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ABSTRAK 

Ayunafika, Yeni Melinda 2020. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Istri 

 Dalam Taklik Talak (studi kasus di Desa Bibis Kecamatan Sukomoro 

 Kabupaten Magetan). Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas 

 Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Achmad 

 Baihaqi, M.H 

Kata Kunci : Pelanggaran Taklik Talak, Hak dan Kewajiban suami istri, Nafkah. 

 Di dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang taklik talak 

dan perjanjian perkawinan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus yang terjadi 

di Desa Bibis, dimana istri tidak menuntut haknya sebagaimana tertuang dalam 

sighat taklik talak akibat dari istri yang ditinggalkan dan dibiarkan oleh suami 

selama bertahun-tahun sehingga tidak terpenuhinya kewajiban suami memberi 

nafkah yang seharusnya diterima oleh istri. Hak istri yang tidak digunakan 

tersebut akhirnya dapat menimbulkan ketidakjelasan status dalam perkawinan. 

Apakah perkawinan tersebut masih sah dimata hukum atau bisa jatuh talak dengan 

sendirinya karena suami yang tak kunjung pulang. Dan menurut sebagian 

masyarakat di Desa Bibis, mengenai pelaksanaan pembacaan sighat taklik talak 

setelah berlangsungnya akad nikah ada yang menanggap penting dan tidak 

penting taklik talak tersebut dalam menjalani mahliga perkawinan kedepannya.  

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Hukum 

Islam terhadap hak istri  yang tidak digunakan secara hukum akibat pelanggaran 

taklik talak dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap persepsi masyarakat 

mengenai taklik talak di Desa Bibis Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan. 

 Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 

lapangan (field research) dengan pendekatan empirik. Metode penelitian dalam 

penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang 

menekankan pada analisis  proses, kemudian menyimpulkan secara induktif yang 

diperoleh dari penelitian data di lapangan. 

 Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa, pertama, tinjauan hukum 

Islam terhadap hak istri di dalam taklik talak yang tidak digunakan akibat 

pelanggaran taklik talak mengenai kepergian suami yang nengakibatkan tidak 

terpenuhinya nafkah yang menjadi kewajiban suami, tidak mengakibatkan jatuh 

talak dengan sendirinya walaupun suami melanggar salah satu janji yang sudah 

diucapkan, karena butuh hakim untuk memutuskan suatu hubungan secara legal. 

Kedua, tinjauan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat mengenai taklik talak, 

dalam pelaksanaan pembacaan sighat taklik talak sebagian masyarakat 

menganggap penting taklik talak sehingga hal tersebut sesuai dengan bunyi sighat 

taklik talak yang kandungan maksudnya cukup baik dan positif. Dan adapula yang 

menganggap tidak penting pembacaan sighat taklik talak, hal ini tidak sesuai 

dengan tujuan dari bunyi sighat taklik talak, tetapi dengan adanya tanggungjawab 

bersama dalam menjalani perkawinan dapat mencadi acuan dalam berumah 

tangga yang baik kedepannya tanpa memperhatikan bunyi sighat taklik talak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

      Manusia sebagai subjek hukum mengandung pengertian bahwa setiap 

manusia berstatus sebagai orang dalam pemikiran hukum, maksudnya 

setiap manusia mempunyai hak, baik yang muncul dari hukum publik 

maupun hukum perdata. Salah satu hak yang terdapat dari hukum perdata 

adalah hak keluarga (familierechten). Keluarga merupakan bagian terkecil 

dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang dibentuk atas 

dasar perkawinan yang sah menurut Hukum Islam.  

      Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri. Prinsip-prinsip hukum perkawinan 

bersumber dari al-Qur’an dan Hadith. Dari keduanya dituangkan dalam 

garis-garis hukum melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.  

 Perkawinan itu diharapkan membawa kebahagiaan dan ketentraman, 

membentuk keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang sesuai 

disyariatkan dalam perkawinan Islam yaitu membentuk keluarga yang 

sakinah, mawaddah, warahmah (tentram, cinta, kasih dan sayang).1 

      Untuk tercapainya tujuan perkawinan tersebut suami istri harus mampu 

menjalankan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai elemen 

 
 1 Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, Ilmu Hukum Islam, (Bandar Lampung: 

Gunung Pesagi, 2015), 46 
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penting dalam keluarga. Karena salah satu akibat hukum yang terkait 

dengan perkawinan adalah memikul hak dan kewajiban dalam keluarga.      

      Hak dan kewajiban suami istri ini telah diatur di dalam Pasal 30 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu suami 

istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang 

menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.  

      Dalam penjelasan fiqh klasik, sesungguhnya hak dan kewajiban 

pasangan suami istri hanya bertumpu pada tiga hal; relasi yang baik 

(mu’asyarah bil ma’ruf), nafkah harta, dan layanan seks. Relasi ini harus 

yang menguatkan keduannya dan mendatangkan kebaikan. Melainkan, itu 

adalah relasi berpasangan (zawaj), kesalingan (mubadalah), kemitraan 

(mu’awanah), dan kerja sama (musyarakah).2 

      Penjelasan lain di dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, yang 

digunakan untuk menanggulangi pelanggaran hak dan kewajiban suami 

istri untuk sebuah jaminan. 

      Kedua peraturan tersebut baik Undang-undang Perkawinan maupun 

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami wajib memberi nafkah 

kepada istri dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban suami istri. 

Karena istri mempergunakan segala waktunya untuk kepentingan rumah 

tangganya. Prinsip utama dari al-Qur’an disini adalah bahwa para wanita 

mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, tetapi mengenai urusan 

 
 2 Faqihuddin Abdul Kodir, Qira’ah Mubadalah, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019)369 
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keluarga, laki-laki diberi suatu derajat tingkat tentang otoritas lebih besar. 

Sebagaimana firman Allah di dalam al-Qur’an 4 : 34 : 

َآ اَنْ َفُقْوا مِّْن   ُ بَ ْعَضُهْم َعلهى بَ ْعٍض وَِّبِّ َا َفضََّل اّللٰه اَلرَِّجاُل قَ وَّاُمْوَن َعَلى النَِّٰسۤاءِّ ِبِّ

 اَْمَواِلِِّّْم  
Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 

karena Allah telah melebihkan sebagaimana mereka (laki-laki) atas 

sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 

menafkahkan sebagian dari harta mereka” (al-Qur’an 4:34).3 

 

      Para imam madhhab sepakat atas wajibnya seseorang yang menafkahi 

orang-orang yang dinafkahi seperti istri, ayah, dan anak yang masih kecil. 

Tentang nafkah para ulama juga sepakat mengenai kewajibannya. Adapun 

suami yang berpergian (tidak di tempat) jumhur berpendapat bahwa dia 

wajib memberikan nafkah. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat tidak 

wajib memberikan nafkah kecuali dengan perintah penguasa.  

      Sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan, banyak suami 

bertindak sewenang-wenang, kasar bahkan menyiksa istrinya tanpa alasan 

yang jelas. Suami meninggalkan istri begitu saja tanpa memberi biaya 

hidup dan perlindungan yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memaksa 

 
 3 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: Pustaka Assalam, 

2010), 505 
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suami harus bertanggung jawab sepenuhnya, baik terhadap istri, anak-anak 

maupun kehidupan rumah tangganya.4 

      Ketika Indonesia Merdeka, dengan berlakunya UU No. 2 Tahun 1946 

jo. UU No. 32 Tahun 1952, maka ketentuan tentang sighat taklik talak 

diberlakukan seragam di seluruh Indonesia dengan pola Sidang Khusus 

Birpro Peradilan Agama pola Konferensi Kerja Kementerian Agama di 

Tretes, Malang tahun 1956. Dan terakhir setelah UU Perkawinan No. 1 

Tahun 1974 dengan bunyi sighat taklik yang ditetapkan dalam Peraturan 

Menteri Agama No. 2 Tahun 1990, seperti dibawah ini : 

Sesudah akad nikah saya........bin.......berjanji dengan sesungguh hati, 

bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan 

akan saya pergauli istri saya bernama......binti......dengan baik (mu’asyarah 

bil ma’ruf) menurut ajaran syariat Agama Islam. 

Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik talak atau istri saya itu 

sebagai berikut :  

Sewaktu-waktu saya : 

(1) Meninggalkan istri saya tersebut enam bulan berturut-turut; 

(2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; 

(3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu; 

(4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam 

bulan lamanya.5 

 
 4Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

2010), 80 
 5 Aulia Muthiah, Hukum Islam- Dinamika Seputar Hukum Keluarga, (Yogyakarta: 

Pustaka Baru Press, 2017), 99 
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Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada 

Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurusi pengaduan itu, 

dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas 

tersebut, dan istri saya membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- 

(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka 

jatuhlah talak satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut 

tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadh (pengganti) itu dan 

kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) 

untuk keperluan ibadah sosial. 

      Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di 

dalamnya tidak memuat taklik talak apakah sebagai alasan perceraian atau 

sebagai bentuk perjanjian perkawinan. Akan tetapi dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) taklik talak secara gamblang dan detail dibahas.  

      Secara yuridis formal, persetujuan dan pembacaan sighat taklik talak 

dapat dipilih pada akta nikahnya, meski tidak atau sepenuhnya dijamin 

kebenarannya. Apabila suami membaca dan menandatangani di bawah 

sighat taklik talak, ia dianggap menyetujui dan membaca sighat tersebut. 

Akan halnya dengan perjanjian perkawinan apabila telah disepakati oleh 

kedua mempelai, maka masing-masing wajib memenuhinya, sepanjang 

tidak ada bentuk pemaksaan.6 

      Dari uraian diatas, maka menjadi jelas bagaimana posisi suami-istri 

serta peran yang dimiliki masing-masing. Oleh sebab itu menjadi penting 

 
 6 Syaefuddin Haris, Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari 

Hukum Perjanjian, (Arena Hukum Vol. 6 No. 3, Desember 2013), 345. 
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kiranya adanya perjanjian atau jaminan yang bisa dijadikan patokan agar 

perkawinan dapat berjalan dengan baik. Perjanjian atau jaminan dalam hal 

ini telah diatur dalam pasal 45 Kompilasi Hukum Islam yaitu perjanjian 

taklik talak. Terlepas dari perbedaan peraturan yang terdapat dalam pasal 

29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa taklik 

talak bukanlah suatu perjanjian. 

      Taklik talak bukanlah suatu hal yang diwajibkan dalam suatu prosesi 

pernikahan, oleh karena ketidakharusan suami untuk membacakan taklik 

talak, maka dalam prosesi upacara pernikahan adapula pihak yang 

membaca dan adapula pihak yang tidak membaca taklik talak setelah akad 

nikah berlangsung, sesuai dengan persetujuan dari pihak-pihak yang 

terlibat di dalamnya. 7 

      Sighat taklik talak yang disodorkan oleh Pegawai Pencatat Nikah 

setelah akad nikah yang bentuk dan isinya sudah dalam bentuk jadi yang di 

ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, menjadikannya suatu 

hal yang baru bagi pasangan yang baru menikah. Sesuai dengan 

pernyataan ikrar dari suami, apabila suami melanggar ikrarnya tersebut, 

maka pelanggaran tersebut dapat di jadikan alasan oleh istri untuk 

mengajukan tuntutan perceraian kepada pengadilan agama. Hakim akan 

memberikan keputusan perceraian apabila ternyata gugatan pihak istri 

beralasan dan terbukti. 

 
 7Aulia Muthiah, Hukum Islam – Dinamika Seputar Hukum, 100. 
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      Apabila memperhatikan bentuk taklik talak di atas dapat di pahami 

bahwa maksud yang dikandungnya amat baik dan positif kepastian 

hukumnya, yaitu melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami dalam 

memenuhi kewajibannya yang merupakan hak-hak istri yang harus 

diterimanya. Sesuai dengan ajaran Islam, seorang suami mempunyai 

kewajiban memelihara istrinya dengan sebaik-baiknya, berarti hak istri 

adalah memperoleh pemeliharaan sebaik-baiknya dari suami. 

      Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi di Desa Bibis 

Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan. Dalam kasus yang terjadi di 

Desa Bibis banyak istri yang ditinggalkan suami dan otomatis tidak 

terpenuhinya nafkah yang seharusnya menjadi hak yang harus 

diterimanya. Dalam kasus yang terjadi banyak istri yang ridlo terhadap 

perlakuan suami yang telah meninggalkan keluarganya selama bertahun-

tahun, tidak tinggal serumah layaknya pasangan suami istri. Untuk 

masalah perekonomian istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan.  

      Namun, disini dari pihak istri menerima dan tidak menggugat perkara 

tersebut ke Pengadilan Agama untuk diputuskan perkawinannya karena 

ada beberapa faktor yang dikedepankan oleh istri, yang akhirnya 

mengakibatkan tidak adanya kejelasan dalam status perkawinan, apakah 

perkawinan tersebut tetap sah dimata hukum atau bisa jatuh talak dengan 

sendirinya akibat kepergian suami. Dalam permasalahan diatas, juga 

terdapat beberapa masyarakat yang menganggap penting atau bahkan tidak 

penting bunyi sighat taklik talak dalam menjalani mahliga perkawinan. 



