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ABSTRAK 

Gustaviani, Lintang Cahya, 2021. Wanita Karir Dalam Masa Ihda>d di Desa 

Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Ditinjau Dari Hukum 

Islam. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam  Fakultas Syariah Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Agus 

Purnomo, M.Ag. 

 

Kata kunci/keyword: Ihdad, Wanita Karir. 

 

Ihda>d adalah masa berkabung seorang wanita yang ditinggal mati oleh 

suaminya yang dalam masa itu tidak boleh bersolek atau berhias dengan memakai 

perhiasan, pakaian yang berlebihan, wangi-wangian, celak mata, dan yang lainnya, 

juga tidak boleh keluar rumah tanpa adanya keperluan yang mendesak. Ihda>d 

dilakukan selama empat bulan sepuluh hari. Hukum melaksanakan ihda>d adalah 

wajib menurut pendapat mayoritas ulama’. Namun, masih banyak sekali wanita 

karir di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun yang tidak 

melaksanakan ihda>d yang sesuai dengan aturan hukum Islam.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penerapan 

ihda>d wanita karir di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ditinjau 

dari hukum Islam? (2) Bagaimana implikasi dari penerapan ihda>d wanita karir di 

Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ditinjau dari hukum Islam? 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 

lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan 

data yang digunakan menggunakan adalah dengan menggunakan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah metode deduktif 

yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan teori-teori atau ketentuan 

yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.  

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penerapan ihda>d wanita karir di 

Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun masih belum terlaksana 

dengan baik sesuai dengan aturan dan ketentuan agama Islam. Berdasarkan ijma>’ 
para ulama dari empat mazhab bahwa ihda>d hukumnya wajib atas istri yang 

menjalani iddah kematian suami (iddah wafat). Adapun bagi wanita karir yang 

memiliki tanggungjawab pekerjaan diluar rumah yang tidak bisa ditinggalkan 

begitu saja dan juga harus memenuhi kebutuhan keluarganya karena tidak ada lagi 

yang menafkahinya, maka dalam keadaan dhoruro>h seperti ini wanita karir tersebut 

boleh meninggalkan kewajibannya berihda>d akan tetapi tetap harus berusaha 

menjalankan ketentuan-ketentuan ihda>d yang sesuai dengan hukum Islam. Adapun 

wanita karir yang dalam melaksanakan pekerjaannya tidak akan mempengaruhi 

karirnya apabila ia melaksanakan ihda>d maka wajib baginya melaksanakan ihda>d. 
Dampak yang dapat ditimbulkan bagi wanita karir yang melaksanakan kewajiban 

ihda>d yang sesuai dengan aturan agama Islam adalah mereka bisa kehilangan 

pekerjaannya apabila ia berada dibawah naungan instansi atau lembaga tertentu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber hukum Islam menyatakan perkawinan adalah akad yang 

kuat (mitha>qon gholi>z}on), namun tidak menutup kemungkinan sebuah 

perkawinan bisa putus karena sebab-sebab tertentu. Dalam ilmu fiqih 

sebuah pernikahan dinyatakan putus disebabkan delapan hal yaitu talak, 

khulu’, syiqaq, fasakh nikah, ta’lik talak, sumpah ila’, zhihar, sumpah lia’n, 

kematian suami atau istri. Sedangkan dalam  Bab XVI Pasal 113 dinyatakan 

bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas 

putusan pengadilan. Bagi seorang perempuan jika pernikahannya 

dinyatakan putus baik sebab perceraian atau kematian suaminya, maka ada 

konsekuensi hukum yang harus dijalani. Iddah dan ihda>d adalah 

konsekuensi hukum yang harus dijalani oleh seorang perempuan setelah 

terjadi putusnya perkawinan.1 

Iddah adalah masa seorang wanita menunggu untuk mengetahui 

kosongnya rahim, dimana pengetahuan ini diperoleh dari kelahiran atau 

dengan hitungan bulan, atau dengan perhitungan quru’ (suci/haid). Dalam 

definisi sayyid sabiq iddah adalah istilah untuk waktu tertentu dimana 

seorang wanita menunggu dan tidak boleh menikah pasca wafatnya suami 

atau pasca terjadinya perceraian.2 

                                                             
1 Erlin Indayana, “Analisis Komparatif Perspektif KHI Dan Fiqih Imam Syafi’i Tentang 

Hukum Ihdad Bagi Perempuan,” Qolamuna, Vol. 2, 1, (2018), 58. 
2 Iffah Muzammil, Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam), (Tangerang: Tira 

