaku yang tidak diperbolehkan dalam menjalani
masa idah. Dan harusnya seorang perempuan yang dalam masa Idah karena cerai
mati untuk sementara waktu tidak diperkenankan untuk berhias kemudian berfoto
dan mengunggah ke media sosial. Penggunaan media sosial oleh wanita dalam
masa Idah karena cerai hidup di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
hukumnya makruh menurut hukum Islam, dan sebaiknya tidak menggunakan
media sosial sampai habis masa idah, terlebih untuk yang ditalak raj‟i.
Penggunaan media sosial sebaiknya hanya digunakan untuk komunikasi dengan
sesama wanita, keluarga dan mantan suaminya, dengan harapan agar komunikasi
yang dilakukan berjalan baik sehingga ada kemungkinan untuk rujuk (kembali).
Hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan ketertarikan dari lawan jenis baik
secara terang-terangan maupun kinayah.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Islam menghormati perempuan sebagai manusia, yang mempunyai
fungsi sebagai isteri, ibu, bahkan sebagai seorang anggota masyarakat.
Namun, pada zaman sebelum Islam, banyak sebagian masyarakat dari
berbagai tingkat usia melanggar hak perempuan untuk mendapatkan ilmu
agama dan bekerja, bahkan mereka pun juga melarang perempuan pergi ke
suatu tempat untuk beribadah atau menuntut ilmu dan pemaksaan terhadap
perempuan untuk menikah dengan orang yang tidak disukainya dan
mengurungnya di rumah. Tetapi, fenomena itu terjadi saat tidak ada yang
menyadari akan kemuliaan perempuan.1
Jauh sebelum Islam datang, konsep Idah telah berlaku. Konsep Idah
lebih mencerminkan kegilaan budaya masyarakat jahiliyah. Konsep Idah,
pada masa itu lebih dirasakan sebagai bentuk penyiksaan terselubung
kepada perempuan. Bayangkan saja, untuk menikah lagi setelah dicerai
suami, seorang wanita harus menahan liur gejolak untuk kembali bisa
merasakan kasih sayang seorang laki-laki. Dia harus rela dikurung waktu
cukup panjang hanya demi kepentingan hasrat syahwat kaum laki-laki.
Budaya ini terus berjalan dan dipertahankan sebagai tradisi luhur dari
ajaran mereka. Tak satu pun dari generasi ke generasi berikutnya yang
coba menyuarakan bahwa tradisi Idah ini adalah menyimpang dari peri

1

Fredi Siswanto, Analisis Hukum Terhadap Ihdad Bagi Perempuan Ditinjau Dari Aspek
Hukum Islam dan Kesetaraan Gender, Skripsi (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014), 1.
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kemanusiaan yang bertopang dari sikap kesetaraan. Mereka diam tak
berdaya. Boleh jadi karena mereka yakin bahwa semua ini adalah ajaran
kebenaran atau karena mereka tidak berani melawan tirani kekuasaan lakilaki. Sampai akhirnya Islam datang untuk menyeru kebersamaan,
kesetaraan, keadilan, solidaritas dan kemasalahatan manusia. Dalam Idah
misalnya, Islam bukan serta merta menghapus budaya Idah ini, namun
diatur lebih dengan mempertimbangkan hikmah yang dikandungnya. Lalu
Idah menjadi sebuah ajaran formal agama.2
Idah merupakan hal yang sangat penting karena menyangkut sah dan
tidaknya suatu pernikahan, hingga dalam suatu masalah juga menyangkut
sah dan tidaknya anak. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya dari
suaminya, berlaku baginya waktu tunggu atau masa Idah, kecuali apabila
seorang isteri dicerai oleh suaminya sebelum qabl al-dhukhu<l. Baik karena
kematian, perceraian, maupun atas keputusan Pengadilan. Dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dituangkan di dalam Pasal 11, ayat pertama
menyatakan bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya
berlaku jangka waktu tunggu. Sedangkan ayat kedua menyatakan bahwa
tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut dalam ayat (1) akan diatur
dalam PP Nomor 1 Tahun 1974 lebih lanjut.3 Idah sudah dikenal sejak
jaman Jahiliyah. Setelah datangnya Islam, Idah tetap diakui sebagai ajaran
syariat karena banyak mengandung manfaat.4 Yang menjalani Idah
tersebut adalah perempuan yang dicerai oleh suaminya. Dan perempuan2

Abu Yasid, Fiqh Today,(Jakarta: Erlangga, 2002), 25.
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 310.
4
Ahmad Sarwat, Fiqih Nikah, (Jakarta: DU Publishing, 2011), 164.
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perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu tiga kali
quru‟.5 Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun,
cerai hidup atau cerai mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau
tidak wajib menjalani Idah.6 Ketentuan yang mewajibkan seorang
perempuan untuk menjalankan Idah diatur di dalam surat al-Baqarah: 228
yang berbunyi:7

ٍ و الْمطَلَّ َقت ي ت ربَّصن ِِبَن ُف ِس ِه َّن ثَلَثةَ قُر
وء َو الَ ََِي ُّل ََلُ َّن أَن يَ ْكتُ ْم َن َما
َ ْ َ ََ ُ ُ َ
ُ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َح ُّق
َّ َخلَ َق
َ اَّللُ ِِف أ َْر َحام ِه َّن إن ُك َّن يُ ْؤم َّن ِِب ََّّلل َو الْيَ ْوم ْاْلَخ ِر َو بُعُ ْولَتُ ُه َّن أ
ِ بِرِد ِى َّن ِِف َذلِك إِ ْن أَرادواْ إِصلَحا و ََل َّن ِمثْل الَّ ِذى علَي ِه َّن ِِبلْمعر
وف
َ
َّ
َْ
ُْ َ
ُ ُ َ ً ْ َُ
اَّللُ َع ِز ٌيز َح ِك ٌيم
َّ َولِ ِّلر َجا ِل َعلَْي ِه َّن َد َر َجةٌ َو
Artinya:
“Wanita-wanita yang dicerai hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali
quru‟8. Mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah
dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan
para suaminya berhak merujuknya dalam masa menunggu itu, jika mereka
(para suami) itu menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang
seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma‟ruf. Akan tetapi
para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan
Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”9
Tujuan dengan diwajibkannya Idah untuk mengetahui bersihnya rahim
seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seorang
dengan yang lain, memberikan kesempatan kepada suami isteri yang
berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula, jika mereka
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Syaikh Mutawalli As-Sya‟rawi, Fikih Perempuan Muslimah, terj. Yessi HM. Basyaruddin
(Jakarta: Amzah, 2003), 72.
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Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), 304.
7
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media,
2002), 36.
8
Quru‟: suci, maksudnya perempuan yang menjalani masa Idah maka masa tunggunya tiga
kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari
9
Ibid.
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menganggap hal tersebut baik. Selain itu, Idah juga juga bertujuan untuk
memberikan peringatan kepada laki-laki lain yang ingin menikahi wanita
yang baru dicerai atau ditinggal mati suaminya, karena seorang laki-laki
asing tidak diperbolehkan menikahi wanita yang masih dalam masa Idah.
Hal ini sebagaimana ditentukan dalam al-Qur‟an surat al-Baqarah ayat
235:10

ِ
ضتُ ْم بِِو ِم ْن ِخطْبَ ِة النِّ َس ِاء أ َْو أَ ْكنَ ْن تُ ْم ِِف أَنْ ُف ِس ُك ْم
ْ اح َعلَْي ُك ْم فْي َما َعَّر
َ ََوالَ ُجن
ِعل
ِ اَّلل أَنَّ ُكم ستَ ْذ ُكرونَه َّن ولَ ِكن َّال تُو
اع ُد ُى َّن ِسِّرا إَِّال أَن تَ ُقولُوا قَ ْوًال
م
َّ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
ََ
ِ
َّ َجلَوُ َو ْاعلَ ُموا أ
ِ عروفًا َوَال تَ ْع ِزُموا عُ ْق َدةَ الْنِّ َك
َّ َن
َب أ
َاَّلل
ُ َاح َح ََّّت يَْب لُ َغ الْكت
ُ َّم
ِ
َّ اح َذ ُروهُ َو ْاعلَ ُموا أ
اَّللَ َغ ُف ْوٌر َحلِ ٌيم
َّ َن
ْ َيَ ْعلَ ُم َما ِِف أَنْ ُفس ُك ْم ف

Artinya:
“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu11 dengan
sindiran12 atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka)
dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut
mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan
mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka)
Perkataan yang ma'ruf 13. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati)
untuk beraqad nikah, sebelum habis 'Idahnya. dan ketahuilah bahwasanya
Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya,
dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.14
Larangan ayat di atas ditujukan bagi laki-laki lain yang ingin
menikahi wanita yang sedang menjalani masa Idah, bukan untuk mantan
suami karena selama masa Idah talak raj‟i mantan suami berhak kembali
(ruju‟) kepada isterinya. Adanya masa tunggu tersebut dapat memberikan

10

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, 38.
Yang suaminya telah meninggal dan dalam masa Idah.
12
Wanita yang boleh dipinang secara sindiran ialah wanita yang dalam 'Idah karena meninggal
suaminya, atau karena Talak bain, sedang wanita yang dalam 'Idah Talak raji'i tidak boleh
dipinang walaupun dengan sindiran.
13
Pernyataan sindiran yang baik.
14
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, 38.
11
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kesempatan bagi suami yang telah menceraikan isterinya untuk berpikir
kembali dan menyadari, bahwa talak tersebut tidak baik. Hal ini, dapat
memungkinkan mantan suami untuk kembali hidup bersama dengan
isterinya tanpa harus mengadakan akad nikah baru.15
Seiring berkembangnya zaman, teknologi semakin canggih. Adanya
gadget membuat orang dengan mudahnya berinteraksi dengan teman,
kerabat, serta orang lain secara jarak jauh. Sekarang ini, semua orang
sudah memiliki gadget dari kalangan orang tua, orang dewasa, bahkan
anak-anak juga sudah memiliki yang namanya gadget. Media sosial sendiri
juga semakin bermacam-macam seiring dengan berkembangnya zaman.
Dan media sosial telah menajdi suatu hal yang melekat pada diri setiap
orang, bahkan telah menjadi gaya hidup sehari-hari. Mulai dari Facebook,
BBM, Instagram, WhatsApp, Line, dan Twitter, Kakao Talk, We Chat, dan
lain sebagainya. Namun pada penelitian kali ini hanya akan dibatasi pada
dua media sosial yakni: Facebook dan Instagram. Menariknya penggunaan
media sosial ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan remaja dan anakanak, namun juga dilakukan oleh seorang wanita yang dalam masa Idah.
Kemudahan dalam mengakses media sosial menjadikan setiap orang
dapat dengan mudah mengeksplorasi diri dalam bentuk mengupload foto,
untuk membagikan momen-momen penting dalam hidupnya di media
sosialnya itu, serta memberikan komentar pada unggahan sendiri maupun
orang lain. Hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya rasa penasaran

15

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunah, Jilid 9 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 120.
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terhadap orang lain terhadap dirinya yang mana dapat menimbulkan
adanya rasa ketertarikan oleh lawan jenis. Akan tetapi tidak semua janda
yang dalam masa Idah ketika mengupload mendapat komentar dari lawan
jenis, ada juga sesama teman wanita nya yang juga ikut berkomentar.
Namun ada juga yang pada saat masa Idah itu menggunakan media sosial
seperti Facebook untuk mengembangkan bisnis jualannya. Jadi media
sosial itu tidak hanya digunakan untuk mencari kesenangan semata.
Aktivitas semacam ini dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa terkecuali
oleh wanita yang sedang menjalani masa Idah. Terkadang ada pula yang
menganggap remeh mengenai hal tersebut, padahal itu merupakan syariat
yang wajib untuk dilakukan ketika seorang perempuan yang mengalami
perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati.
Terdapat beberapa larangan bagi perempuan yang sedang menjalani
Idah. Pertama, larangan menerima pinangan. Jadi perempuan yang masih
dalam masa Idah, baik Idah karena talak maupun ditinggal mati suaminya
dilarang menerima pinangan dari laki-laki asing secara terang-terangan.
Kedua, larangan keluar dari rumah, ketiga, menikah dengan laki-laki lain.
Laki-laki lain dilarang menikahi perempuan yang dalam masa Idah.
Keempat, dilarang mengenakan perhiasan dan wewangian.
Padahal sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hal-hal
apa saja yang boleh dilakukan ketika dalam masa Idah. Pada dasarnya,
Islam tidak melarang muslimah untuk mempercantik diri. Namun
demikian, Allah SWT melarang perbuatan berlebihan, terlebih sampai
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mencelakai diri sendiri. Mempercantik diri boleh saja selama hal itu tidak
ditujukan untuk dosa dan kemaksiatan serta tidak mendatangkan
kemadharatan.16 Berhias tentu boleh saja dilakukan asalkan tidak
dilakukan selama wanita tersebut dalam masa Idah, karena dengan
memamerkan keindahan pakaian dan perhiasan dihadapan lelaki apalagi
memamerkan di media sosialnya dengan niat membangkitkan syahwatnya
itu sangat tidak boleh dilakukan karena bisa mendatangnya kemadharatan
bagi si wanita tersebut. Namun berdasarkan kenyataan di lapangan
khususnya di Kecamatan Ponorogo yang nantinya akan saya jadikan
tempat penelitian ini ada beberapa wanita yang pada saat menjalani masa
Idah tetap menggunakan media sosial. Apabila seorang wanita yang dalam
masa Idah baik itu cerai mati maupun cerai hidup ketika menggunakan
media sosial akan banyak pengaruh yang ditimbulkan dari penggunaan
media sosial tersebut. Ketika seorang wanita yang dalam masa Idah ia
harus bisa menjaga dirinya selama masa Idah itu berlangsung. Dalam
penggunaan media sosial itu ada juga kemadharatan yang didapatkan,
tergantung dari bagaimana tujuan menggunakan media sosialnya itu.
Seperti kasus yang ada di masyarakat terutama yang terjadi di
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo ini sendiri, faktanya ada
beberapa wanita yang dalam masa Idah itu masih aktif menggunakan
media sosial seperti orang-orang pada umumnya. Setelah peneliti amati
pada beberapa akun media sosial itu, wanita tersebut juga biasa

16

Aam Amiruddin, Fiqh Kecantikan, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2010), 13.
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mengunggah foto di media sosial kala dirinya dalam masa Idah, tak hanya
itu unggahan tersebut juga mendapatkan komentar baik itu dari lawan
jenisnya maupun teman sesama jenisnya.
Tak hanya kasus di atas, di salah satu daerah yang ada di Kecamatan
Ponorogo ada pula persoalan yang hampir serupa dengan persoalan di atas,
seperti yang terdapat pada salah satu akun media sosial milik responden,
telah didapati bahwa ketika dalam masa Idah dirinya juga masih aktif
menggunakan media sosial namun media sosialnya itu tidak hanya
digunakan untuk mencari kesenangan semata namun juga digunakan untuk
sarana pengembangan usaha. Setelah peneliti amati di akun media
sosialnya itu terdapat beberapa unggahan foto barang dagangannya.
Berangkat dari latar belakang ini maka penulis berkeinginan untuk
melakukan penelitian lebih dalam lagi dengan judul : “Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Oleh Wanita Dalam Masa
Idah Di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo”
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B. Rumusan Masalah
Untuk mempermudah pembaca dalam memahami karya ilmiah ini
maka penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penggunaan media
sosial yang dilakukan oleh wanita yang dalam Idah karena cerai mati di
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penggunaan media
sosial oleh wanita yang dalam masa Idah karena cerai hidup di
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo?
C. Tujuan Penelitian
Terkait dengan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan dan menjelaskan tentang:
1. Untuk mengetahui kegiatan seorang wanita yang dalam masa Idah
karena cerai mati dalam menggunakan media sosial di Kecamatan
Ponorogo Kabupaten Ponorogo karena cerai mati yang ditinjau
berdasarkan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik kegiatan
seorang wanita yang dalam masa Idah di Kecamatan Ponorogo
Kabupaten Ponorogo karena cerai hidup.
D. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini adalah:

9
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1. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya
khazanah pimikiran Islam dalam menjelaskan tinjauan hukum Islam
terhadap penggunaan media sosial oleh wanita yang sedang dalam masa
Idah dan sebagai kajian untuk dikembangkan lebih lanjut dalam
penelitian berikutnya.
2. Kegunaan Praktis
Hasil penerapan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih
pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan pengembangan wacana baru yang
menangkap makna sebenarnya mengenai Idah dan relevansinya dengan
perkembangan alat komunikasi.
E. Telaah Pustaka
Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk
mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan
penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain
sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian
secara mutlak.
Skripsi yang sudah ada dan yang berkaitan dengan penelitian Idah dan
ihdad. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fahru
dengan judul “Idah dan Ihdad Wanita Karier (Perspektif Hukum Islam
dan Hukum Positif), Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun
2015. Dalam penelitian di atas pokok pembahasan adalah mengenai
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ketentuan Idah dan ihdad wanita karier dalam perspektif Undang-Undang
No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta elastisitas ketentuan
syariat

Islam

tentang

pelaksanaan

Idah

dan

ihdad

wanita

karier.17Ketentuan mengenai Idah dan ihdad bagi perempuan menurut
hukum Islam bahwa kepatutan seorang perempuan dalam masa berkabung
adalah bahwa isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat
bulan sepuluh hari. Ketentuan hukum Idah dan ihdad jika dikaitkan
dengan wanita karir bisa berlaku dengan beberapa alasan. Jika keadaan
yang mendesak dan diharuskan untuk keluar rumah maka hal ini bisa
menjadi sebuah alasan untuk melakukan wanita karir, asalkan ia tetap
tetap menjalani masa Idah dan ihdad tentang larangan menikah sebelum
selesai masa Idah tersebut. Pada penelitian ini difokuskan juga ke Idah dan
ihdadnya seorang wanita karir yang ditinjau melalui hukum positif dan
hukum Islam. dan berbeda dengan skripsi yang akan penulis kerjakan.
Tesis

yang

dituliskan

oleh

Adnan

Buyung,

dengan

judul

“Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam” Jurusan
Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun
2015. Dalam penelitian ini pokok pembahasannya bahwa ihdad wanita
karir pada dasarnya itu sama dengan wanita yang lain. Bagi wanita karir
ihdadnya

yang

dapat

melaksanakan

ihdad

secara

penuh

tanpa

menimbulkan bahaya bagi dirinya dan keluarga, ia wajib berihdad
sebagaimana wanita lain yang menjalani ihdad, tetapi untuk wanita karir
17

Ahmad Fahru, Idah dan Ihdad Wanita Karir Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,
Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 60.
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yang tidak mungkin menjalani ihdad maka ia bisa meninggalkan ihdad
dengan alasan darurat, karena apabila dengan berihdad itu bisa
menimbulkan karir dan hidupnya itu hancur maka ia diperbolehkan tidak
melakukan ihdad namun dengan catatan tidak boleh bersolek secara
berlebihan.18
Skripsi dari Dita Nuraini dengan judul “Idah dan Ihdad Wanita Karier
Menurut Pandangan Pengelola PSGA”, Jurusan Ahwal Syakhsiyyah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun
2018. Dalam skripsi ini fokus penelitiannya adalah mengenai, pertama,
pandangan Islam terhadap ihdad wanita karier, kedua, ihdad bagi wanita
karier menurut pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung. Dalam
penelitian kali ini fokus pembahasannya

yaitu pandangan pengelola

PSGA UIN Raden Intan Lampung terhadap ihdad seorang wanita karir itu
bahwa perempuan memiliki hak-hak yang setara dengan laki-laki. Seorang
wanita karir yang ditinggal mati suaminya boleh saja melakukan aktivitas
di luar rumah seperti bekerja, asalkan dia tahu batasan Idah dan ihdad.
Bahwa selama dari tanggal meninggalkannya suami hingga tiga kali suci
tidak ada setiap laki-laki yang boleh mendekat, ada jaminan bahwa ada
bibit yang disematkan pada ayah biologisnya yang terbuang kesuciannya
dan wanita yang mengalami masa ihdad tidak harus berdiam diri di rumah
mereka bisa melakukan aktivitas di luar rumah tujuannya agar wanita
tersebut tidak terlalu berlarut dalam kesedihan karena ditinggal suaminya,
18

Adnan Buyung Nasution, Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam, Tesis
(Medan: UIN Sumatera Utara, 2015), 97.
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dan bisa menghibur diri dengan bertemu sahabatnya untuk mencurahkan
kesedihannya.19
Skripsi yang ditulis oleh Ita Nurul Asna dengan judul “Pelanggaran
Masa Idah Di Masyarakat (Studi Kasus di Dusun Gilang, Desa Tegaron,
Kecamatan Banyubiru), Fakultas Syariah Jurusan Ahmwal Syakhsiyyah,
IAIN Salatiga tahun 2015. Skripsi ini berfokuskan pada pelanggaran masa
Idah yang dilakukan oleh masyarakat dusun Gilang yang mana ditarik
kesimpulannya bahwa perempuan pelaku cerai gugat melakukan
pelanggaran masa Idah pada umumnya disebabkan karena ketidak tahuan
mereka pada dasar syariat yang mengatur tentang Idah sehingga mereka
menerima pinangan dari laki-laki lain dan menikah secara siri dalam masa
Idahnya. Dan faktor yang menyebabkan pelanggaran masa iIdah pada
umumnya disebabkan karena ketidak tahuan mereka terhadap batasan
waktu Idah dipengaruhi oleh: tingkat pendidikan yang rendah, rata-rata
mereka hanya lulus sekolah dasar dan menengah pertama, kurangnya
pengetahuan tentang hukum Islam dan hukum positif serta tokoh agama
yang kurang berperan dalam membimbing masyarakat.20
Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, fokus penelitian
ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, adapun yang menjadi
perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti lebih menitik
beratkan pada penggunaan media sosial oleh wanita yang dalam masa Idah

19

Dita Nuraini, Ihdad Bagi Wanita Karier Menurut Pandangan Pengelola PSGA, Skripsi
(Lampung: UIN Raden Intan, 2018), 66.
20
Ita Nurul Asna, Pelanggaran Masa Idah Di Masyarakat, Skripsi (Salatiga, IAIN Salatiga,
2015), 87.
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dan penelitian sebelumnya lebih membahas mengenai Idah dan ihdad
seorang wanita karir. Dan lebih difokuskan lagi ke penggunaan media
sosialnya. Maka dari itu perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai
Idah seorang wanita yang pada saat masa itu menggunakan media sosial
dan ditinjau menggunakan hukum Islam.
F. Metode Penelitian
Adapun yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi: jenis penelitian,
pendekatan penelitian, lokasi atau daerah penelitian, subyek penelitian,
sumber data, teknik pengumpulan data ,teknik observasi, teknik analisis
data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Adapun penulisan penelitian ini dengan menggunakan metode
penelitian lapangan lapangan (field research) yaitu penelitian yang
dilakukan dengan terjun langsung ke obyek guna memperoleh data
yang berhubungan dengan berbagai permasalahan yang penulis bahas.
Khususnya tentang analisis hukum Islam terhadap penggunaan media
sosial oleh wanita yang dalam masa Idah. Dalam penelitian ini
menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.21
Ciri khas penelitian ini tidak dapat dipisahkan dengan pengamatan
yang berperan serta, sebab peranlah yang menentukan keseluruhan
21

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,
2000), 40.
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skenarionya. Pengamatan berperan serta adalah sebagai pengamatan
yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu yang lama
antara peneliti dengan subyek dalam lingkungan subyek dan selama ini
data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan
catatan tersebut berlaku tanpa adanya gangguan. Untuk itu dalam
penelitian

ini,

peneliti

bertindak

sebagai

instrumen

kunci,

berpartisipasi penuh sekaligus pengumpul data sedangkan instrumen
yang lain sebagai penunjang.
2. Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian ini, peneliti sendiri ataupun dengan bantuan
orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Kehadiran peneliti
mutlak diperlukan, karena hanya manusia sebagai alat yang dapat
berhubungan dengan responden atau obyek lainnya, dan hanya
manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di
lapangan. Oleh karena itulah ketika kegiatan pengumpulan data di
lapangan, peneliti berperan serta mengamati langsung pada obyek
penelitiannya secara aktif di lapangan penelitian.22
3. Lokasi Penelitian
Dalam hal ini lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh penulis
yaitu Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Bahwa masyarakat
memandang sebuah perceraian merupakan hal yang kurang baik,

22

Ibid, 9.
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karena mengakibatkan seorang isteri yang menjadi janda akan
dipandang buruk oleh masyarakat.
4. Jenis dan Sumber Data
a. Data adalah suatu gambaran tentang keadaan atau persoalan, data
bisa dikatakan dengan fakta (bukti) dalam hasil pengamatan.23
Sedangkan dalam skripsi ini data-data yang diperoleh dari
penelitian ini yaitu dari media sosial milik wanita yang menjalani
Idah di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.
b. Sumber Data
1. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh penulis secara
langsung dari sumber aslinya yaitu media sosial milik wanita
yang menjalani masa Idah di Kecamatan Ponorogo Kabupaten
Ponorogo dengan mengamati postingan yang diunggahnya dan
juga komunikasi yang dilakukan oleh wanita yang dalam masa
Idah di media sosial baik dengan lawan jenis maupun sesama
jenis

dengan

memperhatikan

materi

yang

mereka

perbincangkan baik itu lewat unggahan foto profil maupun
status yang ia tuliskan. Selain itu juga didukung wawancara
yang mana hasil wawancara itu juga sebagai pelengkap dari
pengamatan media sosialnya.
2. Data Sekunder, merupakan data pendukung yang diambil dari
bahan-bahan pustaka dan literatur-literatur yang sudah ada.

23

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 1986), 12.
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Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas
dikorelasikan dengan data primer antara lain dalam wujud
buku, jurnal dan referensi yang berkaitan dengan Idah yang
dijadikan sebagai bahan materi dalam penulisan penelitian ini.
5. Teknik Pengumpulan Data
Peneliti dapat melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data
agar tidak terjadi kerancauan dan memiliki data yang benar-benar
nyata tanpa adanya rekayasa, maka dari itu pengumpulan data ini tidak
terlepas dari metode-metode yaitu :
a. Observasi
Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara mengamati serta mencatat24 apa saja hal-hal atau
fenomena yang perlu diselidiki dalam penggunaan media sosial
oleh wanita dalam masa Idah.
b. Wawancara
Wawancara

adalah

proses

memperoleh

penjelasan

untuk

mengumpulkan informasi dengan menggunakan tanya jawab
dengan bertatap muka melalui pewawancara maupun yang
diwawancarai.25 Dalam hal ini peneliti akan menanyakan
pertanyaan terstruktur terhadap para responden terkait. Adapun
pertanyaan yang akan ditanyakan yaitu mengenai kegiatan lain

24

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2015), 70.
25
Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: PT
Asdi Mahasatya, 2006), 105.
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dalam penggunaan media sosial selama masa Idah selain
menggunggah foto, membuat status.
6. Teknik Analisis Data
Analisa data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data
dalam periode tertentu. Miles and Huberman mengemukakan bahwa
aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan
berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya
sudah jenuh.26 Dalam penelitian kali ini metode yang digunakan yakni
metode

induktif,

artinya

pembahasan

yang

diawali

dengan

mengemukakan fakta-fakta yang empirik yang bersifat khusus dan
kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum (penjelasan
teoritis).27
7. Pengecekan Keabsahan Data
Penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi dalam pengecekan
keabsahan data. Triangulasi sendiri diartikan sebagai pengecekan data
dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Ada tiga
macam Triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan
triangulasi waktu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan
triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara
mengecek data kepada berbagai sumber dengan teknik yang sama.

26

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
(Bandung: Alfabeta, 2013), 310.
27
Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 69.
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Data yang diperoleh dengan wawancara kemudian dicek dengan
observasi.28
G. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis
mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi
beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh,
yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut
adalah:
Bab Pertama, pada bab ini berisikan pendahuluan sebagai dasar
pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan
dengan persoalan skripsi, yang diuraikan menjadi beberapa sub- bab yaitu
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, pengecekan keabsahan data,
sistematika pembahasan.
Bab Kedua, pada bab ini berisikan serangkaian teori yang digunakan
untuk menganalisa permasalahan-permasalahan pada bab I. Dalam ini di
ungkapkan mengenai pengertian Idah, dasar hukum Idah, macam-macam
Idah, tujuan dan hikmah Idah, hal-hal yang tidak boleh dikerjakan selama
masa Idah dan pembagian hukum Islam.
Bab Ketiga, pada bab ini berisikan penyajian dari hasil riset tentang
penggunaan media sosial oleh wanita yang dalam masa Idah di Kecamatan
Ponorogo Kabupaten Ponorogo dimulai dari profil singkat kecamatan
28

Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: AlFabeta,
2016), 274.
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Ponorogo, pengertian media sosial dan macam-macam media sosial,
penggunaan media sosial oleh wanita dalam masa Idah karena cerai mati dan
penggunaan media sosial oleh wanita dalam masa Idah karena cerai hidup.
Bab Keempat, pada bab ini berisikan pokok pembahasan, yakni analisa
hukum Islam terhadap penggunaan media sosial oleh wanita dalam masa
Idah.
Bab Kelima, pada bab ini berisikan bab yang paling akhir dari
pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh
pembahasan dan saran –saran dan penutup.
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BAB II
KONSEP IDAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Idah
Kata Idah berasal dari bahasa Arab „al-‘adad‟ berarti bilangan, dan
menurut

terminologi

Syariat

berarti

masa

penantian

seorang

perempuan sebelum kawin lagi setelah kematian suaminya atau
berpisah (bercerai) dari suaminya.1 Dan jika dikaji secara etimologis,
kata Idah berasal dari kata kerja ‘adda-ya’uddu yang berarti
menghitung sesuatu (ih{ṣa’u ash-shay’i). Adapun kata Idah memiliki
arti seperti kata al-‘adad yaitu ukuran dari sesuatu yang dihitung atau
jumlahnya. Jika kata Idah tersebut dihubungkan dengan kata al-mar’ah
(perempuan) maka artinya hari-hari haid atau sucinya, atau hari-hari
ihdadnya terhadap pasangannya atau hari-hari menahan diri memakai
perhiasan baik berdasarkan bulan, haid atau suci, atau melahirkan.2
Menurut Ulama Hanafiyah Idah adalah ketentuan masa penantian
bagi seorang perempuan untuk mengukuhkan status memorial
pernikahan yang bersifat material, seperti memastikan kehamilan. Atau
untuk merealisasikan hal-hal yang bersifat etika moral, seperti menjaga
kehormatan suami. Kalangan Malikiyah memberikan definisi lain.
Menurutnya Idah merupakan masa kosong yang harus dijalani seorang