17 

 

 
  

      Atas dasar persoalan diatas penulis tertarik untuk mengakat penelitian 

dalam judul skripsi. Hal ini mengingat banyaknya fenomena pelanggaran 

taklik talak yang berdampak pada ketidakjelasan status perkawinan antara 

suami istri. sehingga judul yang diangkat peneliti adalah :  

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ISTRI DALAM 

TAKLIK TALAK” (Studi Kasus di Desa Bibis Kecamatan Sukomoro 

Kabupaten Magetan) 

B. Rumusan Masalah 

Dari urain latar belakang masalah di atas maka dapat penulis kemukakan  

rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak istri yang tidak 

digunakan secara hukum dalam pelanggaran taklik talak? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat 

mengenai taklik talak di Desa Bibis Kecamatan Sukomoro Kabupaten 

Magetan? 

C. Tujuan Penelitian 

      Dari rumusan masalah diatas, maka ada dua tujuan penting dalam 

penulisan ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui kejelasan status perkawinan dengan adanya hak istri 

yang tidak digunakan secara hukum terhadap pelanggaran taklik talak. 

2. Untuk mengetahui tentang penting atau tidaknya taklik talak menurut 

persepsi masyarakat di Desa Bibis Kecamatan Sukomoro Kabupaten 

Magetan.  
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D. Manfaat Penelitian 

      Dengan melakukan penelitian ini akan menambah wawasan pembaca 

terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum serta mendorong bagi 

penelitian selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan 

terus berlangsung.  

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat bagi masyarakat serta 

untuk mengetahui gambaran umum tentang hukum perkawinan 

terutama dalam sighat taklik talak yang secara teori berfungsi untuk 

melindungi hak istri dari sikap kesewenang-wenangan suami yang 

dengan itu bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran akibat taklik talak. 

2. Secara praktis penelitian ini diharap mampu memberikan bahan 

rujukan, pembanding, maupun pertimbangan bagi peneliti lain maupun 

masyarakat umum sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan 

sebagaimana temuan dalam penelitian ini.  

E. Telaah Pustaka 

      Terkait dengan penelitian penulis, telah ada karya tulis ilmiyah yang 

melakukan penelitian serupa yaitu dengan judul antara lain: 

 Pertama, skripsi oleh Ronika Putri dengan judul Pengaruh Taklik 

Talak Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pada warga Kelurahan 

Pisangan Ciputat).8Dalam penelitian ini menggunakan Rumusan masalah 

yaitu, bagaimana pengaruh Taklik Talak terhadap rumah tangga dan 

 
8 Ronika Putri, Skripsi:“Pengaruh Taklik Talak Terhadap Keutuhan Rumah Tangga 

(Studi Padawarga Kelurahan Pisangan Ciputat)”,(Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah,2008),6-7 
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bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya Taklik Talak dalam 

pernikahan. Untuk memperoleh data, fakta dan informasi yang akan 

mengungkapkan dan menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif 

merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan 

menginterpretasi obyek sesuai dengan apa adanya. Disini disimpulkan 

bahwa Sighat taklik talak berhubungan dengan hak dan kewajiban suami 

istri. Apabila suami tidak melaksanakan salah satu isi taklik talak dan istri 

tidak ridho, maka istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, dan 

berdasarkan uji signifikansi pengaruh taklik talak terhadap keutuhan 

rumah tangga ditemukan pengaruh yang signifikan, dan masyarakat desa 

terkait sangat setuju dengan adanya taklik talak yang diucapkan suami 

setelah akad nikah.  

      Perbedaan skripsi ini berbeda dengan apa yang akan dibahas oleh 

penulis, karna skripsi ini lebih membahas tentang bagaimana pengaruh 

taklik talak dengan keutuhan rumah tangga, sedangkan penulis lebih 

memfokuskan pada bagaimana hak istri dalam taklik talak di dalam 

penjelasan perjanjian perkawinan yang dijelaskan dalam hukum Islam. 

      Kedua, skripsi oleh Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie dengan 

judul Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak di Desa 

Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu Menurut Tinjauan 
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Maslahah.9 Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi tersebut adalah 

apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran taklik talak. Jenis penelitian 

yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan 

(fieldresearch), yaitu data yang diambil langsung dari lokasi penelitian. 

Sedangkan pada pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengeksplorasi 

fenomena-fenomena yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah 

kerja dan untuk memahami gejala sosial dari sudut atau perspektif 

partisipan. Dapat disimpulkan bahwasanya faktor-faktor yang 

menyebabkan pelanggaran taklik talak, sebagai berikut: 1). Faktor 

ekonomi, yakni berkaitan dengan kurang optimalnya sumber daya 

ekonomi yang didapat oleh pelaku pelanggar taklik talak, hal 

tersebutmenyebabkan awal mula terjadinya keretakan pada hubungan 

rumah tangga. 2). Faktor religiusitas, yakni berkaitan dengan kondisi 

rendahnya tingkat religiusitas para pelaku pelanggar taklik talak, Selain 

kurangnya sumber daya ekonomi yang menyebaban terjadinya 

pelanggaran taklik talak, kondisi rendahnya tingkat religiusitas pada diri 

para suami juga dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran taklik talak 

dan menjadikan keadaan rumah tangga kurang harmonis.  

      Perbedaan skripsi ini berbeda dengan apa yang akan dibahas oleh 

penulis, karna skripsi ini lebih membahas tentang faktor penyebab  

 
9Mughni Labib Ilhamuddoin, Skripsi: “Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Taklik 

Talak di Desa Sidamulya,Kecamatan Bongas,Indramayu”,(Yogyakarta:Universitas Islam 

Indonesia,2018),6 
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terjadinya pelanggaran taklik talak. Sedangkan penulis lebih memfokuskan 

pada bagaimana persepsi pemahaman masyarakat akibat pelanggaran 

taklik talak di dalam penjelasan perjanjian perkawinan yang dijelaskan 

dalam hukum Islam. 

F. Metode Penelitian 

      Metode penelitian adalah suatu tuntunan tentang bagaimana secara 

berurut penelitian dilakukan menggunakan alat dan bahan apa, 

prosedurnya bagaimana.10 Sehingga untuk mendapatkan hasil yang 

cermat, penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan metode sebagai 

berikut: 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

      Jenis Penelitian dalam hal ini termasuk jenis penelitian lapangan 

(field research), penelitian ini merupakan metode untuk menemukan 

secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di 

tengah masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian mengenai beberapa 

masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan diri 

dalam bentuk gejala atau proses soaial. Dalam hal ini penelitian 

difokuskan dalam lingkup masyarakat Desa Bibis Kecamatan 

Sukomoro Kabupaten Magetan.  

     Hal itu juga diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif, yaitu 

suatu penelitian yang diajukan untuk mendiskripsikan dan 

 
10 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian sebuah pengenalan dan penuntutan 

langkah pelaksanaan penelitian, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 68. 
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menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayan, 

persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.11 

2. Kehadiran Peneliti 

       Dalam penelitian ini perlu ditegaskan bahwa kehadiran penulis 

sebagai aktor dan juga pengumpul data dari pihak-pihak yang 

bersangkutan guna mendapatkan data dan informasi yang valid dan 

benar, sementara instrumen diluar itu penulis gunakan sebagai bahan 

pendukung. 

       Kehadiran penulis adalah sebagai peneliti dan pengamat penuh 

dalam permasalahan hak istri yang tidak terpenuhi dalam taklik talak 

yang penulis dapatkan dengan jalan wawancara secara langsung dan 

terang-terangan dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Sehingga data 

dan informasi yang penulis dapatkan tidak diragukan. 

3. Lokasi Penelitian 

      Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Desa 

Bibis Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan. Lokasi ini dipilih 

karena terjadi fenomena mengenai pasangan yang tidak adanya 

kejelasan status perkawinan akibat kepergian suami yang tak kunjung 

pulang dan tidak adanya tuntutan di dalam keluarga tanpa adanya 

pemahaman mengenai taklik talak itu sendiri. 

 

 

 
11 Nana Syaodih Sukamdinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2009), 60. 
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4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

      Data didefinisikan sekumpulan atau nilai yang diperoleh dari 

pengamatan (observasi) suatu obyek, data dapat berupa angka dan 

dapat pula merupakan lambang atau sifat.12 Adapun data dalam 

penelitian ini digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, 

obyek, kejadian ataupun suatu konsep. Dari pengertian di atas, 

peneliti memasukan penelitian ini dalam kategori penelitian 

lapangan, maka sumber data yang dikumpulkan adalah data yang 

diperoleh oleh para pihak yang terlibat dalam kasus ini mengenai  

istri yang tidak menggunakan haknya secara hukum ketika  terjadi 

pelanggaran taklik dan peranan taklik talak dalam pemahaman 

masyarakat sekitar. 

b. Sumber Data 

      Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu 

data primer dan data sekunder. 

1). Sumber Data Primer 

            Sumber data primer yaitu sumber data penelitian yang 

diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui 

media perantara).13Adapun sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah literatur yang terkait mengenai penelitian 

 
12 Syafizal Helmi Situmorang, Analisis Data: Untuk Riset dan Bisnis, (Medan: USU 

Press,2010),1. 
13 Etta Mamang Sangadji & Sopiah, Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam 

Penelitian,(Yogyakarta: CV. Andi Offset,2010), 44. 
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ini serta masyarakat Desa Bibis Kecamatan Sukomoro 

Kabupaten Magetan. 

2). Sumber Data Sekunder 

            Sumber data sekunder yaitu sumber data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media 

perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).14 Adapun 

sumber data sekunder penelitian ini diantaranya ialah 

dokumen-dokumen serta relevan dengan obyek yang diteliti. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik Wawancara 

      Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang 

bertujuan memperoleh informasi. Teknik wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, 

artinya peneliti megajukan beberapa pertanyaan secara mendalam 

yang berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga dengan 

wawancara mendalam data-data dapat dikumpulkan semaksimal 

mungkin. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung 

maupun tidak langsung kepada responden yaitu masyarakat Desa 

Bibis Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan. 

b. Observasi  

      Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek 

(orang), obyek (benda), atau kegiatan yang sistematis tanpa adanya 
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pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. 

Disini peneliti mengamatilangsung kehidupan rumah tangga 

ataupun keadaan masyarakat di luar pertanyaan atau wawancara 

dengan pihak yang di teliti. 

c. Dokumentasi  

      Metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data berupa sumber 

tertulis yang dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, 

sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.15Dalam 

penelitian ini dokumentasi didapat dari dokumen-dokumen yang 

relevan dengan obyek yang diteliti. 

6. Metode Analisis Data 

     Rancangan analisis data adalah berbagai alat analisis data agar 

rumusan masalah penelitian dapat terpecahkan, hipotesis penelitian 

dapat dibuktikan atau diujikan, dan akhirnya tujuan penelitian dapat 

tercapai. Seperti halnya teknik dalam menentukan sampel dan teknik 

pengumpulan data, maka teknik atau alat analisis data penelitian harus 

dipersiapkan atau direncanakan secara saksama pula. 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

      Menurut Miles dan Huberman, reduksi data diartikan 

sebagai pemilihan, pemutusan perhatian penyerdahanaan, 

pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan lapangan. Berkaitan dengan tema penelitian ini, setelah 

 
15Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya,2013), 159. 
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data-data terkumpul maka data yang berkaitan dengan masalah 

hak istri dalam taklik talak diambil yang penting dan fokus 

pada pokok permasalahan.16 

b. Penyajian Data (Data Display) 

      Miles dan Huberman mengemukakan bahwa penyajian data 

adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan 

untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif pada masa 

lalu adalah teks naratif. 

c. Kesimpulan (conclusion drawing verifikation) 

      Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian 

kegiatan dari kofigurasi utuh. Kesimpulan diverifikasi selama 

kegiatan berlangsung. Verifikasi mungkin sesingkat pemikiran 

kembali yang melintasi dalam pikiran penganalisis selama ia 

menulis suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

      Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian sebagai 

bentuk pertanggungjawaban kepercayaan data. Pengecekan keabsahan 

data pada penelitian ini menggunakan beberapa kriteria yang meliputi 

kredibilitas, kepastian, dan kebergantungan. Derajat kepercayaan 

keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan 

 
16 Ibid, 199. 
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yang tekun. Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah melakukan 

ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan 

persoalan atau isu yang sedang dicari.17 Dalam hal ini peneliti akan 

meningkatkan ketekunan dalam pengamatan serta melakukan 

pengecekan data dengan berbagai sumber, cara dan waktu dengan 

subyek penelitian yaitu masyarakat Desa Bibis Kecamatan Sukomoro 

Kabupaten Magetan. 

8. Tahap-Tahap Penelitian 

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Pra Lapangan  

      Tahap pra lapangan meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, penelusuran 

awal, dan menilai keadaan lapangan penelitian, memilih, dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan 

yang menyangkut persoalan etika penelitian. 

b. Tahap Pekerjaan Lapangan  

      Tahap pekerjaan laporan ini meliputi: memahami latar 

penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan 

serta sambil mengumpulkan data. 

c. Tahap Analisis Data  

      Dalam tahap ini, penulis melakukan analisis terhadap data-data 

yang telah dikumpulkan. Peneliti menggunakan teknik analisis 

 
17 Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Jakarta: GP Press, 2009), 15. 
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data, yaitu mereduksi data, penyajian data, dan menarik 

kesimpulan. 

d. Tahap Penulisan Hasil Laporan 

      Pada tahap ini, penulis menuangkan hasil penelitian yang 

sistematis sehingga dapat dipahami dan diikuti alurnya oleh 

pembaca. 