Smart, 2019), 205. 
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 Ihda>d secara bahasa disebut dengan al-hidad yang artinya adalah 

perkabungan, yang berarti tidak bersolek atau tidak berhias karena kematian 

suami, menanggalkan berhias karena duka cita. Menurut Al-Anshari ihda>d 

berasal dari kata Ahadda dan biasa pula disebut Al-Hidad yang diambil dari 

kata Hadda, mereka mengartikan ihda>d dengan Al-Man’u yang berarti 

cegahan atau larangan. Ihda>d adalah menahan atau menjauhi, dalam 

beberapa kitab fiqih adalah “menjauhi sesuatu yang menggoda laki-laki 

kepadanya”.3 

Berkabung tidak diperbolehkan bagi seorang wanita lebih dari tiga 

hari atas kematian seseorang kecuali atas kematian suaminya, ia boleh 

berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Seorang wanita  boleh 

berihda>d atas kematian orang sholeh, kerabat ataupun guru. Adapun 

meratap atas kematian seseorang hukumnya haram, apalagi dengan 

merobek-robek pakaian dan memukul-mukul diri.4 

Setiap wanita yang ditinggal mati oleh suaminya diwajibkan 

berihda>d baik yang mengalami masa haid atau tidak haid baik karena usia 

(monopouse) atau karena belum dewasa. Wanita yang ditinggal mati oleh 

suaminya dilarang berhias diri, memakai wangi-wangian, dan hal-hal yang 

lain yang dapat menimbulkan syahwat dan gairah kaum laki-laki, serta 

keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa.5 

                                                             
3 Ahmad Muslimin,”Iddah Dan Ihdad Wanita Modern,” Mahkamah, vol.2, 2, (2017), 221. 
4 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta, PT Bulan Bintang: 1988), 97. 
5 Muhammad Syukri Albani Nasution, “Pelaksanaan Ihdad Bagi Isteri Yang Di Tinggal Mati 

Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang,” Al-

Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, 267-268. 
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Dari pemahaman ihda>d diatas, maka dalam konteks wilayah 

Indonesia ihda>d juga diatur dalam KHI, yakni dalam Bab XIX dalam Pasal 

170. Yang berbunyi sebagai berikut:6 

1. Istri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melakukan masa 

berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan 

sekaligus menjaga timbulnya fitnah. 

2. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya melakukan masa berkabung 

menurut kepatutan. 

Berdasarkan aturan diatas, Jumhur ulama’ dari empat mazhab juga 

sependapat bahwa ihda>d hukumnya wajib atas istri yang menjalani iddah 

kematian suami (iddah wafat). Demikian pendapat mayoritas ulama bahkan 

hampir seluruh mereka kecuali Hasan Basry dan Asy-Sya’bi sepakat 

pendapatnya mengatakan bahwa ihda>d hukumnya sunnah bagi wanita 

muslimah yang merdeka, selama masa iddah kematian suami.7 

Secara umum, sejak dulu perempuan memang lebih dikenal dengan 

perannya sebagai ibu rumah tangga, sehingga bila perempuan bekerja, maka 

terlihat hampir semua pekerjaan perempuan ada hubungannya dengan 

pekerjaan-pekerjaan rumah tangga.8  

Dalam perkembangan modern ini, banyak kaum wanita muslimah 

yang aktif di berbagai bidang, baik politik, sosial, budaya, ilmu 

                                                             
6 Kompilasi Hukum Islam  Bab XIX dalam pasal 170. 
7 Russanani. “Pensyariatan Ihdad Sebagai Pembelaan Terhadap Wanita,” Muzakarah Fiqh & 

International Fiqh Conference, (2016), 43. 
8 Juliani Prasetyaningrum, “Perempuan Karier Dan Permasalahannya,” Kognisi, Vol. 3,1, 