1

Rahman, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 259.
Muhammad Isna Wahyudi, Fiqh „Iddah Klasik dan Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka
Pesantren, 2009), 74.
2
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perempuan. Pada masa itu ia dilarang kawin disebabkan sudah ditalak
(cerai) atau ditinggal mati sang suami.3
Menurut Syafi‟iyyah Idah adalah masa menunggu bagi seorang
wanita guna mengetahui apakah di dalam rahimnya ada benih janin
dari sang suami atau tidak. Idah juga disimbolkan sebagai kesedihan
wanita atas kematian suami. Atau Idah merupakan konstruksi agama
yang lebih menggambarkan ibadah (ta’abbudi). Alasan ta’abbudi ini
berlaku pada seorang isteri yang masih kanak-kanak lalu ditalak atau
ditinggal mati suaminya. Karena anak kecil belum waktunya untuk
diajak bersenggama, maka mustahil rahimnya terisi benih. Kewajiban
Idah bagi perempuan yang masih kanak-kanak ini tiada lain hanya
untuk menghormati sebuah ikatan perkawinan. Sebab, tidak menutup
kemungkinan setelah terjadi perceraian ada rasa sesal dari kedua belah
pihak. Sehingga terbuka kesempatan untuk kembali merajut tali kasih
sesuai dengan waktu yang tersedia.4
Sedangkan menurut kalangan Hanabilah, Idah adalah masa
menunggu bagi wanita yang ditentukan oleh agama. Kelompok ini
sama sekali tidak pernah menyinggung mengapa harus ada waktu
menunggu bagi seorang wanita setelah ditalak atau ditinggal mati
suaminya.5

3

Abu Yasid, Fiqh Today: Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern, (Jakarta: Erlangga,
2002), 26.
4
Ibid.
5
Ibid.
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Dari sisi terminologi, para ahli fikih telah merumuskan definisi
Idah

dengan berbagai ungkapan. Meskipun dalam redaksi yang

berbeda, berbagai ungkapan tersebut memiliki kesamaan secara garis
besarnya.6 Menurut Sabiq, yang dimaksud dengan Idah dari segi
bahasa adalah menghitung hari-hari dan masa bersih seorang
perempuan.7
Abu Yahya Zakariyya seperti yang dikutip oleh Muhammad Isna
Iswahyudi memberikan definisi Idah sebagai masa tunggu seorang
perempuan untuk mengetahui kesucian rahim, untuk beribadah
(ta’abbudi) atau untuk berkabung atas kematian suaminya. Sedangkan
al-Kasani menjelaskan bahwa Idah menurut „urf shara’‟ adalah nama
untuk suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri apa yang tersisa
dari pengaruh-pengaruh perkawinan.8
Muhammad Zaid al-Ibyani menjelaskan bahwa Idah memiliki tiga
makna, yaitu: makna secara bahasa, secara shar’i, dan makna dalam
istilah para ahli fikih. Menurut makna bahasa, Idah berarti menghitung.
Sedangkan shar’i, Idah adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi
perempuan maupun laki-laki ketika terdapat sebab. Adapun dalam
istilah para ahli fikih, Idah yaitu masa tunggu yang diwajibkan bagi
perempuan ketika putus perkawinan atau karena perkawinannya
syubhat. Dari berbagai definisi Idah yang telah dikemukakan di atas
6

Ibid, 75.
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunah, jilid 8, diterjemahkan oleh Muhammad Thalib, “Fikih Sunah”,
(Bandung: Alma‟arif, 1987), 139.
8
Muhammad Isna, Fiqh Idah, 76.
7
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maka dapat diketahui bahwa dalam pandangan

para ahli fikih

sebagaimana yang terdapat dalam berbagai kitab fikih konvensional,
kewajiban Idah hanya berlaku bagi perempuan untuk mengetahui
kesucian rahim, beribadah (ta’abbudi), maupun berkabung (tafajju’)
atas kematian suaminya, yang selama masa tersebut perempuan (isteri)
dilarang menikah dengan laki-laki lain.9
Dengan

redaksi

yang

agak

panjang

Ahmad

Al-Ghundur

memberikan definisi Idah dengan jenjang waktu yang ditentukan untuk
menanti kesucian (kebersihan rahim) dari pengaruh hubungan suami
isteri setelah sang isteri diceraikan atau ditinggal mati suami, yaitu
waktu yang biasa dipikul oleh isteri setelah putus ikatan pernikahan
karena dikhawatirkan terjadi kesyubhatan dalam pengaruh hubungan
kelamin atau yang sesamanya seperti bermesra-mesraan (dengan pria
lain jika ia segera menikah).10Menurut Wahbah az-Zuhaili, Idah
merupakan masa yang ditentukan oleh Shar’i pasca perceraian, dimana
dalam masa tersebut perempuan diwajibkan menunggu dengan tanpa
menikah sampai selesai masa tersebut.
Dalam definisi yang dikemukakan oleh Achmad Kuzairi, bahwa
beliau mendefinisikan Idah menurut beberapa ahli fiqih adalah masa
menunggu yang diperintahkan sebagai akibat dari dari putusnya ikatan
perkawinan. Putusnya ikatan suatu perkawinan mungkin disebabkan
karena kematian, cerai, atau bisa juga sebab keputusan dari
9

Muhammad Isna, Fiqh Idah, 77.
Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta:
Kencana, 2006), 240-241.
10
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Pengadilan.11 Idah berarti “ketentuan”, maksudnya ialah waktu
menunggu bagi bekas isteri yang telah diceraikan oleh bekas suaminya
(seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya mungkin, ia ditalak
suaminya, diceriakan oleh hakim, ataupun suaminya meninggal dunia),
yang pada waktu itu bekas isteri tidak boleh kawin dengan laki-laki
lain (isteri yang dalam masa Idah ditalak raj‟i boleh dirujuk oleh bekas
suaminya yang telah menalaknya).12
Dari berbagai definisi Idah yang telah dikemukakan di atas, maka
dapat dirumuskan sebuah pengertian yang komprehensif tentang Idah
yaitu waktu tunggu yang ditetapkan atau diwajibkan bagi perempuan
setelah kematian suaminya ataupun putusnya perkawinan baik
berdasarkan masa suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk
mengetahui kesucian rahim,
sungkawa (ihdad)

beridah (ta’abbudi) maupun berbela

atau kematian suaminya. Selama masa tersebut

perempuan (isteri) dilarang menerima pinangan orang lain atau
menikah dengan orang lain.13
B. Dasar Hukum Idah
Idah sudah dikenal sejak zaman Jahiliah, kemudian setelah Islam
datang, Idah ini dilanjutkan karena bermanfaat. 14 Yang menjalani Idah
tersebut adalah perempuan yang bercerai dari suaminya, bukan laki-
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laki atau suaminya. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam
bentuk apa pun, cerai hidup atau cerai mati, sedang hamil atau tidak
sedang hamil, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani masa Idah itu.
Kewajiban menjalani masa Idah dapat dilihat dari beberapa ayat alQur’an dan Sunah, di antaranya adalah:
1. Al-Qur‟an
a. Surat al-Baqarah (2) ayat 228:15

ٍ والْمطَلَّ َقت ي ت ربَّصن ِِبَنْ ُف ِس ِه َّن ثَلَثةَ قُر
وء َوالَ ََِي ُّل ََلُ َّن أَن
َ ْ َ ََ ُ ُ َ
ُ َ
اَّللُ ِِف ْأر َحا ِم ِه َّن
َّ يَ ْكتُ ْم َن َما َخلَ َق
Artinya:
“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri
(menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka
Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam
rahimnya”.16
b. Surat al-Baqarah ayat 234:17

ِ َّ
ِ
َص َن ِِبَنْ ُف ِس ِه َّن أ َْربَ َعة
ْ َّين يُتَ َوفَّ ْو َن مْن ُك ْم َويَ َذ ُرْو َن أ َْزَو ًجا يَتَ َرب
َ َو الذ
ِ
اح َعلَْي ُك ْم فِْي َما فَ َع ْل َن
َ أَ ْش ُه ٍر َو َع ْشًرا فَإذَا بَلَ ْغ َن أ
َ ََجلَ ُه َّن فَالَ ُجن
ِ ِِف أَنْ ُف ِس ِه َّن ِِبلْمعرو
اَّللُ ِِبَا تَ ْع َملُ ْو َن َخبِْي ٌر
َّ ف َو
ُْْ َ
Artinya:
“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan
meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu)
menangguhkan dirinya (ber´Idah) empat bulan sepuluh hari.
Kemudian apabila telah habis ´Idahnya, maka tiada dosa
bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri
15
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mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu
perbuat”.18
c. Surat al-Ahzab ayat 49:19

ۡ ۡ
ۡ َّ
ۡ
ِ َّ
ِ
ِ
ِ
ٓ
وى َّن من
ُ ين ءَ َامنُأواْ إِذَا نَ َكحتُ ُم ٱل ُمؤمنَت ُُثَّ طَلقتُ ُم
َ َٓأَيَيُّ َها ٱلذ
ِقَ ۡب ِل أَن َّتَ ُّسوى َّن فَما لَ ُك ۡم علَ ۡي ِه َّن ِم ۡن ِع َّدةِ تَ ۡعتَدُّونَها فَمت
وى َّن
ع
ّ
َ
َُُ َ
َ ُ
َِ وس ِرحوى َّن سراحا
َجيال
ََ ُ ُ َّ َ

Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi
perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan
mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali
tidak wajib atas mereka ´Idah bagimu yang kamu minta
menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut´ah dan
lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.20
2. Sunah
Di antara hadis Nabi yang menyuruh menjalani masa Idah
tersebut adalah apa yang disampaikan oleh Aisyah menurut
riwayah Ibnu Majah dengan sanad yang kuat yang bunyinya:21

ِ َ اُِمرت ب ِري رةُ اَ ْن تَعتَ َّد بِثَال:عن عائِ َشةَ قَالَت
ٍ َث ِحي
ض
َ َْ
ْ
َْ َ ْ َ ْ
Artinya:
Aisyah r.a berkata: “Barirah diperintahkan untuk menghitung masa
Idah tiga kali haid”.22
Juga sabda Nabi SAW kepada Hatimah binti Qais :23

ِ اِ ْعتَ ِدى ِِف ب ي
ت اُِّم ُك ْلثُ ْوٍم
َْ
18
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Artinya :
“Beriddahlah kamu di rumah Ummi Kulsum”.24
Nas al-Qur‟an maupun Sunah di atas merupakan dasar hukum
penetapan Idah. Berdasarkan nas al-Qur‟an dan Sunah tersebut maka
para ulama telah sepakat (ijmak) bahwa Idah hukumnya wajib. Mereka
hanya berbeda dalam masalah tafṣil (perincian) dalam beberapa
persoalan saja.25
C. Macam-macam Idah
Ulama fikih telah mengemukakan bahwa wanita beridah
adakalanya disebabkan karena dicerai suaminya, yaitu talak satu,
dua, dan tiga. Dan adakalanya juga karena kematian suaminya.
Wanita-wanita yang dicerai suaminya itu ada yang telah dicampuri
dan ada pula yang belum. Para ulama mazhab sepakat bahwa
wanita yang ditalak sebelum dicampuri dan sebelum melakukan
khalwat tidak mempunyai Idah. Menurut sebab musababnya, Idah
itu terbagi atas beberapa macam, antara lain :
a. Idah Talak
Talak ialah, menghilangkan ikatan perkawinan sehingga
setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal
bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak bain, sedangkan
arti

mengurangi

pelepasan

ikatan

perkawinan

ialah

berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan

24
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berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga
menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi
hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj‟i.26
Idah talak artinya iddah yang terjadi karena perceraian.
Perempuan-perempuan yang berada dalam idah talak antara
lain adalah sebagai berikut :
1) Perempuan yang telah dicampuri dan ia belum putus dalam
haid. Idahnya ialah tiga kali suci atau tiga kali haid, dan
dinamakan juga tiga kali quru‟.27 Firman Allah SWT dalam
surat Al-Baqarah ayat 228 :28

ٍ و الْمطَلَّ َقت ي ت ربَّصن ِِبَن ُف ِس ِه َّن ثَلَثةَ قُر
وء َو الَ ََِي ُّل ََلُ َّن أَن
َ ْ َ ََ ُ ُ َ
ُ َ
اَّللُ ِِف أ َْر َح ِام ِه َّن إِن ُك َّن يُ ْؤِم َّن ِِب ََّّللِ َو الْيَ ْوِم
َّ يَ ْكتُ ْم َن َما َخلَ َق
ِ ْاْل
َخ ِر
Artinya:
“Wanita-wanita yang dicerai hendaklah menahan diri
(menunggu) tiga kali quru‟. Mereka tidak boleh
menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam
rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari
akhir.29
2) Perempuan-perempuan yang dicampuri, dan tidak berhaid,
baik ia perempuan yang belum balig, dan perempuan tua
yang tidak haid.
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Perempuan yang tidak haid sama sekali sebelumnya,
atau kemudian terputus haidnya, maka idahnya adalah tiga
bulan.30 Firman Allah SWT Surat At-Talaq ayat 4 :31

ِ َوالَّ ِئ ََيِ ْس َن ِم َن الْ َم ِح
يض ِمن نِّ َسائِ ُك ْم إِ ِن ْارتَْب تُ ْم فَعِ َّد تُ ُه َّن
ض َن
ْ ثَلَثَةُ أَ ْش ُه ٍر َوالَّ ِئ ََلْ ََِي

Artinya:
“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi
(monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu
ragu-ragu (tentang masa Idahnya), Maka masa Idah mereka
adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan
yang tidak haid”.32
3) Perempuan-perempuan yang tertalak dan belum disetubuhi.