G. Sistematika Pembahasan 

      Agar lebih mudah dalam penyajian skripsi ini, maka penulis akan 

membagi lima bab dan beberapa sub bab, dalam garis besarnya dapat 

penulis gambarkan sebagai berikut:  

BAB I  : Pendahuluan. Berisi tentang uraian latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah 

pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II  : Landasan teori. Dengan judul bab Taklik talak dan Hak 

Nafkah istri dalam Islam. Sub bab taklik talak dibahas dalam empat 

pembahasan, yaitu pengertian taklik talak, dasar hukum taklik talak, sighat 

dan tujuan taklik talak taklik talak. Adapun sub bab hak dan kewajiban 

suami istri dibahas dalam tiga pembahasan yaitu, hak dan kewajiban suami 

terhadap istri, hak dan kewajiban istri terhadap suami, hak dan kewajiban 

bersama. Sub bab nafkah dibahas dalam enam  pembahasan yaitu 

pengertian nafkah,dasar hukum , jenis nafkah, penelantaran nafkah, nafkah 

dan talak. 
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BAB III  : Hasil Penelitian. Membahas tentang hasil penelitian 

dengan judul bab, Taklik Talak dan Hak Nafkah Istri, yang berisi profil 

desa Bibis Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan yang meliputi letak 

geografis, gambaran umum kependudukan, struktur organisasi, beserta 

pembagian tugas kepengurusan Desa Bibis Kecamatan Sukomoro 

Kabupaten Magetan. Selanjutnya dipaparkan mengenai Tinjauan Hukum 

Islam terhadap hak istri dalam taklik talak di Desa Bibis Kecamatan 

Sukomoro Kabupaten Magetan. 

BAB IV  : Analisis Hasil Penelitian, permasalahan yang akan 

dianalisis adalah analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Istri dalam 

Taklik Talak di Desa Bibis Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan. 

Analisis yang pertama adalah mengenai tinjauan hukum Islam terhadap  

hak istri di dalam taklik talak yang tidak digunakan secara hukum terhadap 

pelanggaran taklik. Analisis yang kedua adalah mengenai tinjauan hukum 

Islam terhadap persepsi masyarakat mengenai taklik talak di Desa Bibis 

Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan. 

BAB V   : Penutup. Bab kelima merupakan penutup pada 

pembahasan ini. Pada bab ini, penulis memaparkan beberapa kesimpulan 

pembahasan, saran-saran dan penutup. 
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BAB II 

TAKLIK TALAK DAN HAK NAFKAH ISTRI 

A. Taklik Talak 

1. Pengertian Taklik Talak 

 Secara istilah, taklik talak bisa diartikan jatuhnya talak (perceraian) 

atau terjadi perpisahan antara suami dan istri yang digantungkan 

kepada sesuatu yang dibuat dan disepakati pada waktu dilakukan akad 

nikah atau biasanya diucapkan setelah akad nikah.1 

      Taklik talak terdiri dari dua kata taklik dan kata talak. Kata taklik 

dalam bahasa Arab berasal dari kata :  َتَ َعلَّقَ   -  َءلَّق  yang berarti 

“menggantungkan, mengaitkan”. Sedangkan kata talak dalam bahasa 

Arab berasal dari kata   َطالَقًا   –َيْطُلُق    –طََلَق  yang berarti “bercerai 

perempuan dari suaminya”2 

      Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnahnya mengatakan bahwa talak 

adalah sebagai upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan 

selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. Sedangkan 

talak menurut arti umum ialah segala macam bentuk perceraian baik 

yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun 

 
 1 Khaeron Sirin, Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan antara Negara, Agama, dan 

Perempuan,  (Yogyakarta: Deepublish,2008),95 
 2 Mahud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, t.th), 

277 
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perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian yang 

meninggalnya salah seorang dari suami atau istri.3 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata taklik memiliki arti 

perjanjian (kawin dan sebagainya) dan pernyataan. Sedangkan taklik 

talak memiliki arti yaitu pernyataan jatuhnya talak atau cerai, sesuai 

dengan janji yang telah diucapkan (karena melanggar janji 

pernikahan).4 

 Dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam memberi pengertian 

bahwa: “Taklik Talak ialah perjanjian yang diucapkan oleh calon 

mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah 

berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu 

yang mungkin terjadi di masa yang akan datang”. 

 Sedangkan talak mu’allaq adalah talak yang digantungkan oleh 

suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada 

masa mendatang, seperti suami mengatakan kepada istrinya: “Jika 

kamu berangkat kerja, berarti kamu telah ditalak”. 

 Pengistilahan yang lain dari taklik talak mu’allaq adalah taklik 

talak, taklik talak versi Indonesia ini berlainan dengan taklik talak 

yang dalam kitab fikih, dimana yang menjadi sasaran adalah istri, 

seperti suami mengatakan kepada istrinya: “kalau kamu ke luar dari 

 
 3Soemiati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta : 

Quantum Media Press, 2005), 103 
 4Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1124. 



32 

 

 
  

rumah ini, engkau tertalak” sedang taklik talak versi Indonesia yang 

menjadi sasaran adalah suami.5 

2. Dasar Hukum Taklik Talak 

      Para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam pembahasan 

mengenai hukum taklik talak. Mereka ada yang membolehkan namun 

ada juga yang menolaknya, perbedaan pendapat tersebut sampai 

sekarang masih mewarnai perkembangan hukum Islam. selain 

disebabkan oleh macam dan sifat taklik talak, para ulama yang 

menolak adanya taklik talak berpendapat bahwa dasar hukum taklik 

talak tidak terdapat dalam al-Qur’an dan hadith. Hal ini diungkapkan 

oleh Abu M.Ibn Hazm Ibn Yahya Ibn Aziz dan al-Syafi’i.  

      Sedangkan para ulama yang membolehkan adanya taklik talak 

berpendapat apabila seorang telah mentaklikkan talaknya kepada 

seseorang yang ada dalam wewenangnya dan telah terpenuhi syarat-

syaratnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh mereka masing-

masing, maka itu dianggap sah untuk semua bentuk taklik talak. 

      Dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa : 

“Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan 

dalam bentuk: (1) Taklik talak; dan (2) Perjanjian lain yang tidak 

bertentangan dengan hukum Islam. 

       Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam 

bahwa : “(1) isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum 

 
 5Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, 2014), 270 
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Islam. (2)  Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-

betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya jatuh talak. Supaya 

talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke 

Pengadilan Agama. (3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian 

yang wajib diadakan pada setiap perkawinan akan tetapi sekali taklik 

talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali”6 

3. Sighat dan Tujuan Taklik Talak 

a. Sighat Taklik Talak 

      Isi sighat taklik talak adalah redaksi atau sighat taklik talak 

yang diucapkan pengantin pria setelah ijab Qabul di KUA dan 

termuat dalam buku Akta Nikah. 

       Rumusan sighat taklik talak adalah rumusan yang ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, 

yang rumusan lengkapnya adalah sebagai berikut: 

Sesudah akad nikah, saya ..... bin ..... berjanji dengan sesunggu 

hati, bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama ...... 

dengan baik (mu’asharah bil-ma’ruf) menurut ajaran Islam. 

Kepada istri saya tersebut saya mengatakan sighat taklik talak 

sebagai berikut: 

Apabila saya:  

1). Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut; 

 
 6 Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Citra Umbara, 2020), 330. 
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2). Tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama 3 (tiga) 

bulan lamanya; 

3). Menyakiti badan dan jasmani istri saya; 

4). Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6   

(enam) bulan atau lebih; 

 Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho 

dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka 

apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut 

kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp. 10,000.- 

(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada aya, 

maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan 

Agama saya memberikan kuasa untuk menerima iwadh 

(pengganti) tersebut dan menyerahkannya untuk keperluan 

ibadah sosial.7 

 Sesuai dengan pernyataan ikrar dari suami, apabila suami 

melanggar ikrarnya tersebut, maka pelanggaran tersebut dapat 

di jadikan alasan oleh istri untuk mengajukan tuntutan 

perceraian kepada pengadilan agama. Hakim akan memberikan 

keputusan perceraian apabila ternyata gugatan pihak istri 

beralasan dan terbukti. Apabila memperhatikan bentuk taklik 

talak diatas dapat dipahami bahwa maksud yang dikandungnya 

amat baik dan positif kepastian hukumnya, yaitu melindungi 

 
 7Ali Zainudin, Hukum Perdata Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 42 
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istri dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi 

kewajibannya yang merupakan hak-hak istri yang harus 

diterimanya. Sesuai dengan syariat Islam, seorang suami 

mempunyai kewajiban memelihara istrinya dengan sebaik-

baiknya, berarti hak istri adalah memperoleh pemeliharaan 

sebaik-baiknya dari suami.8 

b. Tujuan Taklik Talak 

      Adapun maksud diadakannya taklik talak ialah usaha dan daya 

upaya melindungi istri dari tindakan sewenang-wenang suaminya 

agar si istri tidak teraniaya oleh perbuatan dan tingkah laku suami. 

Syari’at Islam sudah memiliki alat pemaksa supaya suami 

menunaikan kewajibannya. Dengan adanya sistem taklik talak 

inilah, maka nasib istri dan kedudukannya dapat diperbaiki. Jika 

suami menyia-nyiakan istrinya atau berbuat nusyuz, sehingga ia 

sengsara maka istri dapat mengadukan kepada Hakim supaya 

perkawinannya diputuskan. Hakim dapat mengabulkan 

permohonannya sesudah terbukti kebenaran pengaduannya itu.9 

4. Peran perempuan dalam Taklik Talak 

 Sejatinya, taklik talak bukan hanya tugas dan kewajiban suami, 

tetapi juga tugas dan kewajiban istri untuk berperan mendukung suami 

dalam memenuhi janji sucinya. Seorang istri mempunyai kekuatan 

 
 8Aulia Muthiah, Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga, (Yogyakarta: 

Pustaka Baru Press, 2017), 99. 
 9Daily Peunoh, Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan 

Ahlus-Sunah dan Negara-Negara Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 287 
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spiritual yang besar di saat suami membacakan sighat taklik talak. 

Kekuatan inilah yang akan berpengaruh dan menambah kekuatan pada 

diri sang suami untuk melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap 

suami serta menyayanginya dengan penuh hormat.  

 Dalam konteks ini, pembacaan sighat taklik talak oleh suami tidak 

hanya dimaknai sebagai janji setia seorang suami kepada istrinya, 

tetapi juga komitmen istri untuk mendukung penuh suaminya dalam 

membangun rumah tangga di masa depan.10 

 Karenanya, dalam konteks hidup bersama, pembacaan sighat taklik 

talak dalam sebuah perkawinan bisa dimaknai sebagi berikut : 

      Pertama, komitmen bersama untuk hidup sebagai suami istri dalam 

sebuah rumah tangga untuk mencapai kehidupan keluarga yang 

sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam konteks komitmen ini, 

seorang suami tidak boleh meninggalkan istrinya dalam kesendirian 

tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama dan hukum, semisal 

merantau mencari nafkah dan fii sabilillah (mencari ilmu atau 

melaksanakan tugas negara). 

      Kedua, komitmen bersama untuk bertanggung jawab menghidupi 

keluarga. Dalam hal ini, suami berkewajiban memenuhi nafkah 

keluarga sebagai konsekuensi perkawinan yang dilakukannya. Maksud 

nafkah di sini adalah menyediakan kebutuhan istri, baik kebutuhan 

primer, sekunder maupun tersier sesuai kemampuannya, meskipun 

 
 10Khaeron Sirin, Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama dan 

Perempuan, 96 
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yang menjadi penekanan dalam konteks nafkah dalam Islam adalah 

kebutuhan primer, yaitu sandang, pangan, papan dan kesehatan. 

      Ketiga, komitmen untuk saling menyayangi. Pasangan suami istri 

harus saling mempergauli dengan baik dan penuh kasih sayang. Satu 

sama lain dilarang melakukan suatu perbuatan baik lisan, sikap, 

maupun perilaku yang bisa menyakiti pasangannya, baik fisik maupun 

psikisnya. Islam mengajarkan suami istri untuk saling menyayangi, 

saling menasihati, dan saling meredam atau menahan emosi dalam 

menjalani kehidupan rumah tangga. Selain itu, mereka juga harus 

saling memberikan perhatian dan kepedulian satu sama lain.11 

 Jadi, taklik talak dalam konteks perkawinan sebagai institusi 

kepemilikan bersama merupakan komitmen bersama suami istri untuk 

membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. 

Meskipun komitmen ini disimbolisasikan dengan pembacaan taklik 

talak oleh suami, tetapi spiritnya adalah tanggung jawab bersama 

membina rumah tangga sesuai hak dan kewajiban masing-masing, baik 

di ruang domestik semisal kegiatan yang berhubungan dengan dapur, 

sumur, dan kasur, maupun di ruang publik semisal mencari nafkah 

(kerja), pergaulan sosial ataupun pengabdian masyarakat. 

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri 

      Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk 

mencapai perkawinan, agama mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban 

 
 11 Ibid, 98 
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mereka sebagai suami istri. Hak dan kewajiban merupakan hubungan 

timbal balik antara suami dan istri. Hak adalah sesuatu yang harus diterima 

sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan 

baik. Apa yang menjadi kewajiban suami terhadap istri merupakan hak 

bagi istri dan begitu sebaliknya apa yang menjadi kewajiban istri menjadi 

hak suami. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan 

rumah tangga dapat dilihat dari beberapa ayat al-Qur’an dan beberapa 

hadis Nabi.  