(1999), 3. 
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pengetahuan, olahraga, militer, maupun bidang-bidang lainnya. Boleh 

dikata hampir disetiap sektor kehidupan umat manusia, wanita muslimah 

sudah terlibat, bukan hanya dalam pekerjaan-pekerjaan ringan, tetapi juga 

dalam pekerjaan-pekerjaan yang berat, seperti sopir taksi, tukang parkir, 

buruh bangunan, satpam, dan lain-lain. Hal tersebut menjadi tampak biasa 

di zaman sekarang ini karena memang setiap individu memiliki kesempatan 

dan peluang yang sama dalam berkarir.9 Namun wanita dalam meniti karir 

terkadang masih dipandang sebagai kelompok wanita, belum banyak yang 

memandang sebagai pribadi manusia yang mempunyai kemampuan 

tertentu. Hal ini tentu saja akan menghambat cita-cita wanita dalam meniti 

karir.10 

Wanita sebagai warga negara maupun sumber daya insani 

mempunyai kedudukan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama 

dengan pria untuk berperan dalam pembangunan di segala bidang. Peranan 

wanita sebagai mitra sejajar dengan pria diwujudkan melalui peningkatan 

kemandirian peran aktifnya dalam pembangunan, termasuk upaya 

mewujudkan keluarga beriman dan bertaqwa, sehat, serta untuk 

pengembangan anak, remaja dan pemuda. Wanita karir adalah wanita yang 

berkecimpung dalam kegiatan profesi. Persaingan yang ketat antara 

sesamanya dan rekan-rekan sesamanya memacu mereka untuk bekerja. 

Mereka mau tidak mau, harus mencurahkan kemampuannya, pemikiran, 

                                                             
9 Dedisyah Putra, “Konsep ‘Urf Dan Implementasinya Pada Ihdad Wanita Karier” 270. 
10 Wakirin, “Wanita Karir Dalam Perspektif Islam,” Jurnal Pendidikan Islam Al I’tibar, Vol. 

4, 1, (2017), 5. 
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waktu dan tenaga, demi keberhasilan.11 Wanita karir juga berarti wanita 

yang memiliki pekerjaan dan mandiri finansial baik kerja pada orang lain 

atau punya usaha sendiri. Ia identik dengan perempuan pintar dan 

perempuan modern.12 

Dalam keadaan demikian, jika wanita karier tersebut seorang wanita 

muslimah yang tiba-tiba di tinggal wafat oleh kedua orangtuanya atau 

ditinggal mati oleh suaminya, maka seorang istri yang ditinggal wafat oleh 

suami dan ingin bekerja mencari nafkah untuk menggantikan posisi 

suaminya akan dihadapkan ketentuan pada agama yang disebut ihda>d. 

Peneliti menemukan kasus di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan 

Kabupaten madiun, yakni terdapat seorang wanita yang ditinggal mati oleh 

suaminya namun tidak melakukan ihda>d, yang secara jelas Islam mengatur 

keharusan seorang istri yang ditinggal mati suaminya untuk berihda>d. 

Namun ihda>d dalam penerapannya di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan 

Kabupaten Madiun kurang terlalu diterapkan oleh masyarakatnya, bahkan 

cenderung tidak dipedulikan. Walaupun melakukan masa berkabung bagi 

istri yang ditinggal mati oleh suaminya merupakan suatu kewajiban dalam 

Islam, namun realitanya yang terjadi tidak sesuai dengan aturan yang ada. 

Bahkan banyak sekali warga yang tidak melaksanakan ihda>d setelah 

kematian suaminya. Ada beberapa yang melaksanakan ihda>d namun tidak 

memahami bagaimana aturan ihda>d yang ditentukan oleh agama Islam.13 

                                                             
11 Soraya Devy Maryam, “Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier 

karena Cerai Mati di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, Aceh,” 54. 
12 Wakirin, “Wanita Karir Dalam Perspektif Islam,” 1. 
13 Berdasarkan Hasil Observasi  
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Peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat 

yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Berdasarkan hasil wawancara 

berbagai alasan diungkapkan masyarakat mengenai penerapan hukum ihda>d 

saat ini. Alasan mengapa sebagian masyarakat tidak melaksanakan ihda>d 

ketika suaminya meninggal adalah salah satunya karena kurangnya 

pengetahuan mengenai persoalan ihda>d dan karena alasan perekonomian 

yang menyebabkan mereka tidak melaksanakan ihda>d sesuai aturan yang 

ada di dalam agama Islam.14  

Terutama bagi para wanita karir yang mengharuskan keluar rumah 

untuk bekerja bahkan yang mengharuskan berpenampilan menarik karena 

tuntutan pekerjaan. Bahkan adapula yang berpenampilan menarik dalam 

rutinitas sehari-harinya. Mereka mempunyai kewajiban untuk melakukan 

ihda>d sebab ditinggal mati oleh suaminya selama 4 bulan 10 hari. Namun 

mereka juga mempunyai tanggungjawab akan pekerjaannya.  