Bagi perempuan seperti ini tidak ada idah baginya.33 Allah
SWT berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 49 :34

ُ ُ ُ ۡ َ َٰٓ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ٓ ْ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ ُ ۡ َ َٰ ُ ذ َ ذ
ذ
ت ثم طلقتهوهو نِو
ِ يأحها ٱَّلِيو ءانيوا إِذا ىكحتم ٱلهؤنِن
َ ُّ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ُّ ُ ذ َ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ ذ ۡ ذ
َوجها
قب ِل أن تهسوهو فها لكم علي ِهو نِو عِدة ٖ تعتد
Artinya :
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi
perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu
ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka
sekali-sekali tidak wajib atas mereka ´idah bagimu yang
kamu minta menyempurnakannya.35
Jika perempuan (isteri) yang belum disetubuhi ditinggal
mati oleh suaminya, maka ia harus beridah seperti idahnya
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orang yang sudah disetubuhi.36Allah SWT berfirman dalam
surat al-Baqarah ayat 234 :37

ِ َّ
ِ
ص َن ِِبَنْ ُف ِس ِه َّن
ْ َّين يُتَ َوفَّ ْو َن مْن ُك ْم َويَ َذ ُرْو َن أ َْزَو ًجا يَتَ َرب
َ َو الذ
أ َْربَ َعةَ أَ ْش ُه ٍر َو َع ْشًرا
Artinya:
“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan
meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu)
menangguhkan dirinya (ber´Idah) empat bulan sepuluh
hari.38
b. Idah wanita hamil.
Idah hamil yaitu idah yang terjadi apabila perempuanperempuan yang diceraikan itu sedang hamil. Menurut
kesepakatan ulama fikih Idah wanita hamil yaitu sampai
melahirkan anak.39 Hal ini didasarkan pada QS. At-Talaq ayat
4 :40

ِ ْ ت اْل
اَّللَ ََْي َعل
َّ ض ْع َن َْحْلَ ُه َّن َو َم ْن يَت َِّق
َ ََجلُ ُه َّن أَ ْن ي
ُ ََوأ ُْول
َ َْحَال أ
ِِ ِ َّ
سرا
ً ُلوُ م ْن أ َْمره ي

Artinya:
“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu Idah mereka
itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang
-siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan
baginya kemudahan dalam urusannya”.41
Kalau yang dikandungnya lebih dari satu bayi, maka
wanita tersebut tidak akan keluar dari Idahnya sampai dia
36
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melahirkan bayinya yang terakhir. Demikian kesepakatan para
ulama mazhab. Tetapi mereka berbeda pendapat manakala
wanita

tersebut

mengalami

keguguran,

dimana

yang

dikeluarkannya itu belum merupakan bayi yang sempurna.42
Hanafi, Syafi‟i dan Hambali mengatakan wanita tersebut
belum keluar dari Idah dengan terpisahnya kandungan dari
dirinya. Sedangkan Imamiyah dan Maliki mengatakan wanita
tersebut keluar dari Idahnya, sekalipun yang keluar dari
rahimnya itu baru berupa sepotong daging kecil, sepanjang
potongan tersebut adalah embrio manusia.43
c. Idah wafat
Idah wafat yaitu idah yang terjadi apabila seorang perempuan
ditinggal mati suaminya Dan Idahnya selama empat bulan
sepuluh hari.44 Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat
234 :45

ِ
ِ
َص َن ِِبَنْ ُف ِس ِه َّن أ َْربَ َعة
ْ ََّوالَّذيْ َن يُتَ َوفَّ ْو َن مْن ُك ْم َويَ َذ ُرْو َن أ َْزَو ًجا يَتَ َرب
أَ ْش ُه ٍر َو َع ْشًرا
Artinya:
“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan
meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu)
menangguhkan dirinya (ber'Idah) empat bulan sepuluh hari”.46
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Apabila perempuan ditalak raj‟i oleh suaminya, kemudian
suaminya meninggal dunia selama ia masih dalam masa idah,
maka perempuan itu idahnya seperti perempuan yang ditinggal
mati suaminya. Karena ketika ia ditinggal mati suaminya, pada
hakikatnya ia masih sebagai isterinya.47 Karena talak raj‟i
tidak menghilangkan ikatan perkawinan. Akan tetapi, jika yang
terjadi adalah talak ba‟in, maka perempuan itu cukup
menyempurnakan idah talak berdasarkan haid dan idahnya
tidak berubah menjadi idah wafat. Hal ini karena ikatan
perkawinan telah putus sejak terjadinya talak bain, sehingga
ketika si laki-laki meninggal perempuan itu sudah tidak
berstatus sebagai isteri.48 Kecuali kalau ditinggal mati
suaminya dalam keadaan mengandung, maka idahnya memilih
yang terpanjang dari kematian suaminya, atau melahirkan.
Demikian pendapat yang masyhur.49
Para ulama mazhab sepakat bahwa Idah wanita yang
ditinggal mati suaminya, sedangkan dia tidak hamil , adalah
empat bulan sepuluh hari, baik wanita tersebut sudah dewasa
maupun masih anak-anak, dalam usia menopause atau tidak,
sudah dicampuri atau belum. Sedangkan, mazhab empat
mengatakan bahwa Idah wanita hamil yang ditinggal mati
suaminya adalah sampai dia melahirkan bayinya, sekalipun
47
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hanya beberapa saat sesudah dia ditinggal mati oleh suaminya
itu, dimana dia sudah boleh kawin lagi sesudah lepas
kehamilannya.50
Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya telah diatur
di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang masa
berkabung seorang perempuan (isteri), hal ini dijelaskan dalam
Pasal 170 , Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang
“Masa Berkabung”, sebagai berikut:51
“Isteri yang ditinggal mati oleh suami wajib melaksanakan
masa berkabung selama masa Idah sebagai tanda turut berduka
cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah, dalam menjaga
timbulnya fitnah, batasan atau kadar fitnah yang dimaksudkan
adalah , sebatas seseorang yang berkabung terhindar dari
terjadinya khitbah sebelum masa berkabung usai”.52
d. Idah Wanita yang Kehilangan Suami
Bila ada seorang perempuan yang kehilangan suami, dan
tidak diketahui dimana suaminya itu berada, apakah ia telah
mati atau masih hidup, maka wajiblah ia menunggu empat
tahun lamanya. Sesudah itu hendaklah ia beridah pula empat
bulan sepuluh hari.53
e. Idah Perempuan yang di Ilak
Bagi perempuan yang di ilak, timbul perbedaan pendapat
apakah ia harus menjalani idah atau tidak. Jumhur fukaha
mengatakan bahwa ia harus menjalani idah. Sebaliknya, Zabir
50
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bin Zaid berpendapat bahwa ia tidak wajib idah, jika ia telah
mengalami haid tiga kali selama empat bulan. Pendapat ini juga
dijadikan pegangan oleh sebagian fukaha dan diriwayatkan
pula oleh Ibn Abbas r.a dengan alasan bahwa diadakannya idah
adalah untuk mengetahui kosongnya rahim, sedangkan
kekosongan ini sudah dapat diketahui dari masa tersebut.54
Jumhur fukaha beralasan bahwa isteri yang di ilak adalah
isteri yang dicerai juga. Oleh karena itu, ia harus beridah
seperti perempuan-perempuan lain yang dicerai. Perbedaan
pendapat ini disebabkan idah itu menggabungkan antara idah
dan maslahat bersama-sama. Oleh karena itu, bagi fukaha yang
lebih

memperhatikan

segi

kemaslahatan

mereka

tidak

memandang perlu adanya idah baginya. Sedangkan fukaha
yang lebih memperhatikan segi ibadah, maka mereka
mewajibkan idah atasnya.55
D. Tujuan dan Hikmah Idah
1. Tujuan Idah
Adapun tujuan dari Idah, sebagai berikut:56
a) Untuk menunjukkan berapa pentingnya masalah perkawinan
dalam ajaran Islam. Perkawinan yang merupakan peristiwa
amat penting dalam hidup manusia dan merupakan jalan yang
sah untuk memenuhi hasrat naluri hidup serta dalam waktu
54
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yang lama merupakan salah satu macam ibadah kepada Allah
itu jangan sampai mudah diputuskan. Oleh karenanya,
perkawinan merupakan peristiwa dalam hidup manusia yang
harus dilaksanakan dengan cara dewasa, dipikirkan sebelum
dilaksanakan dan dipikirkan secara matang-matang apabila
terpaksa harus bercerai.57
b) Peristiwa perkawinan yang demikian penting dalam

hidup

manusia itu harus diusahakan agar kekal. Dalam hal terpaksa
terjadi

perceraian

pun,

kekekalan

perkawinan

masih

diinginkan. Idah diadakan untuk memberi kesempatan suami
isteri rujuk kembali lagi hidup berumah tangga tanpa adanya
akad nikah baru.58
c) Dalam perceraian karena ditinggal mati, Idah diadakan untuk
menunjukkan suasana berkabung

atas kematian suami

bersama-sama dengan keluarga suami. Dalam hal ini faktor
psikologis yang paling menonjol.59
d) Bagi perceraian yang terjadi antara suami dan isteri yang
pernah melakukan hubungan kelamin, Idah diadakan untuk
meyakinkan kekosongan rahim, untuk menjaga agar jangan
sampai terjadi percampuran atau kekacauan nasab bagi anak
yang dilahirkan.60
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2. Hikmah Idah
Adapun hikmah diwajibkannya Idah itu adalah sebagaimana
berikut:61
a. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan,
sehingga tidak tercampur antara satu keturunan dan keturunan
orang lain;62
b. Terdapat nilai-nilai transedental berupa ajaran agama yang
bernuansa ibadah (ta’abbudi).63
c. Memberikan kesempatan kepada suami isteri yang berpisah
untuk

kembali

pada

kehidupan

semula

jika

mereka

menganggap hal tersebut baik;64
d. Agar isteri dapat merasakan kesedihan yang dialami oleh
keluarga suaminya dan juga anak-anak mereka serta menepati
permintaan suami. Hal ini jika Idah tersebut dikarenakan oleh
kematian suami.65
e. Menjunjung

tinggi

masalah

perkawinan,

yaitu

untuk

mengumpulkan orang-orang arif mengkaji masalahnya dan
memberikan tempo berpikir panjang selain itu juga karena ia
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tidak sempurna kecuali dengan terkumpulnya kaum laki-laki
dan tidak melepas kecuali dengan penantian yang lama.66
Hikmah

utama

Idah

sebenernya

bukan

sekedar

ingin

mengetahui benih kehamilan seorang wanita ketika dicerai oleh
suaminya, selama selama ini yang diyakini. Sebab, kemajuan
teknologi dalam bidang kedokteran sudah memberi jalan penerang
untuk mengetahui ada tidaknya janin di dalam rahim. Maka,
menjadi tidak masuk akal, jika Idah untuk mengetahui hamil
tidaknya seorang wanita. Akan tetapi disyariatkannya Idah lebih
menekankan pada adanya sikap introspeksi, berpikir ulang, berbela
sungkawa dan lain-lain.67
Idah sesungguhnya dicanangkan sebagai wahana untuk
mempertimbangkan kembali baik dan buruknya perceraian. Selain
itu, Idah lebih dirasa sebagai ikatan simbolis adanya kesedihan
yang begitu mendalam melanda suami isteri. Bagaimanapun juga
berpisah dengan orang yang selama ini menjadi teman hidup
sehari-hari jelas akan menorehkan rasa duka yang tak tertahankan.
Walaupun ada sebagian orang yang merasa bangga dan bahagia
dengan adanya perceraian. Namun tak dapat dipungkiri rasa duka
pasti ada walaupun segores benang.68
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Dari sini kita dapat memahami bahwa Idah adalah etika moral
perceraian yang mengikat antara suami dan isteri. Dalam ajaran
Idah akan lebih dirasakan nilai kemanusiannya bila dipahami
sebagai rasa emosional yang kokoh antara suami dan isteri dalam
membentuk kepribadian yang utuh sebagai insan yang beretika.69
E. Hal-hal Yang Tidak Boleh Dikerjakan Selama Masa Idah
Terdapat beberapa larangan bagi perempuan yang sedang
menjalani Idah, yakni:
1. Larangan Menerima Pinangan.70
Meminang dengan sindiran kepada perempuan yang sedang
menjalani masa Idah juga di larang (haram) baik sindiran itu
berasal dari sang perempuan maupun laki-laki lain. Tapi perlu
diingat, ketentuan ini hanya berlaku bagi seorang perempuan yang
menjalani Idah karena perceraian atau fasakh, bukan karena
kematian suami. Adapun meminang secara terang-terangan
terhadap perempuan yang sedang masa Idah, apapun sebabnya
hukum tetap haram. Namun, bagi wanita yang ditinggal mati
suaminya dikecualikan bahwa ia boleh dipinang dengan sindiran.71
Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 235:72
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ِ
ضتُ ْم بِِو ِم ْن ِخطْبَ ِة النِّ َس ِاء أ َْو أَ ْكنَ ْن تُ ْم ِِف
ْ اح َعلَْي ُك ْم فْي َما َعَّر
َ ََوالَ ُجن
ِ
ِ اَّلل أَنَّ ُكم ستَ ْذ ُكرونَه َّن ولَ ِكن َّال تُو
ِ
اع ُد ُى َّن ِسِّرا إَِّال أَن
َ ْ َ ُ ُ َ ْ َُّ أَنْ ُفس ُك ْم َعل َم
ِ ْاح ح ََّّت ي ب لُ َغ ال
ِتَ ُقولُوا قَوًال َّمعروفًا وَال تَع ِزموا ع ْق َدةَ الْن
ب
ت
ك
ك
ِ
َ
ّ
َ
ُ ُْ َ ُ ْ
ْ
َ
َ
ُ
ِ
َّ اح َذ ُروهُ َو ْاعلَ ُموا أ
َّ َجلَوُ َو ْاعلَ ُموا أ
َّ َن
َّ َن
ْ َاَّللَ يَ ْعلَ ُم َما ِِف أَنْ ُفس ُك ْم ف
َأ
َاَّلل
َغ ُف ْوٌر َحلِ ٌيم

Artinya:
“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu
dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan
mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu
akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu
Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali
sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan
janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah,
sebelum habis 'Idahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah
mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepadaNya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyantun”.73
Ketentuan-ketentuan di atas

berlaku bagi semua laki-laki

selain suami yang telah menyebabkan terjadinya talak (perceraian),
seorang suami boleh menjalin hubungan lagi dengan mantan
isterinya selama masih dalam masa Idah. Dia boleh menikahinya
lagi setelah terjadi talak raj‟i atau menikahinya dengan akad baru
setelah terjadi talak bain (talak satu atau dua yang telah habis masa
Idahnya) atau fasakh. Namun, jika terjadi talak bain besar (talak
tiga) maka ia tidak boleh menikahinya, baik dalam masa Idah
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maupun setelahnya. Dia baru boleh menikahinya lagi jika mantan
isterinya menikah dengan laki-laki lain, atau diceraikan atau
ditinggal mati, dan masa Idahnya telah selesai.74
2. Dilarang Keluar Rumah Kecuali Alasan Darurat
Perempuan yang menjalani masa Idah tidak boleh keluar dari
rumah yang ditinggali bersama suaminya sebelum bercerai. Dia
baru boleh keluar jika ada keperluan mendesak, seperti membeli
kebutuhan pokok atau obat-obatan. Selain itu, sang suami juga
tidak boleh memaksanya keluar rumah jika dia telah melakukan
perbuatan terlarang seperti perzinaan.75
Fukaha memang berbeda pendapat mengenai keluarnya isteri
yang ditalak dari rumah pada saat menjalani masa Idahnya. Para
ulama penganut mazhab Hanafi berpendapat, bahwasanya tidak
diperbolehkan bagi seorang isteri yang ditalak raj‟i maupun bain
keluar dari rumah pada siang maupun malam hari. Sedangkan bagi
isteri yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar siang hari
dan

sore

hari.