      Dalam Al-Qur’an pada surat Al-Baqarah (2) ayat 228: 

ْلَمْعُرْوفِِّۖ َولِّلرَِّجالِّ َعَلْيهِّنَّ َدَرَجٌة   َوَِلُنَّ مِّْثُل الَّذِّْي َعَلْيهِّنَّ  ِبِّ  

Artinya : “Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-

kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri”12 

1. Hak dan kewajiban Suami terhadap Istri 

 Adapun kewajiban suami terhadap istrinya terdapat dua macam 

yaitu kewajiban materiil dan kewajiban non-materiil. Adapun 

penjelasan kewajiban materiil sebagai berikut : 

a. Mahar, atau maskawin adalah harta pemberian dari mempelai lelaki 

kepada mempelai perempuan yang merupakan hak istri dan sunnat 

disebutkan ketika akad nikah berlangsung. 

      Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Swt surat An-Nisa 

ayat 4 yaitu : 

 
 12Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan 

Undag-undang Perkawinan, 159 
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ْنُه نَ ْفًسا َفُكُلوُه َهنِّيٓ  ًا   َْلًة ۚ فَإِّن طِّْْبَ َلُكْم َعن َشْىٍء مِّٰ َوَءاتُو۟ا ٱلنَِّٰسآَء َصُدقَهتِّهِّنَّ ِنِّ

 مَّرِّيٓ  ًا
Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 

nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika 

mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu 

dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu 

(sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. 

 

      Agama Islam tidak menjelaskan secara terang mengenai jumlah 

besar atau kecilnya mahar, akan tetapi besar dan kecilnya mahar harus 

disesuaikan dengan sepantasnya, sewajarnya. 

      Mahar merupakan hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang 

suami dan mahar merupakan kewajiban tambahan yang Allah berikan 

kepada suami ketika menjadikan dalam pernikahan sebuah 

kedudukan.13 

b.  Nafkah, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya 

baik nafkah lahir maupun batin. Karena kewajiban suami 

memberikan nafkah disebabkan oleh tiga hal yaitu : 

 1). Hubungan perkawinan yaitu suami wajib memberikan 

 nafkah kepada istrinya yang taat baik makanan, pakaian 

 dan tempat tinggal. Serta kebutuhan rumah tangga dan 

 sebagaimananya yang sesuai dengan kemampuannya. 

 2).   Hubungan keluarga yaitu seorang ayah wajib memberikan     

 nafkah kepada anak-ananknya atau seorang anak 

 
 13 Afnan Chofid dan Ma’ruf Asrori, Tradisi Islam, (Surabaya : Kalista, 2009), 160 
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 memberikan nafkah kepada ibu apabila ayahnya telah tiada 

 dan begitu juga kepada cucu apabila ayahnya telah tiada. 

  3). Hubungan memiliki yaitu apabila memiliki binatang  

  peliharaan maka wajib diberi nafkah berupa makanan dan  

  dijaga agar tidak diberi beban yang berlebih melebihi  

  kemampuannya. 

Kewajiban non-materiil penjelasannya sebagai berikut : 

a).  Memenuhi kebutuhan biologis istri artinya suami dapat menggauli 

istrinya dengan cara yang baik, tidak boleh egois tanpa memelihara 

diri seorang istri. 

b). Suami wajib menjaga dan memelihara istrinya dimaksudkan agar 

suami menjaga kehormatan istri, tidak menyia-nyiakan dan 

menjaganya agar selalu melaksanakan semua perintah Allah Swt 

dan menghentikan segala sesuatu yang dilarang-Nya. 

c). Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak 

menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat. 

2. Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami 

 Kewajiban istri terhadap suami mempunyai ikatan yang tidak dapat 

dipisahkan dengan kewajiban suami terhadap istri. Adapun kewajiban 

istri terhadap suami tidak ada yang berupa materi, namun diantaranya 

yaitu : 



41 

 

 
  

a. Taat kepada Allah dan suami, kewajiban istri yang baik yaitu taat 

kepada Allah Swt dan suami secara utuh, baik disaat suami sedang 

di rumah maupun pada saat suami bepergian. 

b. Menjaga kehormatan diri artinya seorang istri selain diperintahkan 

taat kepada Allah Swt dan suaminya, istri juga harus menjaga 

kehormatan dirinya baik disaat suaminya berada di rumah maupun 

sedang bepergian. 

c. Kewajiban mengurus rumah tangga yaitu apabila seorang istri 

bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga secara 

intens. 

d. Istri harus memenuhi kemauan suami dalam berhubungan, bahwa 

seorang istri wajib mengabulakan ajakan suaminya jika istri 

menolak maka malaikat mengutuknya karena tidak akan ada 

hukuman kecuali adanya kewajiban yang ditinggalkan. 

e. Berlaku jujur dan memelihara amanah suami, posisi istri 

tergantung dengan ridha suami maka sgala sesuatu yang 

berhubungan dengan istri harus adanya izin suami dan jika sudah 

diberikan izin maka istri wajib memelihara amanah suaminya 

tersebut.14 

3. Hak dan Kewajiban bersama 

 Selain hak dan kewajiban suami isteri ada beberapa hal yang 

menjadi hak bersama suami isteri adalah : 

 
 14Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 162 
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a. Halalnya pergaulan sebagai suami istri, dan kesempatan saling 

menikmati atas dasr kerja sama dan saling memerlukan. 

b. Perlakuan dan pergaulan yang baik 

c. Haram musaharah, yaitu isteri haram dinikahi oleh ayah suaminya, 

datuknya, anaknya, dan cucunya, begitu juga ibu isteri anak 

perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya 

d. Saling mewarisi 

e. Sahnya menasabkan anak kepada suami.15 

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah 

terjadinya perkawinan itu adalah : 

1). Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari 

perkawinan tersebut 

2).  Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, 

dan warahmah 

      Hak dan kewajiban suami istri diatur secara tuntas dalam UU 

Perkawinan dalam satu bab yaitu Bab V yang materinya secara 

esensial telah sejalan dengan apa yang digariskan dalam kitab-kitab 

fiqh.16 

C. Nafkah 

1. Pengertian Nafkah 

 Sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami 

dan istri. diantaranya kewajiban suami terhadap istri yang paling 

 
 15 Aulia Muthiah, Hukum Islam-Dinamika Seputar Hukum Keluarga, 91 
 16 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat 

dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia, 163-164 
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pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makan, pakaian 

(kiswah), maupun tempat tinggal bersama. Dengan adanya pernikahan 

maka suami wajib menafkahi istrinya baik nafkah lahir maupun batin. 

      Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku 

menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, rumah, pakaian, dan 

sebagainya.17 

      Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi 

keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan. 

Keterangan atau alasannya adalah sebuah hadith, berkaitan dengan istri 

Abu Sufyan, seperti yang akan dijelaskan kemudian, dengan 

mengingat firman Allah : 

ْن َسَعتِّهِّ    لِّيُ ْنفِّْق ُذوْ  َسَعٍة مِّٰ
“Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut 

kemampuannya” (At-Thalaq: 7) 

 Dalam agama menurut para ulama, nafkah terdapat 2 macam jenis 

penerapannya dalam keluarga yaitu : 

a. Nafkah dhohiriyah yaitu nafkah yang bersifat materi seperti: 

sandang, pangan, papan dan biaya hidup lainnya termasuk biaya 

pendidikan anak, biaya listrik dan biaya rumah tangga. 

b. Nafkah batiniyah yaitu nafkah yang bersifat non materi seperti: 

hubungan suami istri (jima’), kasih sayang, perhatian dan lain-

lain.18 

 
 17 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2006),421 
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      Jika seorang istri tinggal bersama suaminya, maka sang suamilah 

yang menanggung nafkahnya dan bertanggung jawab mencukupi 

kebutuhannya, yang meliputi makanan, pakaian dan sebagainya. Maka 

dalam hal ini istri tidak perlu menuntut nafkah, karena suami wajib 

memenuhi kebutuhan istri, atau ia meninggalkan istri tanpa 

memberikan nafkah dengan tanpa alasan yang dibenarkan, maka istri 

berhak meminta ukuran nafkah yang meliputi makanan, pakaian, dan 

tempat tinggal , lalu pihak hakim menetapkan ukuran nafkah untuk si 

istri. dan bagi suami harus melakukan keputusan hakim itu, jika 

dakwaan terhadapnya terbukti.19 

2. Dasar Hukum Nafkah 

 Ketika seseorang menunaikan kewajibannya memberikan nafkah 

kepada istri dan anak-anak maka kondisi ibadahnya berbeda dengan 

orang yang belum mempunyai tanggungan, karena Allah memberikan 

pahala sesuai dengan kadar kesulitannya. Dari sanalah nilai 

penghargaan Allah terhadap perjuangan hamba-Hambanya. 

 Dasar hukum memberi nafkah dijelaskan : 

a. Dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 233: 

 َوَعَلى ٱْلَمْولُودِّ لَُهۥ رِّْزقُ ُهنَّ وَكِّْسَوُُتُنَّ بِّٱْلَمْعُروفِّ ۚ ََل ُتَكلَُّف نَ ْفٌس إَِّلَّ ُوْسَعَها ۚ 

 
 18Nipan Abdul Halim, Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2002), 144. 
 19Ahmad Tirmidzi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 

2013), 471 
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“...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu 

dengan cara perayang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan 

menurut kadar kemampuannya”. (Qs Al-Baqarah : 233) 

 

 Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah 

hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu yang memberikan sesuai 

kebutuhan. Maksudnya memberikan belanja secukupnya dalam arti 

sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar dari istri. dengan 

demikian dapat disimpulkan ketentuan nafkah yang ditetapkan dalam 

al-Qu’an memberikan pemahaman bahwa suami wajib memberikan 

nafkah keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Bagi orang yang 

mampu diberi kemudahan rezeki atau mampu harus menafkahi 

keluarganya sesuai dengan kemampuannya, sedangkan orang yang 

kurang mampu sesuai dengan keadaannya. 

b. Dalam Hadith 

 Sa’ad bin Abi Waqqasah Ra. Meriwayatkan bahwa Rasulullah 

Saw. bersabda, 

ُر ْبُن   َحدَّثَ َنا اْلََْكُم ْبُن ََنفٍِّع قَاَل َأْخََبَََن ُشَعْيٌب َعْن الزُّْهرِّيِّٰ قَاَل َحدََّثِنِّ َعامِّ

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم   َسْعٍد َعْن َسْعدِّ ْبنِّ َأِبِّ َوقَّاٍص أَنَُّه َأْخََبَُه َأنَّ َرُسوَل اّللَِّّ َصلَّى اّللَّ

ْرَت َعَلي َْها َحَّتَّ َما ََتَْعُل ِفِّ  قَا َا َوْجَه اّللَِّّ إَِّلَّ أُجِّ َل إِّنََّك َلْن تُ ْنفَِّق نَ َفَقًة تَ ب َْتغِّي ِبِّ

 َفمِّ اْمرَأَتِّكَ 
“Sesungguhnya, setiap kamu menafkahkan (memberikan) sesuatu 

dengan berharap keridhaan Allah, kamu akan diberi pahala, termasuk 

yang kamu berikan (suapan) ke mulut istrimu.”(Shahih Bukhari,no. 

56) 
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      Hadith ini juga berlaku untuk perempuan yang bekerja dan 

memiliki harta, lalu menafkahkan hartanya untuk keluarganya, baik 

anak-anaknya, suami, atau anggota keluarga yang lain. Bekerja 

mencari nafkah, secara prinsip dalam Islam adalah hak perempuan, 

sebagaimana juga hak laki-laki. Nafkah yang diberikan perempuan 

kepada keluarganya, termasuk bentuk amal nafkah yang utama, 

dibanding nafkah lain di jalan Allah Swt, dan akan dicatat sebagai 

sedekah di jalan Allah Swt, yang dibalas dengan pahala dan surga.20 

c. Dalam Kompilasi Hukum Islam  

 Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam tentang hak dan kewajiban 

suami istri, bagian ketiga mengenai kewajiban suami terhadap istri 

dijelaskan secara rinci sebagai berikut : 

1). Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, 

akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-

penting diputuskan oleh suami istri bersama 

2). Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup rumah tangga sesuai kemapuannya. 

3). Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan 

memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan 

bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. 

4). Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : 

 
 20 Faqihuddin Abdul Kodir, Qira’ah Mubadalah, , (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 370 
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a).  Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri 

b).  Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri 

dan anak 

c).  Biaya pendidikan bagi anak.21 

Dengan demikian kewajiban nafkah berarti memenuhi segala 

kebutuhan hidup sesuai dengan kemampuan suami. Kebutuhan itu 

berupa makanan, pengobatan, tempat tinggal, dan kebutuhan yang lain 

yang dianggap perlu. 