Peneliti juga telah melakukan wawancara dengan beberapa wanita 

karir yang ditinggal mati oleh suaminya di Desa Grobogan Kecamatan 

Jiwan Kabupaten Madiun, salah satunya adalah Ibu Sulastri. Ibu Sulastri ini 

bekerja sebagai guru les dan juga memiliki usaha menjahit. Beliau kurang 

memahami bagaimana aturan ihda>d dalam agama Islam. Dalam 

kesehariannya ibu Sulastri mengaku bahwa setelah suaminya meninggal 

penampilannya lebih tertutup dibandingkan sebelumnya. Namun, beliau 

                                                             
14 Sukiyem, Basinem, Siti, Hasil Wawancara, Madiun, 03 Desember 2020. 
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tidak bisa untuk tetap dirumah pada saat masa ihda>dnya karena harus 

bekerja.15 

Menurut Ibu Hj. Khoiriyah selaku tokoh agama yang ada di Desa 

Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, hampir seluruh 

masyarakat desa Grobogan memang tidak memahami atau bahkan tidak 

mengetahui perihal kewajiban ihda>d bagi seorang istri yang telah ditinggal 

mati oleh suaminya. Dalam pelaksanaannya pun mungkin hanya sedikit 

orang yang melaksanakan ihda>d. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya 

kesadaran masyarakat mengenai hal-hal semacam ini.16 

Ibu A’yunin Faridhoh yang juga termasuk tokoh agama di Desa 

Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, beliau mengatakan 

bahwasannya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya 

ihda>d ini memang sulit, banyak orang yang paham dalam hal ini namun 

memang kesadaran dalam dirinya untuk melakukan ihda>d ini sangatlah 

minim. Seperti halnya memahami bahwa sholat itu wajib namun masih ada 

juga sebagian orang yang tidak melaksanakannya, karena kurangnya 

kesadaran dalam dirinya.17 

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan 

yaitu tentang ihda>d yang di alami oleh seorang istri yang ditinggal mati 

suaminya, namun wanita yang ditinggal mati suaminya ini mempunyai 

tanggungan pekerjaan sehingga wanita yang ditinggal mati oleh suaminya 

                                                             
15 Sulastri, Hasil Wawancara, Madiun, 10 Maret 2021 
16 Hj. Khoiriyah, Hasil Wawancara, Madiun, 28 Maret 2021  
17 A’yunin Faridhoh, Hasil Wawancara, Madiun, 28 Maret 2021  



8 
 

 

tersebut tidak melaksanakan kewajiban ihda>d yang telah diatur dalam 

hukum Islam.  Penulis tertarik meneliti kasus ini karena, apa yang terjadi 

dilapangan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Kenyataan yang ada adalah 

ketidakpedulian masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam 

menyikapi batasan yang ditentukan agama, sehingga penulis tertarik untuk 

membahas tentang ihda>d wanita karir dalam hukum Islam, karena untuk 

menjaga peraturan agama dan untuk menghormati suaminya yang sudah 

meninggal sekaligus menjaga dari fitnah. 

Dari latar belakang diatas maka timbul keinginan penulis untuk 

meneliti kasus ini yakni bagaimana Wanita Karir Dalam Masa Ihda>d di Desa 

Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Ditinjau Dari Hukum 

Islam. 

B. Rumusan Masalah  

Agar pembahasan ini tersusun secara sistematis, maka perlu 

dirumuskan permasalahan. Berdasarkan kronologi permasalahan yang 

disampaikan dalam latar belakang diatas. Maka dapat diambil rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan ihda>d wanita karir di Desa Grobogan Kecamatan 

Jiwan Kabupaten Madiun ditinjau dari hukum Islam? 

2. Bagaimana implikasi dari penerapan ihda>d wanita karir di Desa 

Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ditinjau dari hukum 

Islam? 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penerapan ihda>d wanita karir di Desa Grobogan 

Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ditinjau dari hukum Islam? 

2. Untuk mengetahui implikasi dari penerapan ihda>d wanita karir di Desa 

Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ditinjau dari hukum 

Islam? 

D. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan serta menambah khazanah hukum dalam bidang hukum 

keluarga Islam di Indonesia dan juga dapat memberikan kontribusi 

pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama bagi 

masalah ihda>d wanita karir. 

b. Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membuka 

kesadaran masyarakat Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten 

Madiun terkait pentingnya kewajiban ihda>d bagi wanita muslim yang 

ditinggal mati oleh suaminya, terutama bagi wanita karir yang memiliki 

tanggungjawab pekerjaan yang harus dikerjakan.  

 



10 
 

 

E. Telaah Pustaka 

Kajian terdahulu dalam hal ini menjadi landasan menentukan posisi 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dari hasil penelusuran penulis 

terkait tema penelitian, sudah banyak referensi yang membahas tentang 

permasalahan ihda>d, baik ihda>d secara hukum Islam, ihda>d secara hukum 

positif, maupun ihda>d yang ditinjau dari berbagai teori misalnya teori 

gender, Ushul Fiqh, dan lain-lain. Ada beberapa skripsi yang dijadikan 

rujukan oleh penulis, diantaranya: 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Fredy Siswanto yang berjudul 

“Analisis Hukum Terhadap Ihda>d bagi Perempuan Ditinjau Dari Aspek 

Hukum Islam dan Kesetaraan Gender”18. Rumusan masalah dalam skripsi 

ini yakni; 1) Bagaimana ketentuan mengenai ihda>d bagi perempuan menurut 

hukum Islam? 2) Bagaimana ihda>d bagi perempuan dalam hukum Islam 

menurut analisis gender?. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. 

Selain itu, penelitian ini terfokus pada bagaimana ihda>d bagi perempuan 

yang mengambil ketentuan dari KHI dan menganalisis dengan teori gender.  

Hasil dari penelitian ini adalah ihda>d bagi perempuan dalam hukum 

Islam menurut gender dapat dikatakan bahwa dalam kehidupan berelasi 

dengan yang lain terdapat nilai tatakrama dan norma hukum yang 

membedakan peran laki-laki dan perempuan, artinya masa berkabung dalam 

Kompilasi Hukum Islam terspesifikasi bagi siapapun, baik laki-laki atau 

                                                             
18 Fredy Siswanto, Analisis Hukum Terhadap Ihdad bagi Perempuan Ditinjau Dari Aspek 

Hukum Islam dan Kesetaraan Gender, Skripsi (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014). 
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perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam KHI telah 

mencerminkan kesetaraan gender, bahwa bagi laki-laki ataupun perempuan 

ketika ditinggal mati oleh pasangannya harus melakukan masa berkabung. 

Masa berkabung yang dicantumkan dalam hukum Islam dengan makna 

ihda>d adalah berlaku bagi laki-laki dan perempuan, meskipun dengan 

bentuk atau cara yang berbeda.  

Skripsi tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan 

memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaaannya terletak pada 

pembahasan utamanya yakni ihda>d. Sedangkan perbedaannya terletak pada 

fokus penelitiannya, dimana skripsi tersebut membahas ihda>d bagi 

perempuan secara umum, sedangkan peneliti membahas tentang ihdadnya 

wanita karir. 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yalis Shokhib yang 

berjudul “Ihda>d Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah 

Analisis Gender)”.19 Rumusan masalah dalam skripsi ini yakni; 1) 

Bagaimana ihda>d bagi perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

menurut analisis gender? 2) Bagaimana kontekstualisasi ‘urf ihda>d 

perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)?. Penelitian ini 

menggunakan penelitian kepustakaan. Selain itu, penelitian ini terfokus 

pada ketentuan ihda>d dalam KHI yang ditinjau dari teori ‘urf dan analisis 

gender dan Islam. 

                                                             
19 Muhammad Yalish Shokhib, Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam 

(Sebuah Analisis Gender), Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010). 
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Hasil dari penelitian diatas adalah ketentuan ihda>d dalam Pasal 170, 

BAB XIX, poin satu dan dua KHI dapat dinyatakan tidak bias gender. Hal 

ini karena ketentuan masa berkabung, berlaku tidak hanya bagi perempuan 

tetapi juga bagi laki-laki, meskipun dengan bentuk atau cara yang berbeda. 

Penulis menggunakan teori ’urf yang berkesuaian dengan teori limitasi 

Shahrur dengan melihat kebiasaan masyarakat pada umumnya, dan hal ini 

dapat dikatakan tidak bertentangan dengan ketentuan nash.  