Ulama

penganut

mazhab

Hambali

memperbolehkannya keluar pada siang hari, baik karena ditalak
maupun ditinggal mati oleh suaminya. Sedangkan Ibnu Qudamah
berpendapat “bagi isteri yang menjalani masa Idah boleh keluar
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rumah pada siang hari untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu
karena ditalak maupun ditinggal mati oleh suaminya”.76
Allah berfirman pada surat At-Talaq ayat 1:77

ِِ ِ ِ
ِ
ِ
َصواْ الْعِ َّدة
ُّ ََِيَيُّ َها الن
ُ َِّب إِذَا طَلَّ ْقتُ ُم النّ َساءَ فَطَلّ ُق
ْ وى َّن لع ّدِت ّن َوأ
ُ َح
ِِ
ِ
ِ اَّلل ربَّ ُكم َال ُِتْ ِرج
ني
َ وى َّن م ْن بُيُوِت َّن َوَال ََيُْر ْج َن إَِّال أَن ََيْت
ُ ُ
ْ َ ََّ َْواتَّ ُقوا
َِّ بَِف ِحش ِة مب يِن ِة و تِْلك ح ُدود
اَّللِ فَ َق ْد ظَلَ َم
َّ ود
ُ اَّلل َو َم ْن يَتَ َع َّد ُح ُد
ُ ْ ُ َ َ َّ َ ُ َ
ِ
ك أَْمَرا
َّ نَ ْف َسوُ َال تَ ْد ِري لَ َع َّل
ُ اَّللَ َُْي ِد
َ ث بَ ْع َد َذل
Artinya:
“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat
(menghadapi) Idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu Idah itu
serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu
keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka
(diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji
yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang
melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah
berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui
barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.78
Selain itu, mazhab Syafi‟i tidak membolehkan perempuan yang
sedang dalam masa idah secara mutlak untuk keluar rumah, kecuali
karena ada uzur. Menurut Hasyim larangan keluar rumah bagi
perempuan yang beridah sebenarnya hanyalah sarana untuk
mewujudkan tujuan Idah. Sarana di sini lebih menyentuh aspek
etika sosialnya, sedangkan aspek teologisnya adalah tujuan
Idahnya. Oleh karena itu selama perempuan tersebut dapat
menjaga tujuan Idah maka dia boleh saja keluar rumah, terlebih
76
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lagi bagi mereka yang kebutuhannya mendesak seperti harus
mencari makan untuk dirinya dan anaknya.79
3. Menikah Dengan Laki-Laki Lain.
Laki-laki lain dilarang menikahi perempuan yang dalam masa
Idah. Seorang perempuan yang menjalani masa Idah baik karena
dicerai, fasakh maupun ditinggal mati suami tidak boleh menikah
dengan selain laki-laki yang meninggalkan atau menceraikannya.
Apabila menikah maka perkawinan tersebut batil. Sebab,
perempuan itu tidak boleh menikah untuk menjaga hak suami yang
pertama. Jika ia melakukan hubungan badan maka dia terkena
hukuman al-h{add. 80
Masa Idah yang mesti dijalani oleh seorang perempuan,
memiliki beberapa hal yang kurang menguntungkan bagi suami.
Sebagai contoh, ia tidak boleh menikahi perempuan kelima jika dia
beristeri empat ketika salah satu isteri yang diceraikan masih
menjalani masa Idah. Alasannya isteri yang menjalani masa Idah
masih berstatus sebagai isteri sahnya. Apabila masa Idah telah
habis, maka dia (suami) baru boleh menikah lagi dengan
perempuan lain yang dikehendaki dan yang halal dinikahi.
Selain itu, suami juga tidak boleh menikahi perempuanperempuan yang merupakan mahram mantan isterinya yang sedang
menjalani masa Idah, yaitu perempuan-perempuan yang tidak
79
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boleh disandingkan dengan isterinya dalam satu akad pernikahan,
seperti bibi, saudara perempuan, atau keponakan perempuan sang
isteri. Allah berfirman dalam surat An-Nisa‟ ayat 23:81

َخ َوتُ ُك ْم َو َع َّمتُ ُك ْم َو َخلَتُ ُك ْم
ْ ُحِّرَم
َ ت َعلَْي ُك ْم أ َُّم َهتُ ُك ْم َو بَنَاتُ ُك ْم َو أ
ِ َخ و ب نَات ْاْلُخ
ض ْعنَ ُك ْم َو
َ ت َو أ َُّم َهتُ ُك ْم الَِِّت أ َْر
ْ ُ َ َ ِ ات ْاْل
ُ ََو بَن
ض َع ِة َو أ َُّم َهةُ نِ َسائِ ُك ْم َو َربَئِبُ ُك ُم الَِِّت ِِف ُح ُجوِرُك ْم
َّ َخ َوتُ ُك ْم ِّم َن
َ الر
َأ
ِّمن نِّ َسائِ ُك ُم الَِِّت َد َخ ْلتُ ْم ِبِِ َّن فَِإن ََّل تَ ُك ْونُوا َد َخلْتُم ِبِِ َّن فَ َال ُجناَ َح
ِ علَي ُكم وحلَئِل أَب نَائِ ُكم الَّ ِذ
ني
َ ْ ََصلَبِ ُك ْم َوأَن ََْت َمعُواْ ب
ْ ين م ْن أ
َ
ُ ْ ُ ََ ْ َ
ِ ْ َُخت
اَّللَ َكا َن َغ ُفورا َّرِحْيما
َّ ف إِ َّن
َ َني إَِّال َما قَ ْد َسل
ْ ْاْل

Artinya:
“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu
yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudarasaudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang
perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang
laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang
perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan
sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang
dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi
jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu
ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan
diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan
menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang
bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau;
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.82
4. Wajib Melakukan Ihdad
Kata ihdad (masa berkabung) atau menahan diri. Ihdad sendiri
ada ketentuannya yaitu: tidak memakai perhiasan, wewangian ,

pakaian bermotif, pacar dan celak mata.83Ulama fikih sepakat
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bahwa perempuan yang suaminya meninggal wajib menjalankan
ihdad (tidak berhias dan memakai wewangian). Hal ini berdasarkan
hadis yang menganjurkan agar seorang perempuan yang beriman
kepada Allah dan hari akhir berihdad atas seseorang yang
meninggal selama lebih dari tiga hari, kecuali terhadap suaminya
dimana ia harus berihdad selama empat bulan sepuluh hari. Akan
tetapi, para ulama itu berbeda pendapat dalam hal kewajiban ihdad
bagi perempuan yang sedang dalam masa Idah talak bain.84
Dalam menjalankan Idah bagi perempuan yang ditinggal mati
suaminya maka wajib bagi mereka untuk menjalani masa
berkabung atau ihdad dan terdapat perkara-perkara yang dilarang
pada saat ihdad, berikut ini dijelaskan mengenai larangan
melakukan perkara tersebut:85
Adapun bagi perempuan yang sedang dalam masa idah talak
raj‟i, ulama fikih sepakat akan tidak adanya kewajiban ihdad.
Sebab, perempuan itu masih berada dalam status perkawinan. Oleh
karena itu, perempuan tersebut berhak untuk menghias diri bagi
suaminya, bahkan hal itu justru dianjurkan agar dapat menarik
suaminya untuk kembali (rujuk).86
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F. Hukum Taklifi dan Macam-macamnya
Hukum taklifi adalah tuntutan Allah dan Rasul yang berkaitan
dengan perintah untuk berbuat atau perintah untuk meninggalkan suatu
perbuatan. Apabila tuntutan tersebut berbentuk ijab, maka perbuatan
yang dituntut adalah wajib, nadab adalah mandub atau sunah, tah{rim
adalah haram, karahah adalah makruh, dan Ibah{ah adalah mubah.
Jumhur mutakklimin membagi hukum taklifi kepada lima macam
berikut ini.87
1. Ijab atau Wajib

Ijab yaitu tuntutan secara pasti dari Allah dan Rasul untuk
dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan, karena orang yang
meninggalkannya dikenai hukuman. Misalnya, firman Allah dalam
surat al-Baqarah ayat 110:88

ِوأَق
َّ ْٱلصلَ ٓوَة َوءَاتُوا
َّ ْيموا
َٱلزَك ٓوة
ُ َ
Artinya:
“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat”.89
Dalam ayat ini, Allah menggunakan lafal amar, yang menurut
para ahli us{hu<l fiqh melahirkan ijab, yaitu kewajiban mendirikan
sholat dan menunaikan zakat. Apabila perbuatan ini dikaitkan dengan
perbuatan orang mukalaf, maka disebut dengan wujub, sedangkan
perbuatan yang dituntut itu adalah mendirikan sholat dan menunaikan
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zakat disebut dengan wajib. Oleh sebab itu, istilah ijab menurut ulama

us{hu<l fiqh terkait dengan tuntutan Allah, yaitu ayat di atas, sedangkan
wujub merupakan akibat dari kitab (tuntutan) tersebut dan wajib
adalah perbuatan yang dituntut oleh perkataan Allah.90
2. Nadab atau Sunah

Nadab yaitu tuntutan secara tidak pasti, hanya bersifat anjuran,
dan yang meninggalkannya tidak dikenai hukuman.
Para us{hu<l fiqh membagi mandub atau sunah kepada tiga macam
berikut:91
a) Sunat al-Muakkadah, yaitu suatu pekerjaan yang apabila
dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak
berdosa, tetapi yang meninggalkannyan mendapat celaan.
Seperti sholat sunah rawatib dan lain sebagainya.
b) Sunat Ghayru Muakkadah, yaitu suatu perbuatan yang apabila
dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak
berdosa dan tidak pula mendapat celaan.
c) Sunah al-Zaidah, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan untuk
mengikuti Rasulullah saw., sehingga apabila dikerjakan diberi
pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa dan tidak
pula dicela. Seperti mengikuti cara tidur Rasulullah saw dan
lain sebagainya.
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3. Tah{rim atau Haram

Tah{rim adalah tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu
perbuatan dengan tuntutan yang memaksa. Akibat dari perbuatan
itu disebut h{urmah dan perbuatan yang ditunut disebut haram.
Dalam us{hu<l fiqh, haram adalah sesuatu yang diberi pahala orang
yang meninggalkannya dan dikenai dosa dan ancaman orang yang
memperbuatnya.92
Haram dibagi menjadi dua, yaitu:
a) Haram li< dhatihi, yaitu sesuatu yang ditentukan oleh shar’i
tentang keharamannya secara langsung karena zatnya, atau
esensi dari pekerjaan tersebut. Seperti memakan bangkai, babi,
berjudi, meminum minuman yang memabukkan, dan berzina.
Akibat dari haram li< dhatihi

ini, hukumnya menjadi batal.

Seperti memperjual belikan minuman yang memabukkan
dengan berbagai merek maka jual belinya batal.
b) Haram li< ghai<rihi, yaitu sesuatu yang keharamnnya itu bukan
disebabkan zatnya. Misalnya, melihat aurat perempuan yang
akan dapat membawa kepada perzinahan.
4. Karahah atau Makruh
Karahah adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan
tetapi diungkapkan dalam redaksi yang tidak memaksa, dan
seorang yang mengerjakan larangan tersebut tidak dikenai
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hukuman. Akibat dari larangan tersebut disebut karahah. Seperti
sabda Rasulullah Saw:

ِ
ِ ِ
ِ ِ ٓ ِ
ض
ُ َ اَبْغ: صلَّى اَ َّّٓللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم قَ َال
َ ِب
ّ َّعن ابْن عُ َمَر َرض َي اَ َّّللُ َعن الن
ِ ِ ْ
اَّللِ َعَّز َو َج َّل الطََّال ُق
ّٓ اْل َالل ا ََل

Artinya:
“Dari Ibnu Umar ra. dari Nabi saw, bersabda “Perkara halal yang
paling dibenci Allah “Azza Wa Jalla ialah talak”.93
Hadis ini adalah larangan yang redaksinya tidak memaksa atau
disebut juga karahah, dan akibat dari larangan ini disebut juga
karahah juga, sedangkan hasil dari larangan tersebut disebut
makruh. Pada sadarnya, makruh adalah sesuatu yang dilarang tetapi
larangan tersebut disertai oleh sesuatu hal yang menunjukkan
bahwa yang dimaksud dengan larangan itu bukanlah haram. Oleh
karena itu, apabila ada yang melanggar larangan ini, tidak patut
mendapat

ancaman

atau

dosa.

Tetapi

apabila

seseorang

menghentikan perbuatan yang dilarang itu berarti ia telah sejalan
dengan pihak yang melarang, oleh karena itu ia pantas mendapat
pujian atau pahala. Dalam istilah us{hu<l fiqh, makruh ialah sesuatu
yang diberi pahala orang yang meninggalkannya dan tidak diberi
dosa orang yang melakukannya.94
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Ibrahim Muhammad, Fiqh Wanita, 386.
Zulbaidah, Ushul Fiqh 1, 29.
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5. Ibah{ah atau Mubah

Ibah{ah adalah tuntutan Allah yang redaksinya bersifat memilih
antara berbuat atau tidak, akibat dari khita tersebut disebut Ibah{ah,
dan perbuatan yang boleh dipilih itu disebut mubah. Seperti firman
Allah dalam surat al-Maidah ayat 2:95

ۡ ِ
ۡ
ۡ
ْادوا
ُ ََوإذَا َحلَلتُم فَٱصط
Artinya:
“Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah
berburu”.96
Ayat ini menggunakan lafaz amar yang mengandung perintah

Ibah{ah , karena ada petunjuk yang memalingkannya, dan akibat
dari kitab ini disebut juga Ibah{ah, sedangkan perbuatannya disebut
mubah. Dalam istilah us{hu<l fiqh, mubah adalah sesuatu yang diberi
kemungkinan oleh pembuat hukum untuk memilih antara
memperbuat atau meninggalkan. Maka ia boleh memperbuat atau
tidak.97
Mubah dapat diketahui melalui tiga cara, yaitu:
a) Adanya kitab shar’i (pembuat hukum) tentang “tidak berdosa”
atau “tidak ada halangan”. Contoh dalam surat al-Baqarah ayat
173:98
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ۡ
ۡ
ۡ
ۡ إََِّّنا حرم عل
َِّم و َْۡلم ٱۡلِن ِزي ِر وَماأ أ ُِى َّل بِِوۦ لِغَ ۡۡي
ٱلد
و
ة
ت
ي
م
ٱل
م
ك
ي
ُ
َ
َ
َ
َ ۡ
َ َ َ َ ُ ََ َ َّ َ َ
ۡ
ۡ
ۡ
ِۖ َّ
ٱَّللَ َغ ُفور
َّ ٱَّللِ فَ َم ِن ٱضطَُّر َغي َر َِبغ َوَال َعاد فَ َالأ إُِثَ َعلَي ِو إِ َّن
َّرِح ٌيم
Artinya:
“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai,
darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih)
disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan
terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan
tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
99

Kata ( )ال اُثpada ayat di atas menunjukkan tidak haram atau
mubah hukumnya memakan bangkai, darah dan daging babi
bagi orang yang dalam keadaan terpaksa.100 Berikut firman
Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229:101

ُۢ ۡ ِۖ
ُۢ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ٍ
ِ
ِ
يح ِبِِح َٓسن َوَال ََي ُّل
ُ ٱلطَّٓلَ ُق َمَّرََت ِن فَِإم َس
ُ اك ِبَعُروف أَو تَس ِر
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ لَ ُك
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ً
َّ
يما
ق
ي
َال
أ
ا
ف
ا
َي
َن
أ
ال
إ
ا
ي
ش
ن
وى
م
ت
ي
ات
ء
ا
ِم
ا
و
ذ
خ
َت
َن
أ
م
أ
أ
أ
ُ
ْ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ ُ
ُ َ
ۡ ِ ۡ ِ ِِۖ
ۡ
ۡ
ِ
ِ
َّ
اح َعلَي ِه َما
ن
ج
ال
ف
ٱَّلل
ود
د
ح
ا
يم
ق
ي
َال
أ
م
ت
ف
َّ ود
ُ ٱَّلل فَإن خ
َ ُح ُد
َ َ ُ َ َ َّ َ ُ ُ َ ُ
ۡ ِ
ۗيما ٱف تَ َد ۡت بِِوۦ
َف