3. Jenis Nafkah  

 Menurut jenisnya nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada 

istrinya berupa nafkah lahir yang bersifat materi seperti sandang, 

pangan, papan dan biaya hidup lainnya dan nafkah batin yang bersifat 

non materi seperti hubungan intim, kasih sayang, perhatian dll. Nafkah 

tersebut wajib dilaksanakan dan menjadi utang kalau tidak 

dilaksanakan dengan sengaja. 

a. Nafkah Batin 

      Nafkah batin adalah memenuhi keperluan nafsu dengan 

istimta’ (hubungan suami istri), kadarnya tidak ditetapkan secara 

jelas oleh Islam, namun suami perlu menyadari bahwa antara 

perkara yang menjadi tanggung jawabnya ialah memenuhi 

keinginan nafsu istri, begitu juga pihak istri, hal itu menjadi 

 
 21Kompilasi Hukum Islam Indonesia, (t.tp.: Tim Permata Press, t.th), 25 
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kewajiban bagi kedua-duanya. Kegagalan memahami dan 

menyadari hak memenuhi hubungan kelamin antara suami istri 

menjadi salah satu sebab hilangnya keharmonisan dan 

menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga.22 

      Kemudian istilah nafkah batin adalah hal-hal (kebutuhan) yang 

harus dipenuhi oleh suami dan istri, berupa hal-hal yang bukan 

merupakan kebendaan. Mengenai nafkah batin ini memang sulit 

untuk disebutkan secara rinci dan jelas, hal ini karena nafkah batin 

memiliki cakupan yang sangat luas kaitannya dalam kebutuhan 

rumah tangga. Terkait dengan hal ini, banyak perbedaan pendapat 

dalam memberikan sebuah definisi tentang makna nafkah batin. 

      Ada pendapat yang memberikan cakupan tentang nafkah batin 

meliputi beberapa hal, diantara cakupan nafkah batin itu adalah : 

1). Saling mendengarkan keluhan diantara kedua belah pihak 

(suami istri) 

2). Saling menolong dalam menyelesaikan masalah 

3). Saling menolong dalam meringankan beban 

4). Saling menjadi tempat untuk bergantung, mencurahkan dan 

berbagi semua rasa 

5). Saling berbagi cinta, kasih sayang dan kemesraan antara kedua 

belah pihak 

 
 22 Muhammad bin Ahmad, Analisa Fiqh Para Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 

2002),67 
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6). Memberikan pendidikan rohani dan mampu memberikan 

ketenangan jiwa. 

Cakupan diatas merupakan kebutuhan-kebutuhan yang 

berkaitan erat dengan kebutuhan psikis yang masing-masing dari 

bagian itu menghendaki adanya pemenuhan.23 Hal ini menunjukan 

bahwa Islam juga telah mengatur adanya nafkah yang tidak 

berbentuk materi (harta benda) tapi berbentuk kasih sayang dan 

perhatian yang tulus dari pasangan suami istri. hal ini dijelaskan 

dalam QS. ar-Rum ayat 21 : 

وا   ُن ُك ْس ا لَِّت ْزَواًج ْم َأ ُك سِّ ُف نْ  ْن َأ ْم مِّ ُك َق َل َل ْن َخ تِّهِّ َأ ْن آََي َومِّ
ْوٍم   َيَ ٍت لَِّق لَِّك ََل ًة َوَرْْحًَة ۚ إِّنَّ ِفِّ ذَه َودَّ ْم َم ُك َن  ْ ي  َ َل ب َع ا َوَج َه يْ  إَِّل

ُرونَ  كَّ َف تَ   َ  ي
Artinya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya 

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-

Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir.”  

 

      Bahkan lebih jauh, hubungan seksual antara suami istri tersebut 

sudah menjadi kewajiban dan hak dari masing-masing pihak. 

Seorang suami wajib untuk membahagiakan istrinya dengan cara 

memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin, karena suami 

berkewajiban untuk memberikan nafkah batin kepada istrinya 

tersebut, sesuai dengan keinginan mereka berdua. 

 
 23 Muh. Arifin Ilham, Menggapai Kelurga Sakinah, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2013), 35 



50 

 

 
  

Dalam Al-Qur’a>n surat Al-Baqarah ayat 223 Allah berfirman : 

َ  نَِّسۤاؤُُكْم َحْرٌث لَُّكْم ِۖ فَأْتُ وْ  ُكْم   َوات َُّقوا اّللٰه َنْ ُفسِّ ُتْم ِۖ َوَقدُِّمْوا َلِّ ئ ْ ا َحْرَثُكْم َاّنٰه شِّ
رِّ اْلُمْؤمِّنِّْيَ   َواْعَلُموْٓا اَنَُّكْم مُّلهُقْوُه   َوَبشِّٰ

Artinya: “Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu 

bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok 

tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki dan kerjakanlah 

(amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan 

ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya dan berilah 

kabar gembira orang-orang yang beriman” 

 

      Begitu pentingnya nafkah batin, sehingga Islam juga mengatur 

di dalamnya, karena kita ketahui keterhalangan seksual dapat 

merusak kesehatan dan keselamatan pribadi dan masyarakat. 

Apalagi jika banyak hal yang membangkitkan hasrat seksual, 

namun tidak ada cara yang alami untuk memuaskannya. Karena 

itu, aktifitas seksual yang sukses antara suami istri adalah salah 

satu ikatan yang paling penting untuk mendekatkan mereka satu 

sama lain, menambah keakraban, dan mengeliminasi banyak 

problem di antara mereka 

b. Nafkah Lahiriah 

      Nafkah lahir dalam berbagai literatur dan tradisi masyarakat 

merupakan pemenuhan kebutuhan fisiologis yang diwujudkan 

dalam bentuk sandang, pangan dan papan serta keperluan sehari-

hari lainnya seperti biaya perawatan kesehatan dan kecantikan istri. 

Sementara nafkah batin merupakan pemenuhan kebutuhan 
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terutama biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, 

perhatian, perlindungan dan lain sebagainya.24 

      Kewajiban suami memberi nafkah kepada istri adalah hal yang 

mutlak. Berapapun besarnya, seorang suami tidak dibenarkan 

bergantung kepada sang istri terutama jika ia masih sangat mampu 

untuk memberi nafkah. Kewajiban untuk menafkahi keluarga 

tersebut semata-mata bukan hanya untuk kepentingan istri atau 

anak, tapi juga untuk dirinya sendiri. Suami akan terjaga 

kehormatan dan wibawanya ketika ia memiliki semangat yang luar 

biasa dan berusaha semaksimal mungkin untuk menafkahi 

keluarganya. Tak peduli berapa besar yang ia berikan, yang 

terpenting adalah usaha yang telah dilakukan suami untuk 

mencukupi kebutuhan keluarga. Jika ternyata penghasilannya 

suami tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, setidaknya sang 

suami sudah berusaha semaksimal mungkin. 

      Permasalahan yang banyak terjadi akibat dari definisi bahwa 

nafkah lahir atau kebutuhan lahir adalah pemberian harta atau yang 

berupa pemenuhan sandang, pangan, dan papan kepada wanita 

dalam kehidupan rumah tangga. 

4. Penelantaran Nafkah 

 Penelantaran adalah tidak memberi sandang, makan, dan papan 

yang memedai dan sehat, menempatkan anak di lingkungan yang 

 
 24https:/mr-spiritual.com/menjelajahi semesta agama dan spiritual 
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berbahaya (secara fisik, psikologi maupun kesehatan), tidak 

memberikan kasih sayang dan perhatian dan sebagainya.25 

Penelantaran rumah tangga dapat berbentuk tidak memberi nafkah, 

diberi nafkah tetapi tidak cukup atau kurang, tidak boleh bekerja, harta 

bersama dibagi, dan istri tidak dipercaya memegang uang.  

      Dibawah ini adalah macam-macam penelantaran nafkah, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan 

perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara 

melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 

b. Penelantaran istri termasuk dalam penelantaran masalah ekonomi 

atau tentang hak nafkah istri. 

c. Penelantaran anak meliputi masalah penelantaran pendidikannya, 

perawatan, dan pengasuhan.26 

5. Nafkah dan Talak 

 Terkait dengan kajian nafkah, ia memiliki korelasi dengan 

persoalan talak. Korelasi tersebut adalah karena adanya nafkah itu 

dibebankan kepada suami secara utuh dan otoritatif, mulai dari 

pemberian mahar, nafkah selama perkawinan maupun sesudahnya 

berupa mut’ah dan iddah, maka hal tersebut menjadi salah satu alasan 

bahwa hak talak itu berada pada suami secara pribadi dan otoritatif. 

 
 25 Ali Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 66 
 26 Mufidah, Psikologi Keluarga Islam, (Malang : UIN Malang Press, 2013), 268. 
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 Nafkah memiliki peran sentral dalam eksistensi talak di tangan 

suami. Peran sentral itu, hampir-hampir dipahami sebagai ‘illat hukum 

dari talak sebagai otoritas suami atau ketidaksanggupan suami 

memberi nafkah, dapat menjadi alasan putusnya perkawinan lewat 

jalur fasakh oleh hakim, namun hal itu tidak berarti bahwa isteri karena 

berperan sebagai pemberi nafkah, lantas berhak atas penjatuhan talak 

kepada suaminya.       

 Dengan demikian, talak sebagai otoritas suami sudah final 

meskipun ada masalah dengan kewajiban nafkah yang ditanggungnya. 

Sementara istri yang ternyata tidak dinafkahi oleh suaminya, 

mendapatkan hak untuk menuntut talak (ditalak) suaminya dengan 

menggunakan mediumisasi sulthan dalam hal istitusi pengadilan 

(qadhi/hakim), dalam bentuk gugatan fasakh nikah dengan produk 

hukumanya berupa talak bain sugra. Pandangan ini dianut oleh 

kalangan Syafi’iyyah dan Malikiyah yang menilai ketidaksanggupan 

(i’sar) suami membayar nafkah istri, memunculkan hak bagi istri 

untuk mengajukan fasakh nikah, dengan asumsi bahwa suami tidak 

memenuhi kapasitas qawwam, dan syarat pernikahan yang 

mengharuskan kesanggupan biaya/kelayakan penghidupan (ba’ah) 

yang menjadi salah satu fungsi pernikahan. Hal ini oleh Abu Hanifah 

dibantah dengan ayat 280 surah al-Baqarah. 

      Praktik peradilan agama, gugatan fasakh dalam bentuk bain sugra 

dengan alasan tidak dinafkahi itu, secara umum dilakukan dalam 
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perkara Gugat Cerai oleh istri. Bentuk bain sugra tersebut, dengan 

demikian diperoleh dari jalur khulu’ dimana istri yang berinisiatif 

meminta talak karena kesalahan itu ada pada suaminya atau suami 

yang menjadi sumber alasan gugatan itu.27 

 Kompilasi Hukum Islam mengakomodir hal ini hanya secara 

implisit saja, yakni meletakannya dalam huruf g Pasal 116 tentang 

alasan-alasan perceraian, yaitu pelanggaran taklik talak, dimana salah 

satunya adalah tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan lamanya. 

Konsekuensinya adalah isteri harus membayar iwadh sebesar Rp. 

10.000,-. Selain jalur itu talak bain shugra dalam hal gugatan 

ceraidengan alasan tidak dinafkahi, juga dapat ditempuh lewat fasakh, 

yaitu putusnya perceraian oleh hakim. Lewat jalur ini, istri tidak 

memberikan iwadh. Hanya saja, secara khusus hal ini tidak disebutkan 

dalam Kompilasi Hukum Islam, namun akan masuk pada ketentuan 

alasan perceraian huruf f yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-

menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, dalam rumah 

tangga. Artinya, tidak diberi nafkah itu jika menjadi sebab perselisihan 

yang terus menerus antar suami isteri, maka dalam praktiknya akan 

diputus dalam bentuk bain shugra murni. 

 

 
 27 Isti’dal, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.1 No.2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150 
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BAB III 

HAK ISTRI DALAM TAKLIK TALAK DI DESA BIBIS  

KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN 

A. Profil Desa Bibis Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan 

1. Letak Geografis Desa Bibis Kecamatan Sukomoro Kabupaten 

Magetan 

 Desa Bibis merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan 

Sukomoro Kabupaten Magetan Jawa Timur. Desa Bibis berjarak 

kurang lebih  3 km dari kecamatan, 2 km jarak dari puskesmas dan 5 

km jarak dari rumah sakit. 

 Wilayah Desa Bibis terdiri dari 3 Dusun, yaitu Dusun Jarakan, 

Dusun Lumbungan, Dusun Kidulan yang terdiri dari 3 RW (Rukun 

Warga) dan 12 RT (Rukun Tetangga). Luas wilayah desa ini 

keseluruhan mencapai 460,176 Ha.  

 Desa bibis yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Sukomoro 

mempunyai batas wilayah sebagai berikut : 

No Batas Desa/Kelurahan Kecamatan 

1. Sebelah barat Bandar Sukomoro 

2. Sebelah selatan Tambakmas  Sukomoro 

3. Sebelah timur Duwet  Bendo 

4. Sebelah utara Sukomoro  Sukomoro 

Sumber data : Profil Desa Bibis Tahun 2019 
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      Menurut jenis dari kesuburan tanah, Desa Bibis ini memiliki warna 

tanah coklat dan memiliki tekstur tanah pasir berlempung. Desa Bibis 

masuk ke dalam wilayah Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan 

 Berdasarkan letak geografis desa ini, ada kemungkinan terjadi 

dinamika dan peningkatan taraf hidup masyarakat dalam berbagai 

bidang, baik dalam bidang pertanian, perkebunan, industri kecil, 

menengah dan besar dan dalam kehidupan yang lainnya. 

2. Gambaran Umum Kependudukan Desa Bibis Kecamatan 

Sukomoro Kabupaten Magetan 

 Jumlah penduduk yang mendiami Desa Bibis berjumlah sekitar 

2.105 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki sejumlah 940 jiwa dan 

penduduk perempuan sejumlah 1162 jiwa. Mata pencaharian 

masyarakat Desa Bibis bermacam-macam dalam berbagai aspek 

kehidupan seperti petani, buruh tani, wiraswasta, pegawai negeri sipil, 

guru, pensiunan, pedagang, TNI/Polri, dan tukang. 

Jika dilihat dari tingkat pendidikan masyarakatnya bervariatif mulai 

dari pendidikan lebih rendah ialah TK dan paling tinggi ialah 

Perguruan Tinggi.  

 Sebagian besar masyarakat Desa Bibis ini beragama Islam. Dengan 

rincian, laki laki berjumlah 935 orang dan perempuan berjumlah 1152 

orang tercatat terdapat 4 buah masjid dan 18 mushola yang ada di desa 

ini. Sebagian lainnya yaitu 5 laki-laki beragama Kristen dan 10 

perempuan beragama Kristen. 
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3. Struktur Organisasi Desa Bibis Kecamatan Sukomoro Kabupaten 

Magetan 

Kepala Desa   : Sudarman 

Sekretaris Desa   : Lilis Setiyowati, SE 

Kaur Umum   : Yuliati 

Kaur Perencanaan  : Purwanto  

Kaur Keuangan   : Anis Listiani 

Kasi Kesejahteraan  : Eko Hartono 

Staff Kesejahteraan  : Sudalno 

Kasi Pelayanan   : Mujayin 

Staff Pelayanan   : Juri 

Kasi Pemerintahan  : Sunaryo  

Kamituwo    : Sakat 

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Istri yang Tidak Digunakan 

Secara Hukum dalam Pelanggaran Taklik Talak di Desa Bibis 

Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan 

      Salah satu rukun perkawinan adalah ijab dan qabul. Hal ini dilakukan 

oleh wali dari pihak calon istri dengan calon mempelai laki-laki, dengan 

ucapan ijab qabul tersebut, maka antara keduanya telah terikat dalam 

perkawinan yang sah. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Sighat 

Taklik Talak.1 

 
 1Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang), 

207 
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       Perjanjian taklik talak dipahami sebagai salah satu usaha untuk 

menjamin hak-hak serta melindungi mereka dari tindakan diskriminatif 

dan kesewenang-wenangan suami. Ini merupakan komitmen suami untuk 

mu’asharah bil maruf demi terwujudnya keluarga yang bahagia. Suami 

sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban yang tidak ringan, 

diantaranya ia harus menyayangi istri dan mampu memberikan nafkah 

lahir maupun batin. Ikrar taklik talak pada dasarnya memberi jaminan atas 

terpenuhinya kewajiban suami ini.2 

      Sedangkan permasalahan di Desa Bibis ada sebagian suami yang 

melakukan pelanggaran taklik talak tetapi pihak istri tidak menuntut 

haknya sebagaimana yang tertuang dalam sighat taklik talak terlebih 

dalam hal meninggalkan dan membiarkan istri selama bertahun-tahun dan 

mengakibatkan tidak terpenuhinya nafkah yang merupakan hak istri yang 

harus diterimanya. Sehingga tidak adanya kejelasan status perkawinan 

akibat suami yang pergi dan tak pulang selama bertahun-tahun.  

       Pada penelitian ini, peneliti pertama kali memilih narasumber dari 

Desa Bibis Kecamatan Sukomoro yaitu Ibu Suminah Gembring yang 

ditinggalkan suaminya selama bertahun-tahun dan tidak diberi nafkah 

yang merupakan hak yang harus diterima. Tetapi disini, istri tidak 

menuntut ke Pengadilan Agama atas pelanggaran taklik talak yang 

dilakukan suami dan membiarkan perkawinannya tanpa adanya kejelasan 

dalam status perkawinan. 

 
 2Hasanudin, “Kedudukan Taklik talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan 

Hukum Positif,”Medina-Te, Jurnal Studi Islam, 1 (Juni 2016), 54 
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      Berikut penyataan Ibu Sumirah Gembring warga Dusun Kidulan RT 

01 RW 02 terhadap permasalahan mengenai pelanggaran taklik talak. 

Berikut kutipan wawancaranya : 

 Suami saya dulu membacakan taklik talak setelah ijab qabul, hampir 

sepuluh tahun pernikahan, suami tidak pernah memberikan nafkah 

lahir batin, tidak peduli kewajibannya, meninggalkan bertahun-tahun 

dan kabarnya suami telah menikah kembali. Pernah waktu itu, suami 

saya tiba-tiba pulang kerumah tetapi hanya menemui anak-anak tanpa 

sepengetahuan saya. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari saya 

bekerja serabutan. Walaupun begitu saya tidak menggugat suami 

karena sudah malas begitu dengan kelakuan suami saya, biar saja dia 

diluaran sana. Jadi saya membiarkan perkawinan tanpa kejelasan dan 

kepastian, saya itu seakan-akan sudah tidak peduli (bodoamat).3 

           

      Menurut dia, sighat talik talak dibaca oleh suami pada saat setelah 

akad nikah tetapi karena kepergian suami yang tak kunjung pulang dan 

tidak  diberi nafkah, tidak begitu saja menggugat suami ke pengadilan atas 

pelanggaran taklik talak, yang tidak memenuhi kewajibannya dalam hal 

nafkah, karena ia sudah tidak peduli terhadap suami dan kelakuan suami 

terhadapnya, sehingga sudah malas untuk mengurus kejelasan mengenai 

pernikahannya ke pengadilan.   

      Adapun Ibu Warti Dusun Jarakan RT 02 RW 01 juga memberikan 

pernyataan terhadap permasalahan mengenai pelanggaran taklik talak. 

Berikut kutipan wawancaranya : 

 Mengenai isi sighat taklik talak saya paham. Tetapi disini, suami tidak 

memberikan nafkah lahir batin, tidak peduli terhadap kehidupan saya. 

Saya sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama atas 

pelanggaran taklik talak yang dilakukan suami tetapi dia bergeming 

tidak ingin dicerai karena hak untuk menceraikan istri ada ditangan 

suami. Akhirnya saya membuka toko laundry untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari dan berjualan sayur keliling. Yang terpenting 

 
 3 Suminah Gembring, Hasil Wawancara, Magetan, 07 Agustus 2020 
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saya tetap menjalani kehidupan rumah tangga kedepannya. Dan 

perlakuan suami membuat saya pasrah dengan pernikahan kami.4 

 

             Setiap pasangan yang menikah pasti menginginkan keluarga yang 

mereka bina akan selalu baik-baik saja, jauh dari permasalahan. Namun 

pernikahan itu tidak bisa lepas dari batu sandungan yang ada di tengah 

jalan. Pasti terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran dan konflik 

rumah tangga lainnya dari yang memiliki kapasitas rendah sampai dengan 

yang tinggi/puncak. Namun ketika suami melupakan kewajiban-

kewajibannya terhadap istri, hukum memberikan istri solusi yaitu ia 

berhak mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan setempat.  

      Begitupula Ibu Sukarni Dukuh Banaran RT 04 RW 01 yang 

memberikan tanggapan mengenai pelanggaran taklik talak. Berikut 

kutipan wawancaranya : 

 Saya tidak tau apakah suami saya termasuk melakukan  pelanggaran 

taklik talak, intinya saya dulu tidak pernah dapat cadong (nafkah) 

dari suami, bisa membesarkan anak sampai sekarang alhamdulillah 

hasil penjualan sawah-sawah. Suami pamitnya bekerja, tapi tak 

pulang-pulang, berarti ya saya ditinggalkan dan ditelantarkan begitu 

saja sama anak-anak. Dan sebelum pergi rumah tangga kami baik-

baik saja tidak ada masalah atau cekcok, kemungkinan ya suami saya 

itu kecantol sama perempuan lain di luar jawa, makanya suami tidak 

pulang-pulang. Itu kemungkinan mbak. Tapi yang jelas suami saya 

masih hidup, karena anak-anak saya tau dari bibinya kalo bapaknya 

ada di luar jawa. Dan keluarganya suami sebenarnya peduli dengan 

saya dan anak-anak tapi, ya itu tadi kayaknya suami saya itu 

terpengaruh oleh perempuan lain diluar sana. Sudah gak tak anggap 

suami saya dan sudah tidak perduli bagaimana keadaannya. Karena 

ya memang sudah lama itu tadi gak pulang-pulang. Saya juga tidak 

menikah lagi karena dulu itu fokus menyekolahkan dan 

membesarkan anak-anak saja.5 

 
 4 Warti, Hasil Wawancara, Magetan, 12 Agustus 2020 
 5 Sukarni, Hasil Wawancara, Magetan, 11 Agustus 2020 
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      Seperti pernyataan Ibu Lis Erlyana akibat pelanggaran taklik talak 

yang dilakukan oleh suami. Berikut kutipan wawancaranya : 

 Selama hampir lima tahun sepeserpun saya tidak dikasih nafkah 

materi dan biologis. Suami saya pergi karena ingin poligami, 

sedangkan tidak saya izinkan. Kepada istri yang sah saja tidak dapat 

berlaku adil, apalagi nanti jika punya istri, setiap saya hubungi untuk 

minta nafkah tidak ada respon sama sekali. Sebenarnya saya juga 

masih cinta, kalau suami saya pulang mungkin saya bisa menerima 

dan memperbaiki hubungan kami demi anak-anak. Tapi selama ini 

saya juga tidak ada niatan saya untuk menuntut ke Pengadilan Agama 

mengenai status perkawinan saya yang harus saya putuskan agar saya 

mendapatkan hak mengenai nafkah. Saya sebenernya ya masih cinta 

mbak, tapi ya gimana lagi suami saya bersikukuh untuk poligami. 

Tapi katanya, suami saya tidak jadi menikah dengan perempuan itu, 

gak tau apa alasannya. Dan tetap saja itu tidak membuat suami saya 

pulang. Dibujuk anak-anak biar bapaknya pulang, tapi tidak ada hasil. 

Akhirnya ya beginilah kehidupan pernikahan saya.6 

 

     Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya 

sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang 

dikehendaki agama Islam.7 Sighat taklik talak dalam pernikahan memang 

bertujuan agar mereka bisa memahami dan meyadari hak dan kewajiban 

masing-masing. Dan agar bisa selalu berhati-hati dalam menyikapinya 

ataupun berbuat di dalam berkeluarga terutama mengenai perilaku suami 

terhadap istrinya. 

 

 

 
 6 Lis Elyana, Hasil Wawancara, Magetan, 26 Agustus 2020 
 7Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat 

dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009),190 
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C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Mayarakat mengenai 

Taklik Talak di Desa Bibis Kecamatan Sukomoro Kabupaten 

Magetan. 

      Pembacaan taklik talak ini mempunyai tujuan utama untuk 

menimbangi hak talak yang dimiliki oleh seorang istri selain khulu’ dalam 

hukum Islam atau dapat juga dikatakan sebagai perlindungan terhadap 

hak-hak seorang istri dari kesewenang-wenangan dari suami kepada 

istrinya. Lebih khusus lagi yaitu untuk mengetahui beberapa poin penting 

relasi suami istri di dalam kehidupan rumah tangga kedepannya. 

      Bagi masyarakat Desa Bibis ada sebagian yang menganggap penting 

taklik talak tersebut bagi keberlangsungan rumah tangga mereka 

diantaranya pernyataan Ibu Ita warga Dusun Kidulan Desa Bibis 

mengemukakan pendapatnya mengenai pentingnya sighat taklik talak. 

Berikut kutipan wawancaranya : 

      Sighat taklik talak, penting bagi saya karena didalamnya terkadung  

perlindungan hukum bagi wanita yang mendapatkan jaminan dari 

suaminya yang sebenarnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang 

sakinah, mawwadah, warrahhmah. Dan suami berkewajiban 

memenuhi segala kebutuhan berumah tangga dan mampu memberikan 

nafkah lahir maupun batin. Penting disini karena saya bisa meminta 

hak saya yang harus diberikan oleh suami. Karena itu bukti atau janji 

dan kewajiban yang harus dilaksanakan suami memberi nafkah bagi 

keluarga.8 

 

      Pernyataan  yang sama dari Ibu Endang Ketua PKK Desa Bibis 

mengenai pentingnya taklik talak, berikut wawancaranya : 

Taklik talak dalam pelaksanaan pernikahan sangat membantu saya, 

karena dengan begitu saya bisa meminta hak saya berupa nafkah batin 

 
 8 Ita, Hasil Wawancara, Magetan, 19 September 2020 
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lahir kepada suami. Setiap bulan kami keluar untuk belanja kebutuhan 

rumah tangga dan suami juga meberikan uang untuk kebutuhan 

mendadak lainnya. Selama ini saya tidak pernah meminta lebih, 

menyesuaikan kemampuan suami.9 

 

      Selanjutnya pernyataan yang sama Ibu Widia Dukuh Lumbungan yang 

menyatakan bahwa taklik talak merupakan suatu perjanjian suami terhadap 

istri yang menjamin hak-hak istri. Berikut kutipan wawancaranya : 

Saya baru menikah bulan lalu, tetapi menurut saya pembacaan isi 

taklik talak amatlah penting karena didalamnya menjamin hak-hak 

perempuan yang harus dipenuhi oleh suami.10 

 

      Menurutnya, pembacaan taklik talak amat penting. Karena didalamnya 

terkandung perlindungan hukum bagi wanita dan hak-hak seorang wanita. 