Artinya:
“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk
lagi dengan cara yang ma´ruf atau menceraikan dengan cara
yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu
dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau
keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukumhukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami
isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka
99
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tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan
oleh isteri untuk menebus dirinya”.102
Kata ( )الجناحpada ayat di atas menunjukkan tidak terlarang
atau mubah hukumnya menebus perkawinan.103
b) Adanya

kitab

shar’i

(pembuat

hukum)

secara

jelas

menghalalkan. Contoh dalam surat al-Maidah ayat 96:104

ۡ ۡ ۡ
ِۖ ِ ۡ َّ
ۡ
ِ
ِ
ٓ
لسيَّ َارةِ َو ُحِّرَم
ل
و
م
ك
ل
ا
ع
ت
م
ۥ
و
ام
ع
ط
و
ر
ح
ب
ٱل
َّ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ َ صي ُد
َۡ أُح َّل لَ ُكم
ۗ
ۡ
ۡ عل ۡي ُك ۡم
ۡ ۡ
ِ َّٱَّلل ٱل
َّ
ي إِلَ ۡي ِو ُُت َشُرو َن
ذ
ا
و
ق
ٱت
و
ا
َّ
ََ
صي ُد ٱلبَ ِّر َما ُدمتُم ُحُرم َ ُ ْ َ أ
َ

Artinya:
“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang
berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi
orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu
(menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram.
Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nya-lah kamu
akan dikumpulkan”.105
c) Tidak ada nas syarak yang mengharamkannya. Dalam hal ini
kembali kepada hukum as{al ()البر اء اال صلية, artinya selama tidak

ada dalil yang mengharamkannya maka hukumnya adalah
mubah, seperti memakan daging kelinci.106
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BAB III
PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL OLEH WANITA DALAM
MASA IDAH DI KECAMATAN PONOROGO
KABUPATEN PONOROGO
A. Gambaran Umum Kecamatan Ponorogo
Kecamatan Ponorogo merupakan salah satu kecamatan dari 21
kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Secara geografis, Kecamatan
Ponorogo terletak diketinggian 109 m2 sampai dengan 172 m2 di atas
permukaan laut dengan luas wilayah sebesar 3.469 km2 yang secara
administratif terbagi dalam 19 kelurahan, 420 Rukun Tetangga (RT) dan
122 Rukun Warga (RW). Adapum kelurahan-kelurahan yang ada di
wilayah Kecamatan Ponorogo adalah sebagai berikut:1
1. Kelurahan Paju

11. Kelurahan Tambakbayan

2. Kelurahan Brotonegaran

12. Kelurahan Pinggirsari

3. Kelurahan Pakunden

13. Kelurahan Mangkujayan

4. Kelurahan Kepatihan

14. Kelurahan Banyudono

5. Kelurahan Surodikraman

15. Kelurahan Nologaten

6. Kelurahan Purbosuman

16. Kelurahan Cokromenggalan

7. Kelurahan Tonatan

17. Kelurahan Keniten

8. Kelurahan Bangunsari

18. Kelurahan Jingglong

9. Kelurahan Tamanarum

19. Kelurahan Beduri

10. Kelurahan Kauman

1

PPID Ponorogo, https://ppid.ponorogo.go.id/daftar-informasi-publik/ , (diakses pada tanggal
24 Juni 2020 pukul 11.32).
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Batas fisik wilayah Kecamatan Ponorogo:
Batas Fisik:2
a. Sebelah Utara

: Kecamatan Babadan

b. Sebelah Timur

: Kecamatan Jenangan

c. Sebelah Selatan

: Kecamatan Siman

d. Sebelah Barat

: Kecamatan Kauman

B. Pengertian Media Sosial dan Macam-macam Media Sosial
Dalam membangun hubungan sosial, semakin dipermudah dengan
hadirnya media sosial. Mereka memunculkan pola-pola baru dalam
berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Jika sebelumnya manusia
dalam berinteraksi harus saling bertemu, namun di era sekarang dengan
semakin canggihnya teknologi dan informasi ini manusia menciptakan
pola sendiri yaitu dengan ber-media sosial. Hal ini sesuai apa yang
diungkapkan oleh Anthony Giddens, dengan adanya modernisasi
hubungan ruang dan waktu terputus yang kemudian ruang perlahan-lahan
terpisah dari tempat.3
Meskipun dalam berinteraksi tidak menggunakan pola tatap muka,
akan tetapi dalam ilmu sosiologi interaksi semacam ini disamakan bentuk
komunikasi langsung. Komunikasi langsung langsung dapat diartikan
sebagai salah satu cara berinteraksi antara seseorang dengan orang lain
secara langsung maupun melalui pesan. Di samping itu pula dengan
2
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Ritzer, Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori
Sosial Postmodern, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), 617.
3
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menggunakan media sosial seseorang dapat berkomunikasi satu sama lain
bukan hanya terbatas dengan orang yang dikenal sebelumnya, akan tetapi
juga ia dapat berinteraksi dengan orang baru yang sebelumnya tidak ia
kenali dan pada akhirnya saling mengenal dan bertemu.4
Beberapa jenis aplikasi media sosial yang telah menjadi trend saat ini
yaitu, Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, dan lain sebagainya. Namun
pada penulisan ini hanya akan difokuskan pada Facebook dan Instagram
saja.
1. Instagram
Instagram

adalah

memungkinkan
menerapkan

sebuah

pengguna

filter

untuk

digital

aplikasi

media

mengambil

(pemberian

efek

foto
pada

sosial

yang

dan

video,

foto)

dan

membagikannya ke berbagai media sosial termasuk Instagram itu
sendiri. Instagram berasal dari pengertian dari keseluruhan fungsi
aplikasi ini. Kata “insta” berasal dari kata “instan” seperti pada kamera
polaroid yang pada masanya yang lebih dikenal dengan foto instan.
Instagram juga dapat menampilkan foto-foto secara instan, seperti
polaroid di dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata “gram” berasal
dari kata “telegram” yang cara kerjanya untuk mengirimkan informasi
kepada orang lain dengan cepat.5
Sama halnya dengan Instagram yang dapat mengunggah foto
dengan menggunakan jaringan internet, sehingga informasi yang
4

Hanafeberia, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku di Kalangan Remaja”, dalam
MUDAzine.com, diakses pada 17 Juni 2020 pukul 10.00 WIB.
5
Wikipedia, Instagram, 2020, (https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram).
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disampaikan dapat diterima dengan cepat. Oleh karena itu Instagram
merupakan gabungan dari kata instan dan telegram.6 Foto atau video
yang dibagikan nantinya akan terpampang di feed pengguna lain yang
menjadi

followers

anda.

Sistem

pertemanan

di

Instagram

menggunakan istilah following dan followers seperti di Twitter.
Following berarti anda mengikuti pengguna lain, sedangkan followers
berarti pengguna lain yang mengikuti anda. Selanjutnya setiap
pengguna dapat berinteraksi dengan cara memberikan komentar dan
memberikan respon terhadap foto yang dibagikan. Beberapa fitur yang
ada di Instagram yakni camera, editor, tag and hastag, caption, dan
instastory.7
Sebagai sebuah media sosial yang digunakan oleh khalayak ramai,
tentunya Instagram memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan.
Berikut kelebihan dan kekurangan Instagram:8
a. Kelebihan Instagram:
1) Mudah digunakan
Kemudahan yang ditawarkan Instagram menjadikannya media
yang cepat menarik minat masyarakat untuk menggunakannya.
Memposting foto atau video, memfollow, mengomentari,
memberi like, hingga searching sesuai hastag pun dilakukan
dengan sangat praktis.
6
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(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hlm. 21-22.
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2) Media utama berupa foto
Menjadi media utama yang unggul pada hal posting melalui
foto, membentuk media ini menyampaikan tampilan serta
kualitas foto yang baik, visual yang menjadi daya tarik utama
Instagram untuk digunakan.
3) Koneksi dengan media sosial yang lain
Kelebihan Instagram yang memberikan koneksi dengan
beberapa media sosial membentuk kemudahan tersendiri untuk
para penggunanya. Jadi anda dapat menghemat ketika karena
tidak perlu memposting berkali-kali pada media sosial yang
lain.9
b. Kekurangan Instagram:10
1) Spamming
Kemudahan yang diberikan Instagram dalam hal berinteraksi ,
membentuk sosial media ini sangat rawan spamming.
Umumnya spamming banyak terlihat pada kolom komentar.
Namun bisa disiasati dengan memberlakukan private diakun
kita agar tidak sembarang orang bisa berkomentar di postingan.
2) Tidak Adanya Penyaring Konten
Dengan kemudahan yang diberikan Instagram membuat siapa
saja bisa memiliki akun Instagram. Hal tersebut tentunya

9

Ibid., 25.
Ibid.
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menjadikan Instagram sangat mudah dimasuki orang-orang
yang ingin menyebarkan konten-konten yang buruk.11
2. Facebook
Facebook adalah salah satu dari sekian banyak Social Network atau
situs jejaring sosial yang ada dijagad web. Facebook pertama kali
hadir pada bulan Februari 2004 dengan Mark Zuckerberg sebagai
pendirinya. Di awal-awal berdirinya Facebook, hanya ditujukan hanya
untuk kalangan anak sekolah. Kemudian tepatnya tahun 2006
Facebook membuka keanggotaan secara universal alias siapa saja,
dari belahan bumi manapun, orang bisa bergabung dengan Facebook.
Sebagian besar pendapat Facebook berasal dari periklanan. Microsoft
adalah rekan eksklusif Facebook untuk melayani iklan spanduk dan
Facebook hanya melayani iklan yang masuk dalam inventaris iklan
microsoft.12
Facebook telah menjadi situs jejaring sosial terbesar pada saat ini,
ada begitu banyak manfaat yang bisa kita gunakan antara lain: sebagai
tempat untuk mencari teman, sebagai sarana untuk promosi suatu
produk, dan juga untuk tempat diskusi dalam menjalin hubungan.13 Di
samping mempunyai kelebihan Facebook juga memiliki kekurangan,
diantaranya sebagai berikut: dapat mengurangi waktu efektif
penggunanya karena para penggunanya akan menghabiskan waktu
11

Ibid.
Doni Pranata Yusuf, Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Pola
Komunikasi Interpersonal di SDN IV Sudirman Makassar, Skripsi(Makassar: Universitas
Hasanuddin, 2017), hlm. 39-41.
13
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berjam-jam, tugas sekolah tidak terhiraukan karena para pelajar atau
penggunanya rela menghiraukan waktu belajarnya demi Facebook,
meningkatkan rasa cemburu diantara suami atau isteri, dan
menimbulkan pertengkaran keluarga karena status di Facebook tidak
diganti sesuai dengan kenyataan.14
C. Praktik Penggunaan Media Sosial Oleh Wanita Idah Karena Cerai
Mati di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Idah merupakan masa menunggu bagi seorang perempuan yang
mengalami putus perkawinan baik karena perceraian maupun karena
ditinggal mati oleh suaminya. Dan apabila seorang perempuan mengalami
perceraian baik itu cerai maupun cerai mati maka seorang perempuan
tersebut wajib melakukan Idah sebagaimana yang telah disyariatkan oleh
agama. Menurut data yang didapat peneliti berdasarkan pengamatan
media sosial dan hasil wawancara dari responden terkait praktik
penggunaan media sosial oleh wanita yang dalam masa Idah di Kecamatan
Ponorogo Kabupaten Ponorogo masing-masing memberikan alasan yang
berbeda-beda serta ada beberapa kegiatan yang hampir serupa namun ada
juga yang berbeda dalam menggunakan media sosial. Berdasarkan hasil
pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap akun media sosial milik
responden adalah sebagai berikut:
Pertama, yakni dari akun media sosial Instagram milik Ibu Sinem
(nama samaran). Berdasarkan hasil pengamatan media sosial yang

14

Ibid, 42.
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dilakukan peneliti, Ibu Sinem merupakan seorang janda yang mengalami
putus perkawinan karena kematian suaminya dan ia memiliki satu orang
anak. Sebelum dan sesudah ditinggal mati suaminya ibu Sinem termasuk
pengguna aktif media sosial terutama Instagram. Meskipun dalam masa
Idah ibu Sinem tidak mengurungkan niatnya untuk berhenti bermainan
media sosial. Di dalam akun media sosialnya telah didapati beberapa
postingan foto dan beberapa komentar, yang mana postingan tersebut
diunggah kala dirinya dalam masa Idah dan telah didapati beberapa
komentar termasuk dari lawan jenis. Adapun komentar yang diberikan
oleh lawan jenis dalam postingan tersebut itu ditujukan baik untuk memuji
kecantikan ibu Sinem atau bisa juga sekedar bercanda.15 Misalnya seperti
komentar yang dikirimkan oleh akun xxxx yaitu “cntik”, komentar
tersebut dikirimkan sesuai dengan postingan yang telah diunggah oleh ibu
Sinem. Dalam unggahan tersebut ibu Sinem nampak berhias menggunakan
celak mata.16
Selain yang disebutkan di atas, berdasarkan hasil wawancara yang
telah dilakukan peneliti dengan responden telah diperoleh informasi yang
mana tidak diketahui pada saat pengamatan terhadap akun media sosial
milik responden karena informasi tersebut bersifat privasi dan hanya
responden yang mengetahui dan beliau menjelaskan bahwa tujuannya
menggunakan media sosial pada saat masa Idah, yaitu :

15
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“Tujuan saya tetap menggunakan media sosial pada saat masa Idah
karena saya ingin mencari hiburan di media sosial, seperti contohnya
saya sering melihat video-video lucu yang mana hal tersebut bisa
membuat saya senang walaupun sebenarnya saya sedang merasakan
kesedihan, dan saya menggunakan Instagram untuk memperbanyak
teman juga. Selain itu menurut saya citra diri yang ditunjukkan
seseorang di Instagram sama dengan citra diri saya di kehidupan
nyata”.17

Selanjutnya ibu Sinem (Nama Samaran) juga mengatakan :
“Selain mengunggah foto, media sosial saya gunakan untuk melihat
video-video lucu, karena di Instagram itu banyak konten yang luculucu tergantung akun yang saya ikuti dan yang saya lihat”.18

Selanjutnya ibu Sinem juga mengatakan terkait adanya Direct Mesagge di
media sosialnya :
“Iya mbak, ada beberapa yang sering mengirimi saya pesan di Direct
Mesagge (DM) dari orang yang tidak saya kenal, ada juga yang
mengajak saya video call di Instagram bahkan ada juga yang meminta
nomer hp saya”.19
Selain itu, peneliti menanyakan kepada responden terkait pemahaman
konsep idah, dan beliau mengatakan bahwa:
”Iya mbak paham, saya juga paham hal-hal apa saja yang tidak boleh
dilakukan selama masa idah”.20

Kemudian dari responden yang kedua dari akun media sosial
Facebook

milik Ibu Marinah (nama samaran). Berdasarkan hasil

pengamatan media sosial yang dilakukan peneliti, Ibu Marinah merupakan
seorang wirausahawan. Ibu Marinah sendiri sudah cukup lama
17

Sinem (Nama Samaran), Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 April 2020.
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19
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menggunakan media sosial. Bahkan pada saat masa Idah ibu Marinah juga
sering menggunakan media sosial miliknya itu untuk sekedar mengunggah
barang dagangan miliknya. Namun sesekali ibu Marinah juga mengunggah
potret kemesraan nya dengan anaknya. 21
Selain yang disebutkan di atas, berdasarkan hasil wawancara yang
telah dilakukan peneliti dengan responden telah diperoleh informasi yang
mana tidak diketahui pada saat pengamatan terhadap akun media sosial
milik responden karena informasi tersebut bersifat privasi dan hanya
responden

yang

mengetahui

dan

beliau

menjelaskan

tujuannya

menggunakan media sosial pada saat masa Idah, yaitu :
“Tujuan saya tetap menggunakan media sosial pada saat masa Idah
karena media sosial saya gunakan sarana untuk penunjang usaha, dan
saya juga meyakini bahwa media sosial ini saya jadikan sarana untuk
menjalin komunikasi baik dengan teman baru yang saya kenal lewat
media sosial maupun teman lama saya”.22

Selanjutnya Ibu Marinah juga mengatakan bahwa :
“Media sosial selain saya gunakan untuk unggah foto dagangan saya
juga saya gunakan untuk bergabung grup, salah satunya yaitu seperti
grup wisata kuliner Ponorogo. Dengan begitu saya bisa melihat update
makanan dan minuman yang ada di wilayah Ponorogo ini
khususnya”.23

Selanjutnya Ibu Marinah juga mengatakan terkait respon dari orang lain
terhadap media sosialnya :
“Ada mbak, saya mendapatkan pesan dari orang yang sebelumnya
tidak saya kenal di media sosial untuk mengajak saya kenalan, namun
21
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saya tidak merespon hal tersebut, mengingat saya baru saja kehilangan
suami dan saya sendiri masih merasakan kesedihan”.24
Selanjutnya, ibu Marinah juga menjawab pertanyaan dari peneliti terkait
pemahaman idah serta hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama masa
idah. Beliau mengatakan bahwa:
“Iya mbak, saya paham”.25
Selanjutnya dari responden yang ketiga dari akun media sosial milik
Ibu Siska (nama samaran). Berdasarkan pengamatan media sosial yang
dilakukan peneliti, Ibu Siska ini merupakan seorang janda yang
mengalami putus perkawinan karena kematian suaminya, meskipun dalam
keadaan Idah beliau juga masih tetap menggunakan media sosial miliknya.
Di dalam akun media sosial miliknya, beliau sering mengunggah foto dan
bahkan disetiap postingan itu ada yang memberikan komentar, baik itu
komentar dari lawan jenis maupun dari sesama jenis.26 Selain yang
disebutkan di atas berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan
peneliti dengan responden telah diperoleh informasi yang mana tidak
diketahui pada saat pengamatan terhadap akun media sosial milik
responden karena informasi tersebut bersifat privasi dan hanya responden
yang mengetahui dan beliau menjelaskan bahwa tujuannya menggunakan
media sosial pada saat masa Idah, yaitu :
“Tujuan saya tetap menggunakan media sosial pada saat masa Idah
yaitu untuk mengisi waktu luang saya dan juga untuk sarana pencari
hiburan. Selain itu saya menggunakan Facebook itu untuk mempererat
hubungan saya dengan teman atau kerabat. karena di media sosial
24
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saya bisa merasakan bahagia tersendiri, mengingat saya baru saja
kehilangan suami saya”.27

Selanjutnya ibu Siska juga mengatakan terkait hal-hal yang dilakukan di
media sosial miliknya, yaitu :
“Facebook hanya saya gunakan untuk mengunggah foto dan membuat
status. Selebihnya saya hanya melihat isi yang ada pada beranda
Facebook.”.28
Selanjutnya Ibu Siska juga mengatakan terkait dengan pesan pribadi yang
ada di media sosialnya :
“Ada yang mengirimi pesan di media sosial saya mbak, untuk sekedar
meminta nomer, ada juga yang mengajak saya bertemu. Namun tidak
semua pesan yang masuk saya tanggapi, ada beberapa yang tidak saya
tanggapi. Dan juga saya pernah memenuhi tawaran teman wanita saya
untuk bertemu sekedar melepas rindu”.29
Selanjutnya, ibu Siska juga menjawab pertanyaan dari peneliti terkait
pemahaman idah serta hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama masa
idah. Beliau mengatakan bahwa:
“Iya mbak, yang saya pahami hanya setelah mengalami putus
perkawinan maka saya harus menjalankan idah mbak, dimana pada
saat maa idah saya tidak diperbolehkan untuk menikah lagi”.30
D. Praktik Penggunaan Media Sosial Oleh Wanita Idah Karena Cerai
Hidup di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Menurut data yang didapat peneliti berdasarkan hasil pengamatan
media sosial dan hasil wawancara dari responden terkait praktik
penggunaan media sosial oleh wanita yang dalam masa Idah karena cerai
hidup di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo yang mana
27
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penggunaan media sosial itu didasari dengan niat dan tujuan yang berbedabeda antar responden, yakni sebagai berikut:
Responden yang pertama dari akun media sosial Facebook milik Ibu
Mega (nama samaran). Berdasarkan hasil pengamatan media sosial yang
dilakukan peneliti, Ibu Mega merupakan seorang janda yang mengalami
putus perkawinan karena perceraian, ibu Mega sendiri memiliki satu orang
anak. Ibu Mega merupakan pengguna aktif media sosial sejak lama, dan
setelah

mengalami

perceraian

dengan

suaminya

beliau

masih

menggunakan media sosial nya itu selama dalam masa Idah. Di dalam
akun media sosial miliknya beliau juga melakukan aktivitas seperti
mengunggah foto dan membagikan kenangan beberapa tahun yang lalu,
yang mana dalam postingan itu terdapat beberapa komentar baik itu dari
lawan jenis maupun sesama jenisnya, dan komentar itu jika diamati
nampaknya sejenis sanjungan.31
Selain informasi yang disebutkan di atas, berdasarkan hasil wawancara
yang telah dilakukan peneliti dengan responden telah diperoleh informasi
yang bersifat privasi dan hanya responden yang mengetahui. Beliau
menjelaskan tujuannya menggunakan media sosial pada saat masa Idah,
yaitu :
“Tujuan saya tetap menggunakan media sosial yaitu karena saya
merasa ada sensasi tersendiri ketika menggunakan media sosial,
seperti hal nya tidak ada batasan ruang dan waktu, dan di media sosial
ini saya juga mendapatkan teman baru yang saya kenal lewat
Facebook. Saya bisa melakukan apapun yang saya mau tanpa ada rasa
khawatir diketahui oleh orang lain. Selain itu menurut saya ketika
31
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menjalin komunikasi dengan lawan jenis melalui media sosial saya
rasa lebih bisa menjaga nama baik saya di lingkungan masyarakat.
Mengingat status janda yang baru saja saya dapatkan. Oleh karena itu
saya merasa nyaman melakukan aktivitas di media sosial”.32

Selanjutnya ibu Mega juga mengatakan terkait aktivitasnya di media
sosial, yaitu :
“Tidak ada mbak. Saya lebih sering menggungah foto dan sekedar
membagikan kenangan beberapa tahun yang lalu dan selebihnya saya
membalas komentar yang masuk pada postingan.”.33

Selanjutnya ibu Mega juga menambahkan terkait adanya pesan yang
terdapat di media sosialnya yaitu :
“Iya mbak, ada yang mengirimi saya pesan di Facebook, rata-rata
untuk mengajak berkenalan. Sesekali saya membalas pesan tersebut.
Lalu ada juga yang meminta nomer hp saya, dan ada yang mengajak
untuk bertemu. Namun saya tidak pernah mau untuk diajak bertemu
apalagi yang mengajak saya bertemu adalah orang yang tidak saya
kenal sebelumnya. Karena saya takut akan terjadi hal-hal yang tidak
saya inginkan”.34
Selanjutnya, peneliti menanyakan kepada ibu Mega terkait pemahaman
idah serta hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama masa idah, dan beliau
mengatakan bahwa:
“Iya saya paham mbak, tapi tidak terlalu mendetail”.35

Selanjutnya dari responden kedua yakni Ibu Febi (nama samaran). Ibu
Febi merupakan seorang janda yang mengalami putus perkawinan karena
perceraian. Berdasarkan hasil pengamatan media sosial yang dilakukan
32
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peneliti, ibu Febi merupakan pengguna aktif media sosial sejak lama.
Ketika dalam masa Idah beliau masih melakukan kegiatan yang sama
seperti sebelum-sebelumnya. Beliau juga menggunggah foto dirinya yang
mana dalam postingan itu telah didapati beberapa komentar mengenai foto
tersebut, baik komentar itu disampaikan oleh lawan jenis maupun teman
sesama jenisnya.36
Selain informasi yang disebutkan di atas, berdasarkan hasil wawancara
yang telah dilakukan peneliti dengan responden telah diperoleh informasi
yang bersifat privasi dan hanya responden yang mengetahui. Beliau
menjelaskan tujuannya menggunakan media sosial pada saat masa Idah,
yaitu :
“Tujuan saya menggunakan media sosial pada saat masa Idah karena
saya sendiri memang sudah terbiasa menggunakan Facebook, selain
itu di Facebook saya mendapatkan teman baru”.37
Selanjutnya ibu Febi juga menambahkan terkait aktivitasnya di media
sosial, yaitu :
“Media sosial hanya saya gunakan untuk menggunggah foto,
memberikan like pada postingan orang lain dan melihat foto maupun
video yang lewat di beranda Facebook mbak.”38

Selanjutnya ibu Febi juga menambahkan terkait pesan yang ada di media
sosialnya :
“Sering mbak, saya mendapatkan pesan lebih dari satu kali. Selain itu
juga ada beberapa orang yang mengirim pesan kepada saya untuk
mengajak bertemu, namun ajakan tersebut saya tolak”.39
36
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Selanjutnya, peneliti menanyakan kepada ibu Febi terkait pemahaman idah
serta hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama masa idah, dan beliau
mengatakan bahwa:
“Iya mbak, saya paham”.40

Berdasarkan responden yang terakhir yaitu Ibu Sarah (Nama
Samaran). Ibu Sarah adalah seorang janda yang mengalami putus
perkawinan karena sebuah perceraian. Seperti hasil pengamatan yang
peneliti lakukan di akun media sosial milik ibu Sarah, pada akun
Instagram tersebut telah didapati beberapa postingan dan insta story yang
diunggah kala dirinya dalam masa Idah. Di dalam postingan tersebut ada
beberapa teman media sosialnya yang memberikan suka atau like dan ada
juga yang memberikan komentar baik itu dari teman laki-laki nya maupun
teman wanita nya.
Selain informasi yang disebutkan di atas, berdasarkan hasil wawancara
yang telah dilakukan peneliti dengan responden telah diperoleh informasi
yang bersifat privasi dan hanya responden yang mengetahui. Beliau
menjelaskan tujuannya menggunakan media sosial pada saat masa Idah,
yaitu :
”Tujuan saya tetap menggunakan media pada saat masa Idah karena
untuk mengisi waktu luang saya, dan juga sebagai sarana mencari
hiburan. Karena dengan bermedia sosial saya bisa mengalihkan rasa
sedih yang sedang saya rasakan untuk sementara waktu. Di media
sosial saya bisa bertemu dengan teman-teman saya ya meskipun
bertemunya hanya lewat dunia maya. Dan selain itu saya
40
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menggunakan Instagram untuk mengetahui perasaan atau emosi yang
dirasakan oleh teman saya di media sosial.”.41

Selanjutnya ibu Sarah juga menambahkan terkait aktivitasnya di media
sosial selain yang disebutkan di atas, yaitu :
“Selain mengunggah foto, biasanya kalau saya lagi suntuk atau apalah
itu namanya saya sering upload tapi lebih ke snapgram, bukan upload
seperti biasa. Biasanya aku upload kata-kata atau video waktu
dengerin lagu. Biasanya kan ada tuh yang kasih komentar di snapgram
aku jadi nanti masuknya di Direct Message atau biasa disebut dengan
DM. Selain itu saya juga aktif memberikan like pada postingan orang
lain, dan juga membalas komentar yang ada pada postingan yang saya
unggah.”.42
Selanjutnya ibu Sarah juga menambahkan keterangannya terkait pesan
yang ada di media sosial Instagram, yaitu sebagai berikut :
“Iya mbak ada, saya sering mendapat pesan di Instagram, baik dari
teman lama saya maupun teman baru saya di Instagram untuk sekedar
saling menyapa dan selain itu juga ada yang membalas instastory kan
itu masuknya di Direct Mesagge (DM) mbak. Selain itu juga ada
teman lama saya yang meminta nomer hp lalu mengajak bertemu”.43

Selanjutnya, peneliti menanyakan kepada ibu Sarah terkait pemahaman
idah serta hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama masa idah, dan beliau
mengatakan bahwa:
“Iya saya paham mbak”.44
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BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN
MEDIA SOSIAL OLEH WANITA DALAM MASA IDAH
DI KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO

A.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Media Sosial
Oleh Wanita Dalam Masa Idah Karena Cerai Mati di Kecamatan
Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Allah SWT telah mensyariatkan Idah, karena dalam Idah itu
terkandung beberapa hikmah yang tidak ternilai harganya dan merupakan
salah satu sumber keteraturan hidup, yang antara lain adalah penegasan
apakah dalam rahim wanita itu telah terkandung benih janin atau tidak,
sehingga nasabnya nanti tidak kacau.1 Begitu pula memberi kesempatan
barangkali suami mau rujuk kembali kepada isterinya dan sadar dari
keterlanjurannya yang menceraikan isterinya setelah dipikirkan kembali
dan dipertimbangkan dalam-dalam. Juga dengan Idah itu akan semakin
nampak betapa belas kasihan Allah kepada umat manusia, karena dalam
menjalani masa Idah orang akan tahu betapa malangnya perceraian
sehingga dibenci oleh Allah SWT. Hikmat yang lain adalah bila Idah itu
untuk isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, maka di waktu itu ia lebih
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nampak berkabung, sehingga semakin terasa penghormatannya terhadap
suaminya.2
Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya telah diatur di dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang masa berkabung seorang
perempuan (isteri), hal ini dijelaskan dalam Pasal 170 , Bab XIX,
Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang “Masa Berkabung”, sebagai
berikut:3
“Isteri yang ditinggal mati oleh suami wajib melaksanakan masa
berkabung selama masa Idah sebagai tanda turut berduka cita dan
sekaligus menjaga timbulnya fitnah, dalam menjaga timbulnya fitnah,
batasan atau kadar fitnah yang dimaksudkan adalah , sebatas seseorang
yang berkabung terhindar dari terjadinya khitbah sebelum masa berkabung
usai”.4
Akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku bagi laki-laki berdasarkan
makna Idah menurut istilah, sehingga dibolehkan bagi laki-laki untuk
menikah secara langsung dengan perempuan lain setelah perceraian selama
tidak ada larangan syarak. Apabila seorang perempuan ditinggal mati oleh
suaminya maka masa Idah nya selama empat bulan sepuluh hari, hal ini
sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 234:5