Dan seorang wanita bisa leluasa untuk meminta haknya yang merupakan 

kewajiban suami yang memang harus diberikan. Karena taklik talak itu 

adalah bukti ataupun janji seorang suami kepada istri. Serta bisa saling 

memahami dan menuutupi kekurangan masing-masing.  

       Seperti pernyataan dari Ibu Endang warga Bibis Dusun Kidulan RT 

01 RW 02. Berikut kutipan wawancaranya: 

      Sighat taklik talak penting, penting untuk membangun sebuah 

kesepakatan bersama didalamnya jadi itu seperti janji suami saya 

kepada saya yang memang harus dilaksanakan. Saya dan suami 

memahami isi sighat taklik talak tersebut, pernah dulu saya tidak 

diberikan nafkah lahir maupun batin, saya tidak pernah menuntut, 

karena saya tau pengeluaran pemasukan uang itu kemana dan itu 

bukan masalah yang berarti yang terpenting sudah menjadi 

kesepatakatan bersama.11 

 

 
 9 Endang, Hasil Wawancara, Magetan, 21 September 2020 
 10 Widia, Hasil Wawancara, Magetan, 21 September 2020  
 11 Endang, Hasil Wawancara, Magetan, 20 September 2020 
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      Menurutnya, taklik talak penting bagi keberlangsungan rumah tangga 

kedepannnya dengan mengedepankan kesepakatan bersama berupa janji 

seorang suami, untuk soal nafkah dia tidak terlalu menuntut suami untuk 

memenuhi seluruh nafkah keluarga, sehingga kebutuhan rumah tangga 

dapat di penuhi dan di musyawarahkan bersama-sama. 

      Seperti pernyataan dari Bapak Bowo warga Dusun Banaran RT04 

RW01 yang menganggap taklik talak penting dalam kesakralan sutu 

hubungan. Berikut kutipan wawancaranya : 

      Taklik talak menurut saya amatlah penting karena berisi mengenai 

kesakralan suatu hubungan dalam berumah tangga.12 

 

      Selanjutnya pernyataan dari Bapak Supri Dukuh Lumbungan RT02 

RW03 yang menyatakan bahwa taklik talak didalamnya mengandung 

tanggungjawab pokok suami.13 Berikut kutipan wawancaranya : 

Menurut saya taklik talak itu penting, yang dimana didalamnya 

terdapat tanggung jawab pokok suami terhadap istri dan keluarga. 

Yang apabila tidak dilaksanakan akan ada konsekuensi. 

 

      Menurutnya, taklik talak harus dibacakan setelah ijab qabul karena 

membuat pernikahan terlihat lebih sakral dan membuat suatu hubungan 

perkawinan yang lebih baik kedepannya dan mengetahui batasan-batasan 

yang tidak boleh dilaksanakan ataupun kewajiban yang harus 

dilaksanakan. Dan didalamnya terdapat tanggungjawab pokok yang 

apabila tidak dilaksanakan dengan baik akan ada akibat hukum dari apa 

yang ditimbulkan. 

 
 12 Bowo, Hasil Wawancara, Magetan, 22 September 2020 
 13 Supri, Hasil Wawancara, Magetan, 20 September 2020 
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      Adapula masyarakat yang menganggap bahwa taklik talak itu tidak 

terlalu memberi pengaruh berarti dalam kehidupan rumah tangganya. 

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Narto Kepala RT 01 RW 02 Dukuh 

Kidulan. Berikut kutipan wawancaranya : 

Menurut saya, peran taklik talak dalam kehidupan rumah tangga ini 

merupakan hal yang biasa. Tetapi sebagai kepala rumah tangga 

alangkah baiknya tidak melakukan tindakan seperti yang tercantum 

dalam isi taklik talak.14 

 

      Pernyataan yang sama dilontarkan oleh Bapak Gianto Dusun 

Lumbungan RT 03 RW 02 selaku warga Desa Bibis. Berikut kutipan 

wawancaranya : 

Biasa ya menurut saya, mau dibacakan atau tidak isi taklik talak yang 

terpenting adalah acara ijab qabul saya dan istri juga sama-sama 

bekerja, untuk urusan nafkah dalam kebutuhan sehari-hari istri tidak 

pernah menuntut. 

 

      Menurutnya, taklik talak merupakan hal yang biasa, mau dibacakan 

atau tidak taklik talak tersebut yang terpenting adalah acara ijab qabulnya. 

Tetapi alangkah baiknya kita tidak melakukan tindakan seperti yang 

tercantum dalam sighat taklik talak.  

      Berikut pernyataan Bapak Tian RT 02 RW 03 Dusun Jetis. 

Menurutnya mengenai sighat taklik talak tidak terlalu penting yang 

terpenting adalah komitmen dalam perkawinan, berikut kutipan 

wawancaranya : 

Waktu pernikahan Penghulu menawari saya apakah ikrar taklik talak 

mau dibacakan sesudah ijab qabul berlangsung atau nanti dibacakan 

hanya didepan istri saya. Waktu itu saya tidak membacakan ikrar 

 
 14 Narto, Hasil Wawancara, Magetan, 22 September 2020 
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taklik talak, tetapi istri dan saya sudah memahami sekilas isi dari 

sighat taklik talak tersebut. Saya tidak membaca karena menanggap 

itu hanyalah suatu formalitas semata yang terpenting adalah 

bagaimana kita menjalani perkawinan kedepannya.15 

 

       Biasanya setelah akad nikah seorang suami ditawari pembacaan taklik 

talak sebagai bentuk perjanjian kepada istrinya, mengingat talak hanya 

berada di tangan suami. Suami boleh membacakan boleh tidak sesuai 

dengan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. 

      Selanjutnya pernyataan dari Bapak Sudarman selaku Kepala Desa 

Bibis yang menganggap taklik talak tidak memberikan pengaruh yang 

terlalu berarti. Berikut kutipan wawancaranya : 

 Kesan pertama mengenai sighat taklik talak biasa menurut saya, dulu 

itu biasa tidak seperti sekarang, walaupun biasa setidaknya saya 

sendiri jangan sampai melalukan tindakan seperti dalam sighat taklik 

talak. 

 

      Pernyataan mengenai tidak berpengaruhnya taklik talak ketika terjadi 

perselisihan juga dikemukakan oleh Ibu Lastri Dusun Dusun Jetis. Berikut 

kutipan wawancaranya : 

Sighat taklik talak yang suami saya bacakan menjadi hal biasa bagi 

saya dan suami, sama sekali tidak berpengaruh saat ada perselisihan 

dan mengaitkan kejadian tersebut kedalam sighat taklim talak 

 

      Bagi sebagian masyarakat Desa Bibis terhadap sighat taklik talak yang 

dibacakan oleh suami menjadi hal yang biasa dalam pernikahan apabila 

suatu rumah tangga terdapat perselisihan dan tidak mengaitkan sama sekali 

status perkawinannya ataupun kejadian perselisihan tersebut kedalam 

sighat taklik talak yang dibacakan suami.  

 
 15 Tian, Hasil Wawancara, Magetan, 22 September 2020 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ISTRI DALAM      

TAKLIK TALAK DI DESA BIBIS KECAMATAN SUKOMORO            

KABUPATEN MAGETAN 

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Istri yang Tidak Digunakan 

Secara Hukum dalam Pelanggaran Taklik Talak di Desa Bibis 

Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan. 

      Setiap hari manusia selalu melakukan perbuatan-perbuatan untuk 

memenuhi kepentingannya. Seseorang yang dengan sengaja membuat 

perjanjian maka dinamakan perbuatan hukum.1 

      Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) menjelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon 

mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah 

berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang 

mungkin terjadi di masa yang akan datang. Bahkan, dalam buku nikah 

Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia 

sudah dicantumkan sighat taklik secara detail yang didahului dengan 

penyebutan Surat al-Isra (17) ayat 34  

وًَل  ُئ ْس اَن َم َد َك ْه َع ْل دِّ ِۖ إِّنَّ ا ْه َع ْل وا ِبِّ ْوُف  َوَأ
Artinya: “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai 

pertanggung jawabannya” 

 
 1 CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta : Balai 

Pustaka, 1986), 119 
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      Dalam perihal permasalahan yang ada di Desa Bibis istri tidak 

menuntut haknya sebagaimana tertuang dalam sighat taklik talak, akibat 

dari istri yang ditinggalkan dan dibiarkan oleh suami selama bertahun-

tahun sehingga tidak terpenuhinya kewajiban suami memberi nafkah yang 

seharusnya diterima oleh istri. Hak istri yang tidak digunakan tersebut 

akhirnya dapat menimbulkan ketidakjelasan status dalam perkawinan. 

Apakah perkawinan tersebut masih sah dimata hukum atau bisa jatuh talak 

dengan sendirinya karena suami yang tak kunjung pulang.  

      Dalam hal ini meninggalkan istri dua tahun berturut-turut, KHI tidak 

mengaturnya secara sepihak, namun kita bisa mengkorelasikan hal itu 

dengan Pasal 116 huruf b yang berbunyi “Perceraian dapat terjadi dengan 

alasan-alasan: salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun 

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau bukan 

hal lain di luar kemampuannya”. Berdasarkan ketentuan pasal ini, maka 

kepergian suami selama dua tahun berturut-turut tidak begitu saja bisa 

dikategorikan melanggar sighat taklik talak apabila kepergiannya itu atas 

persetujuan istri atau karena sesuatu hal yang tidak dapat ditolak dan harus 

dilaksanakan.2 

      Kemudian sesuai dengan Pasal 133 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, 

perhitungan waktu kepergian suami dimulai sejak pertama kali 

meninggalkan rumah. Dan hal ini dapat dibuktikan dengan surat 

 
 2 Kompilasi Hukum Islam, Ditbinbapera Depag RI, 2000, 62   
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pernyataan Kepala Desa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 

serendah-rendahnya camat. 

      Meskipun telah terbukti bahwa kepergian suami lewat dua tahun dan 

dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Desa, namun hal ini 

belum cukup karena harus ditambahkan pula dengan pernyataan suami 

yang menunjukkan sifat tidak mau lagi kembali kerumah kediaman 

bersama (Pasal 133 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). 

     Namun penjelasan selanjutnya yaitu jika istri tidak ridho dan lalu 

mengadukan hal tersebut ke Pengadilan Agama. Dari konteks ini, 

kenyataannya istri tidak menggugat dan mengadukan halnya kepada 

Pengadilan Agama. Oleh karena itu tidaklah terjadi jatuhnya talak bagi 

pasangan suami istri tersebut. Hal ini memang sepenuhnya menjadi 

wewenang dan hak istri dalam menyikapinya, apakah menerima tanpa 

adanya pengaduan ataupun menggugat ke Pengadilan Agama.  

       Karena perceraian di Indonesia terjadi apabila dilakukan di hadapan 

para hakim dalam sidang di pengadilan agama. Hal ini bisa juga dikatakan 

sebagai talak yang dijatuhkan oleh hakim. Menurut Imam Maliki, Syafi’i, 

dan Ahmad bin Hanbali memperbolehkan seorang wanita menuntut talak 

dari hakim karena adanya sebab-sebab.3 

      Hakim bertugas memeriksa dan memutus perkara ini sesuai dengan 

fakta-fakta yang ada, jika kebenaran menjawab dan hakim mengabulkan 

gugatan istri, maka otomatis dengan sendirinya talak satu jatuh atas suami 

 
 3Syaefuddin Haris,”Keduduksn Taklik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau dari 

Hukum Perkawinan” Arena Hukum, Volume 6 Nomor 3, (Desember 2013), 343 
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kepada istri yang disebabkan adanya gugatan dari istri atas adanya 

pelanggaran taklik talak. Hal ini membuktikan bahwa terdapat adanya 

pemindahan hak menceraikan dari suami kepada istri, wewenang penuh 

ada di tangan istri yang secara hukum sebenarnya suami lah yang berhak 

menceraikan istrinya. Talak hanya akan terlaksana karena adanya 

ketidakrelaan istri terhadap suami yang melanggar taklik talak tersebut.4 

      Perjanjian taklik talak banyak yang memandang hanya memberikan 

dampak positif bagi seorang istri dan seakan mengikat suami. Namun jika 

kita telaah lagi taklik talak itu justru memberikan keadilan bagi kedua 

belah pihak, karena jika kita melihat adil untuk istri sudah jelas istri yang 

dijanjikan oleh ucapan suami dalam sighat taklik talak. Untuk dapat 

dikatakan adil bagi suami dapat dilihat pada pernyataan dalam sighat 

taklik talak bahwa talak akan benar-benar jatuh ketika istri tidak ridha dan 

istri harus melaporkannya ke Pengadilan Agama, jadi talak tidak akan 

mudah jatuh ketika suami melanggar salah satu janji yang sudah 

diucapkan, karena butuh hakim untuk memutuskan suatu hubungan secara 

legal.5 

      Disini dapat dilihat mengenai sisi lain dari taklik talak bahwa 

kehidupan yang dijalani oleh sepasang suami istri yang menikah selama 

ini, perempuan khususnya di pedesaan sering menganggap perkawinan 

sebagai suatu persoalan yang berkaitan erat dengan aspek psikologis dan 

 
 4 Aulia Muthiah, Hukum Islam-Dinamika Seputar Hukum Keluarga, (Yogyakarta: 

Pustaka Baru Press, 2017), 99 
 5Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009), 146 
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sosial semata. Mereka jarang menganggap hal itu sebagai persoalan 

yuridis (hukum), yang justru merupakan aspek yang terpenting dalam 

memahami makna istitusi perkawinan itu sendiri. Dikatakan penting, 

karena dalam perkawinan terdapat aspek-aspek hukum yang selama ini 

belum pernah dihadapi oleh perempuan sebelum menikah.  