ِ
ِ
ص َن ِِبَنْ ُف ِس ِه َّن أ َْربَ َعةَ أَ ْش ُه ٍر َو
ْ ََّوالَّذيْ َن يُتَ َوفَّ ْو َن مْن ُك ْم َويَ َذ ُرْو َن أ َْزَو ًجا يَتَ َرب
َع ْشًرا
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Artinya:
“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan
isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'Idah)
empat bulan sepuluh hari.6
Berdasarkan ayat di atas telah dijelaskan bahwa apabila seorang isteri
ditinggal mati oleh suaminya maka ia wajib melakukan Idah sebagaimana
mestinya dan masa Idah yakni selama empat bulan sepuluh hari, selain
melaksanakan Idah ia juga harus menjalankan ihdad. Adapun hal-hal yang
tidak diperbolehkan selama masa Idah yaitu dilarang menerima pinangan
baik sindiran maupun secara langsung, dilarang keluar rumah kecuali
alasan darurat, dilarang menikah dengan laki-laki lain, dan melakukan
ihdad (masa berkabung) adapun selama manjalankan ihdad ini wanita yang
dalam masa Idah tidak boleh menggunakan celak, pakaian bermotif, tidak
boleh memakai perhiasan, dan wewangian.7 Dalam perceraian karena
ditinggal mati, Idah diadakan untuk menunjukkan suasana berkabung atas
kematian suami bersama-sama dengan keluarga suami. Dalam hal ini
faktor psikologis yang paling menonjol.8
Menurut peneliti, seiring berkembangnya zaman, teknologi semakin
canggih, dan juga diiringi dengan semakin berkembangnya media sosial
yang semakin bermacam-macam. Kebanyakan pengguna media sosial
tidak hanya dari kalangan remaja, akan tetapi juga orang tua. Bahkan tidak
menutup kemungkinan para wanita yang sedang menjalani masa Idah juga
ikut menggunakan media sosial. Berdasarkan paparan data yang diperoleh
6
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di lapangan, maka praktik penggunaan media sosial oleh wanita dalam
masa Idah di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo karena cerai mati
apabila ditinjau menggunakan hukum Islam dengan melihat teori Idah
yang ada maka :
Dari ketiga responden yaitu ibu Sinem (Nama Samaran), ibu Marinah
(Nama Samaran), dan ibu Siska nampaknya masih ada beberapa responden
yang kurang sesuai dengan syariat Idah sebagaimana mestinya, mengingat
Idah itu hukumnya wajib dan ada dalil yang mengharuskan adanya
kewajiban melaksanakan Idah setelah mengalami putus perkawinan baik
itu karena perceraian atau karena kematian suaminya. Seperti firman Allah
SWT dalam surat al-Baqarah ayat 228:9

ٍ والْمطَلَّ َقت ي ت ربَّصن ِِبَنْ ُف ِس ِه َّن ثَلَثةَ قُر
وء َوالَ ََِي ُّل ََلُ َّن أَن
َ ْ َ ََ ُ ُ َ
ُ َ
اَّللُ ِِف ْأر َحا ِم ِه َّن
َّ يَ ْكتُ ْم َن َما َخلَ َق
Artinya:
“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali
quru'. Tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah
dalam rahimnya”.10
Seperti aktivitas yang dilakukan oleh beberapa responden di media
sosial. Berdasarkan hasil paparan data mengenai aktivitas penggunaan
media sosial yang dilakukan oleh ibu Marinah, peneliti berpendapat bahwa
praktik penggunaan media sosial miliknya yang digunakan untuk
memasarkan barang dagangannya tidak melanggar aturan dari hukum
Islam mengenai idah. Karena aktivitas nya di media sosial (Facebook)
9
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digunakan sebagai sarana untuk memasarkan barang dagangannya guna
mencukupi kebutuhan sehari-hari setelah kematian suaminya.
Selain itu, terhadap aktivitas penggunaan media sosial milik ibu
Marinah yang mengunggah foto bersama anaknya peneliti berpendapat
bahwa hal yang dilakukan ibu Marinah tersebut juga tidak menyalahi
ketentuan dari idah karena dalam unggahan tersebut ibu Marinah juga
tidak berhias. Peneliti beranggapan bahwa ibu Marinah telah berhati-hati
dalam menggunakan media sosial agar tidak menimbulkan ketertarikan
dari lawan jenis. Selain itu juga dibuktikan dengan sikap ibu Marinah yang
tidak merespon ajakan dari orang yang tidak ia kenal sebelumnya di media
sosial untuk sekedar berkenalan. Secara tidak langsung ibu Marinah telah
menggunakan media sosial miliknya dengan bijak selama masa idah.
Selanjutnya responden yang kedua yaitu ibu Sinem (nama samaran).
Pada saat menjalani masa idah ibu Sinem masih aktif di media sosial
Instagram. Ada beberapa postingan ibu Sinem di Instagram yang menarik
perhatian peneliti, yakni pada saat beliau menggungah foto yang mana
dalam unggahan tersebut ibu Sinem nampak berhias seperti menggunakan
celak mata seperti eyeliner. Seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan
celak pada saat masa idah terutama bagi wanita yang ditinggal mati oleh
suaminya itu tidak dibenarkan karena hal itu akan memperindah mata.11
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Ulama fikih sepakat bahwa perempuan yang suaminya meninggal wajib
menjalankan ihdad (tidak berhias dan memakai wewangian).12
Peneliti beranggapan bahwa yang dilakukan ibu Sinem masih kurang
sesuai dengan syariat yang ada. Karena apabila seorang isteri yang baru
saja ditinggal mati oleh suaminya ia harus mampu menjaga diri dari
timbulnya fitnah yang ada, seperti tidak berhias dan tidak memakai
wewangian sampai masa idahnya selesai. Karena dengan berhias pada saat
masa Idah apalagi dengan berfoto lalu membagikannya ke media sosial
yang mana bisa dilihat oleh orang banyak terutama teman di media sosial
nya, hal tersebut akan mebimbulkan adanya ketertarikan dari lawan jenis.
Hal itu dibuktikan dengan adanya beberapa komentar dari lawan jenis di
dalam unggahan foto di media sosialnya, peneliti beranggapan bahwa
adanya komentar dari lawan jenis tersebut merupakan bentuk ketertarikan
terhadap ibu Sinem, yang mana hal tersebut kurang sesuai dengan
ketentuan idah terkait dengan larangan berhias bagi seorang wanita yang
ditinggal oleh suaminya.
Selanjutnya terhadap responden ketiga, yakni ibu Siska. Telah didapati
beberapa komentar di dalam unggahan foto di media sosial milik ibu
Siska, dimana komentar tersebut berasal dari lawan jenis yang memuji
kecantikan ibu Siska pada foto yang diunggahnya dan ibu Siska terlihat
menanggapi komentar tersebut. Dengan begitu, peneliti beranggapan
bahwa ibu Siska dinilai kurang mampu menghargai pasangannya yang

12

Ibid, 108.
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baru saja meninggal, hal itu dibuktikan dengan balasan yang ia tuliskan
pada tiap-tiap komentar yang masuk pada unggahan fotonya.
Dengan begitu, menurut peneliti penggunaan media sosial oleh wanita
dalam masa idah karena cerai mati diperbolehkan, dalam pengertian
hukumnya mubah. Dan dalam istilah us{hu<l fiqh, mubah adalah sesuatu
yang diberi kemungkinan oleh pembuat hukum untuk memilih antara
memperbuat atau meninggalkan. Maka ia boleh memperbuat atau tidak.13
Bisa dikatakan mubah karena adanya kitab shar’i (pembuat hukum)
tentang “tidak berdosa” atau “tidak ada halangan” , dan tidak ada nash
syarak yang mengharamkannya. Dalam hal ini kembali kepada hukum as{al
()البر اء اال صلية, artinya selama tidak ada dalil yang mengharamkannya maka
hukumnya adalah mubah.14 Jadi di sini wanita yang dalam masa idah boleh
memilih untuk menggunakan media sosial atau memilih untuk tidak
menggunakan media sosial sementara waktu sampai masa idahnya selesai.
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Media Sosial
Oleh Wanita Yang Dalam Masa Idah Karena Cerai Hidup di
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Yang menjalani Idah adalah perempuan yang bercerai dari suaminya,
bukan laki-laki atau suaminya. Perempuan yang bercerai dari suaminya
dalam bentuk apa pun, cerai hidup atau cerai mati, sedang hamil atau tidak
sedang hamil, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani masa Idah itu.15
Menurut jumhur ulama Idah hanya diberlakukan bagi perempuan yang
13

Zulbaidah, Ushul Fiqh 1, 30.
Zulbaidah, Ushul Fiqh 1, 31.
15
Al-Hamdani, Risalah Nikah, 299.
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sudah dikumpuli oleh suaminya, sedangkan bagi seorang perempuan yang
belum dikumpuli maka tidak ada Idahnya.16
Idah itu sendiri hukumnya wajib, karena Idah bertujuan untuk
menunjukkan berapa pentingnya masalah perkawinan dalam ajaran Islam,
selain itu idah juga bertujuan untuk mengetahui kosong tidaknya seorang
rahim isteri, serta untuk memberikan kesempatan kepada suami isteri yang
berpisah untuk kembali (rujuk) pada kehidupan semula jika mereka
menganggap hal tersebut baik.17
Berdasarkan hasil paparan data yang dihasilkan oleh peneliti, praktik
penggunaan media sosial yang dilakukan oleh beberapa responden pada
saat masa idah karena cerai hidup telah diketahui bahwa tujuan
penggunaan media sosial itu berbeda antara responden satu dengan
responden

yang

lainnya.

Ada

yang

mengatakan

bahwa

ketika

menggunakan media sosial itu ada sensasi tersendiri bagi penggunanya,
ada juga yang mengatakan bahwa telah terbiasa menggunakan media
sosial dari sebelum dan sesudah bercerai serta ada juga yang mengatakan
bahwa dengan menggunakan media sosial itu bisa mengisi waktu luang.
Penggunaan media sosial terutama oleh wanita dalam masa idah tidak
hanya memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif. Media
sosial bisa memberikan dampak yang baik apabila penggunanya dengan
bijak menggunakan media sosial tersebut, dan bisa memberikan dampak
yang buruk apabila disalahgunakan dengan niat yang tidak baik.
16

Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 2, 127.
Abdul Aziz, Fiqh Munakahat, 320.
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Meskipun tidak ada kitab fikih klasik dan kitab kontemporer manapun
yang membahas tentang larangan penggunaan media sosial oleh wanita
dalam masa idah terlebih bagi seorang wanita yang mengalami putus
perkawinan karena perceraian, namun harus diperketat lagi penggunaan
media sosial oleh wanita yang dalam masa idah karena cerai hidup, karena
dinilai akan mendatangkan kemudaratan.
Dari ketiga responden itu telah diketahui bahwa semua aktifitas yang
dilakukan dimedia sosial intinya hampir semua sama, rata-rata mereka
mempergunakan media sosial untuk mengunggah foto ataupun video, yang
mana unggahan tersebut dapat dilihat dan dikomentari oleh teman-teman
dimedia sosial. Seperti yang terjadi pada akun media sosial milik ibu
Mega, dalam unggahan foto yang dibagikan oleh ibu Mega terdapat
beberapa orang yang berkomentar pada unggahan tersebut, selain itu juga
seperti yang terjadi pada ibu Febi pada saat mengganti foto profil di
Facebook, nampak beberapa orang memberikan komentar pada unggahan
tersebut, meskipun komentar yang dituliskan itu hanya sebuah gurauan,
dan tidak hanya itu pada saat ibu Sarah mengunggah foto juga ada
beberapa orang yang memberikan komentar.
Berdasarkan aktifitas yang dilakukan di media sosial oleh ketiga
responden, menurut peneliti sebaiknya wanita yang menjalani masa idah
karena cerai hidup tidak menggunakan media sosial, meskipun tidak ada
hadis yang melarang penggunaan media sosial oleh wanita idah, namun
jika dilihat menggunakan hukum Islam terlebih bagi wanita yang ditalak
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raj‟i yang mana masih bisa rujuk (kembali) dengan suaminya tanpa adanya
akad nikah baru, penggunaan media sosial akan memberikan dampak yang
tidak baik. Karena tidak semua orang bisa membatasi diri dan tidak semua
orang bisa mengendalikan hawa nafsu yang terjadi pada diri masingmasing, terlebih saat menggunakan media sosial. Dan sebaiknya untuk
yang ditalak satu raj‟i ketika dalam masa idah penggunaan media sosial
hanya digunakan untuk komunikasi dengan sesama wanita, keluarga dan
mantan suaminya, dengan harapan agar komunikasi yang dilakukan
berjalan baik sehingga ada kemungkinan untuk rujuk (kembali). Hal
tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan ketertarikan dari lawan jenis
baik secara terang-terangan maupun kinayah. Mengingat media sosial itu
merupakan jejaring yang sangat luas dan bisa menghubungkan satu orang
ke orang lain.
Maka dari itu untuk meminimalisir hal tersebut agar tidak terjadi halhal yang tidak diinginkan seperti hal nya memulai hubungan baru dengan
laki-laki lain karena berkenalan dimedia sosial atau yang lainnya sebelum
habis masa idah, sebaiknya seorang wanita yang sedang menjalani masa
Idah karena cerai hidup bisa menonaktifkan penggunaan media sosial atau
tidak menggunakan media sosialnya untuk sementara waktu sampai masa
Idahnya selesai.
Dari penjelasan di atas,

peneliti menyimpulkan bahwa sebaiknya

wanita yang menjalani masa idah karena cerai hidup tidak menggunakan
media sosial sampai habis masa idah. Karena menurut hukum Islam
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penggunaan media sosial oleh wanita dalam masa idah karena cerai hidup
hukumnya makruh. Pada sadarnya, makruh adalah sesuatu yang dilarang
tetapi larangan tersebut disertai oleh sesuatu hal yang menunjukkan bahwa
yang dimaksud dengan larangan itu bukanlah haram. 18 Terlebih untuk
yang ditalak satu raj‟i, sebaiknya ketika dalam masa idah penggunaan
media sosial hanya digunakan untuk komunikasi dengan sesama wanita,
keluarga dan mantan suaminya, dengan harapan agar komunikasi yang
dilakukan berjalan baik sehingga ada kemungkinan untuk rujuk (kembali).
Hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan ketertarikan dari lawan
jenis baik secara terang-terangan maupun kinayah. Dan sudah seharusnya
penggunaan media sosial oleh wanita yang dalam masa idah harus
diperketat

lagi,

sebab

dinilai

18

Zulbaidah, Ushul Fiqh 1, 29.
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akan

mendatangkan

kemudaratan.
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BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN
1. Penggunaan media sosial oleh wanita dalam masa Idah karena cerai
mati di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo diperbolehkan
dalam pengertian hukumnya mubah menurut hukum Islam, dengan
syarat tetap memperhatikan perilaku yang tidak diperbolehkan dalam
menjalani masa idah. Dan harusnya seorang perempuan yang dalam
masa Idah karena cerai mati untuk sementara waktu tidak
diperkenankan untuk berhias kemudian berfoto dan mengunggah ke
media sosial.
2. Penggunaan media sosial oleh wanita dalam masa Idah karena cerai
hidup di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo hukumnya
makruh, dan sebaiknya tidak menggunakan media sosial sampai habis
masa idah, terlebih untuk yang ditalak raj‟i. Penggunaan media sosial
sebaiknya hanya digunakan untuk komunikasi dengan sesama wanita,
keluarga dan mantan suaminya, dengan harapan agar komunikasi yang
dilakukan berjalan baik sehingga ada kemungkinan untuk rujuk
(kembali). Hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan ketertarikan
dari lawan jenis baik secara terang-terangan maupun kinayah.
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B. SARAN
1. Sebaiknya wanita yang menjalani masa Idah harus memahami aturanaturan tentang idah dan juga harus bisa memilih mana yang baik untuk
dilakukan pada saat masa Idah guna menghindari hal-hal yang tidak
diinginkan.
2. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih belum sepenuhnya
sempurna, maka dari itu masih perlu adanya kritik dan saran terhadap
penelitian ini.
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