      Dan hal itu berarti suatu perubahan yang mendasar pada perilaku diri 

perempuan dalam menjalankan hidup bersama dalam sebuah keluarga. 

Sehingga tidak jarang, dalam hal ini perempuan sering merasa tertekan 

dan dirugikan dalam persoalan-persoalan hukum tertentu yang sebenarnya 

ia memiliki hak di dalamnya. 

      Dalam hal inilah tampak akan fungsi taklik talak yang mengikat 

pertanggungjawaban suami terhadap kelangsungan rumah tangga dan di 

sisi lain istri akan lebih dihargai. Walau masih terdapat beberapa pendapat 

yang kontradiktif terhadap keberadaan taklik talak saat ini, namun 

pengaruhnya terhadap penghargaan terhadap wanita dalam rumah tangga 

lebih besar. 

      Dari pernyataan di atas dari data yang diperoleh dari lapangan, 

membuktikan bahwa di mata hukum Indonesia, perceraian akan sah terjadi 

oleh adanya putusan hakim Pengadilan Agama yang menangani perkara 

perceraian tersebut. Meskipun menurut agama Islam, perceraian tetap sah 

jika suami menthalaq istri dengan sendirinya dengan kata lain yaitu 

perceraian diluar Pengadilan Agama.  
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      Sama halnya dengan taklik talak, walaupun suami melanggar 

perjanjian taklik talak namun jika istri tidak menggugat ke Pengadilan 

Agama, maka perceraian pun tidak terjadi. Taklik talak jika di langgar 

akan menimbulkan perceraian dengan syarat harus adanya gugatan 

perceraian yang diajukan kepada Pengadilan Agama.  

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Dalam Taklik 

Talak di Desa Bibis Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan. 

      Di Indonesia membaca taklik talak merupakan suatu hal umum, karena 

di Indonesia dipahamkan bahwa yang dimaksud dengan taklik talak adalah 

suami yang mengikatkan diri dengan pihak istri. Kemudian dari masa 

kemasa sejak zaman Belanda taklik talak semakin dievaluasi, dan akhirnya 

dengan dikukuhkannya Kompilasi Hukum Islam taklik talak dimasukkan 

dalam penjelasan perjanjian perkawinan, bukan sebagai alasan perceraian.6 

      Terlepas dari ketentuan diatas, taklik talak bukanlah suatu perjanjian 

yang wajib diadakan dalam setiap pernikahan. Hal ini tertera dalam Pasal 

46 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa “Perjanjian taklik talak bukan 

suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi 

sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali”7 

      Membaca taklik talak dan menandatangani merupakan hal kumulatif 

yang tidak bisa dipisahkan secara yuridis, karena salah satu tidak 

terpenuhi, maka dianggap tidak sah. Namun jika dilihat dari substansi 

 
 6 Ratno Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia, (Jakarta: INIS, 

1998), 78 
 7 Kementerian Agama Republik Indonesia, Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri 

Calon Pengantin, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga 

Sakinah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017), 37. 
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sighat taklik talak, yaitu pihak yang bersangkutan harus paham tentang isi 

dan konsekuensinya, maka jika suami hanya mengucapkan sighat taklik 

talak tanpa menandatangani bisa dipertimbangkan hakim bahwa sighat 

taklik talak yang diucapkan sah, namun jika suami hanya menandatangani 

tanpa mengetahui isi dan konsekuensi taklik talak, maka ini harus 

dibuktikan dengan pihak-pihak terkait dan melibatkan pegawai pencatat 

nikah juga saksi, apakah benar suami hanya menandatangani tanpa 

mengucapkan.8 

      Hal itu diharapkan dapat membuat keserasian, karena taklik talak pada 

umumnya tidak dibuat oleh kedua belah pihak (calon suami dan istri), 

melainkan hanya suami yang membacakan dan dengan ketetapan yang 

telah ditentukan oleh Departemen Agama dan hal ini berlaku untuk semua 

calon suami dan istri di Indonesia (yang beragama Islam) yang akan 

melaksanakan pernikahan dengan membacakan pernyataan taklik talak 

      Demikian juga disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) bahwa “Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah”. Untuk 

tercapainya tujuan perkawinan tersebut istri harus mampu menjalankan 

tugas dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai elemen penting 

dalam keluarga. Karena salah satu akibat hukum yang terkait dengan 

perkawinan adalah memikul hak dan kewajiban dalam keluarga.  

 
 8 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, 

(Jakarta: Kencana, 2005), 419 
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      Walaupun taklik talak pelaksanaanya bersifat sukarela (suami boleh 

membaca atau tidak membacanya), tetapi apabila taklik talak itu dilakukan 

maka perjanjian tersebut tidak dapat dicabut kembali, sehingga akibat 

hukum yang dihasilkan apabila suami melanggar perjanjuan taklik talak 

yang diucapkannya adalah jatuh talak ba’in sughra, yakni memutuskan 

hubungan perkawinan suami istri setelah kata talak diucapkan.  

      Maka dari itu, pelaksanaan pembacaan sighat taklik talak dianggap 

penting oleh sebagian masyarakat Desa Bibis karena didalamnya 

mengandung tanggungjawab pokok seorang suami kepada istri yang 

apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan akibat hukum atau 

konsekuensi atas perbuatannya. Dan terutama menjamin hak-hak istri dari 

kesewenang-wenangan suami atas kewajiban yang tidak dilaksanakan 

dengan baik.  

      Seperti yang tertuang dalam sighat taklik talak yang diucapkan oleh 

suami kepada istrinya berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 

1990 dijelaskan bahwa sewaktu-waktu saya, meninggalkan istri saya 

tersebut dua tahun berturut-turut, atau saya tidak memberi nafkah wajib 

kepadanya tiga bulan lamanya, atau saya menyakiti badan/jasmani istri 

saya, atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya it enam 

bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan kepada 

pengadilan agama atau petugas yang dibenarkan serta diterima oleh 

pengadilan atau petugas tersebut dan istri saya membayar Rp.10.000.- 

(sepuluh ribu rupiah) sebagai ‘iwad (pengganti kepada saya), maka 
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jatuhlah talak saya kepadanya. Kepada pengadilan agama atau petugas 

tersebut tadi saya kuasakan uang ‘iwadh itu dan kemuadia memberikannya 

untuk kepentingan ibadah sosial.9 

      Memperhatikan muatan sighat taklik talak tersebut, kandungan 

maksudnya cukup baik dan positif, yaitu melindungi perempuan dari 

kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya, sebagai 

hak-hak yang seharusnya diterima  istri, meskipun sesungguhnya istri, 

telah mendapat hak berupa khulu’ (gugat cerai) maupun hak fasakh.  

      Eksistensi taklik talak sangatlah penting. Perceraian yang wajar dan 

normal ibarat suatu kelahiran yang normal, yang berlangsung sendirinya 

secara normal, tetapi perceraian dari seorang suami yang tidak mau 

melaksanakan kewajibannya dan tidak mau pula menceraikan istrinya 

ibarat suatu kelahiran yang tidak alami atau tidak normal, dimana 

diperlukan seorang dokter atau ahli bedah (hakim). 

      Terdapat pula sebagian masyarakat yang menganggap pembacaan 

sighat taklik talak bukanlah suatu hal yang amat penting. Bagi sebagian 

masyarakat Desa Bibis terhadap sighat taklik talak yang dibacakan oleh 

suami menjadi hal yang biasa dan formalitas semata dalam pernikahan 

apabila suatu rumah tangga terdapat perselisihan dan tidak mengaitkan 

sama sekali status perkawinannya ataupun kejadian perselisihan tersebut 

kedalam sighat taklik talak yang dibacakan suami.  

 
 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 

Islam. 
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      Maka dalam kehidupan rumah tangga yang matang, mampu 

menyelesaikan segala persoalan dengan baik. sebagai contoh, suami 

memberi nafkah istri dan keluarga dengan ikhlas, memperlakukan istri 

dengan baik karena Allah, mampu menjalankan segala perintah Allah dan 

menjauhi segala larangan-Nya. Tidak melulu soal keluarga, namun 

kewajiban kepada sang Illahi terus dapat di laksanakan.10 

      Hal ini lah yang dimaksud dengan kebahagian yang sejati yang karena 

melaksanakan kewajibannya dengan baik terhadap sesama terutama 

keluarga, juga merupakan kewajiban manusia terhadap Allah Swt. Tidak 

mengaitkan kejadian perselisihan tersebut kedalam sighat taklik talak yang 

dibacakan suami. Tetapi dengan adanya kesatuan tekad, kepercayaan, 

komitmen, dan tanggung jawab bersama dalam menjalani mahliga 

perkawinan dapat menjadi acuan dalam berumah tangga yang lebih baik 

kedepannnya tanpa memperhatikan bunyi sighat taklik talak.  

 

 

 

 
 10 DR. Akran Ridha, Rahasia Keluarga Romantis, terj. Nurrohim,Lc. (Surakarta: Ziyad 

Visi Media, 2008), 44 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang dirumuskan dari landasan teori dan hasil 

penelitian yang ada, penulis dapat simpulkan sebagai berikut : 

1. Tinjauan hukum Islam terhadap hak istri di dalam taklik talak yang 

tidak digunakan sebagaimana mestinya terhadap pelanggaran taklik 

talak mengenai kepergian suami yang mengakibatkan tidak 

terpenuhinya nafkah yang seharusnya menjadi kewajiban suami, tidak 

mengakibatkan jatuh talak dengan sendirinya. Karena perceraian akan 

sah terjadi oleh adanya putusan hakim Pengadilan Agama yang 

menangani perkara tersebut. Jadi talak tidak akan mudah jatuh ketika 

suami melanggar salah satu janji yang sudah diucapkan, karena butuh 

hakim untuk memutuskan suatu hubungan secara legal. Dalam hal ini 

sepenuhnya menjadi wewenang dan hak istri dalam menyikapinya, 

apakah menerima tanpa adanya pengaduan ataupun menggugat ke 

Pengadilan Agama. 

2. Tinjauan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat mengenai taklik 

talak di Desa Bibis terutama dalam pelaksanaan pembacaan sighat 

taklik talak, dibagi menjadi dua. Pertama, sebagian masyarakat 

menganggap penting pelaksanaan pembacaan sighat taklik talak karena 

membuat pernikahan terlihat lebih sakral dan mengetahui batasan-

batasan yang tidak boleh dilaksanakan ataupun kewajiban yang harus 



78 

 

 
  

dilaksanakan. Dan didalamnya terdapat tanggungjawab pokok yang 

apabila tidak dilaksanakan dengan baik akan ada akibat hukum dari 

apa yang dilakukan. Dan hal tersebut, sesuai dengan bunyi sighat 

taklik talak yang kandungan maksudnya cukup baik dan positif, yaitu 

melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan suami dalam 

memenuhi kewajibannya sebagai hak-hak yang seharusnya diterima. 

Kedua, sebagian masyarakat menganggap sighat taklik talak yang 

dibacakan oleh suami menjadi hal yang biasa dan hanya sekedar 

formalitas yang dibacakan setelah akad nikah berlangsung karena di 

dalam pernikahan, apabila suatu rumah tangga terdapat perselisihan, 

tidak mengaitkan sama sekali status perkawinannya ataupun kejadian 

perselisihan tersebut kedalam sighat taklik talak yang dibacakan 

suami. Dan hal ini, tidak sesuai dengan tujuan dari bunyi sighat taklik 

talak itu sendiri. Tetapi dengan adanya kesatuan tekad, kepercayaan, 

komitmen, dan tanggung jawab bersama dalam menjalani mahliga 

perkawinan dapat menjadi acuan dalam berumah tangga yang lebih 

baik kedepannnya tanpa memperhatikan bunyi sighat taklik talak. 

B. Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian ini maka penulis dapat memberikan 

beberapa saran sebagai berikut : 

1. Badan pemerintahan terkait harus memberikan penyuluhan hukum 

agama kepada masyarakat, terkhusus tentang hukum keluarga Islam. 

agar lebih memahami isi dari hukum perkawinan mengenai hal apa 
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saja yang harus dilakukan bila ingin memulai berumah tangga dan 

bagaimana itikad yang baik bila ingin mengakhiri hubungan 

perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam. 

2. Berkaitan dengan penting atau tidaknya taklik talak seharusnya itu 

dipahami sebagai motifasi terhadap kehidupan keluarga supaya 

tercapainya keluarga yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. 

Baik laki-laki maupun perempuan seharusnya mempunyai persepsi 

yang sama dalam memahami taklik talak dengan adanya hal itu maka 

sudah seharusnya kedua pasangan itu bisa menunaikan hak dan 

kewajibannya. Demi terwujudnya keluarga yang sakinah. 
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