Skripsi tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan 

memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaaannya terletak pada 

pembahasan utamanya yakni masalah ihda>d. Sedangkan perbedaanya 

terletak pada fokus penelitiannya dan juga pada tinjauannya, dimana skripsi 

tersebut membahas ihda>d bagi perempuan dalam KHI dan ditinjau dari 

sebuah analisis gender, sedangkan peneliti membahas tentang ihda>d wanita 

karir serta ditinjau dari hukum Islam. 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Heni yang berjudul “Dilema Praktek 

Ihda>d (Studi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Islam Kebayoran 

Lama)”.20 Rumusan masalah dalam skripsi ini yakni; 1) Bagaimana 

efektivitas masa ihda>d di masyarakat muslim Kebayoran Lama? 2) 

Bagaimana pemahaman masyarakat muslim Kebayoran Lama tentang 

hukum ihda>d? 3) Bagaimana praktek ihda>d masyarakat Kebayoran Lama 

yang ditinjau dari aspek sosisologis?. Penelitian ini menggunakan penelitian 

                                                             
20 Heni, Dilema Praktek Ihdad (Studi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Islam Kebayoran 

Lama), Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010). 
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kualitatif lapangan dan terfokus pada efektivitas masa ihda>d juga 

pemahaman dan prakteknya di masyarakat muslim Kebayoran Lama. 

Hasil dari penelitian diatas adalah apabila dilihat dari aspek 

sosiologis bahwa pelaksanaan praktek ihda>d di masyarakat muslim 

Kebayoran Lama terjadi sebuah dilematis, yakni adanya kebutuhan 

ekonomi yang tinggi yang menyebabkan seorang janda harus bekerja diluar 

rumah guna memenuhi kehidupan pribadi an anak-anaknya. Selain itu juga, 

bahwa praktek ihda>d yang biasa dilaksanakan warga hanya berlangsung 

selama ±3 bulan-an.  

Skripsi tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan 

memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaaannya terletak pada 

pembahasan utamanya yakni masalah ihda>d. Sedangkan perbedaannya 

terletak pada fokus penelitiannya dan pada tinjauannya, dimana skripsi 

tersebut membahas ihda>d bagi perempuan secara umum dan ditinjau dari 

aspek sosiologis, sedangkan peneliti membahas tentang ihda>dnya wanita 

karir dan ditinjau menggunakan hukum Islam. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan 

(Field Research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian 

lapangan adalah penelitian yang terjun langsung ke lapangan guna 

mengadakan penelitian pada objek yang dibahas. Dalam hal ini peneliti 
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membahas tentang bagaimana penerapan ihda>d wanita karir di Desa 

Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.  

Sedangkan pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang 

menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam 

kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang 

holistis, kompleks, dan rinci. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk 

mengetahui bagaimana pelaksanaan masa ihda>d yang dialami oleh para 

wanita karir yang ada di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten 

Madiun.21 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian tindakan kehadiran peneliti tidak hanya sebagai 

perencana, pengumpul data tetapi peneliti terlibat langsung dalam 

tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian. Kedudukan 

peneliti dalam penelitian adalah sebagai perencana, pengumpul data, 

analisis penafsiran data dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil 

penelitian. Instrumen selain manusia dapat pula digunakan, sperti 

pedoman wawancara, observasi, tetapi fungsinya terbatas sebagai 

pendukung tugas peneliti. Kehadiran peneliti ini mutlak diperlukan, dan 

peneliti sebagai pengamat partisipatif atau juga sebagai pengamat penuh. 

Hal ini dikarenakan tanpa kehadiran peneliti, maka data yang didapatkan 

tidak dapat dijamin keakuratannya. Untuk mengumpulkan data 

sebanyak-banyaknya peneliti terjun langsung dan berbaur dengan 

                                                             
21 Albi Anggito, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 9 
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komunitas subjek penelitian untuk memahami langsung kenyataan 

dilapangan.22 

3. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat penelitian 

adalah Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Peneliti 

memilih lokasi tersebut karena sesuai dengan kebutuhan peneliti, yakni 

tentang penerapan ihda>d. Mengingat penerapan ihda>d di desa tersebut 

masih sangat kurang diperhatikan bahkan hampir tidak diperdulikan, 

terlebih bagi wanita karir di desa tersebut. 

4. Data Dan Sumber Data 

a. Data  

Data adalah segala fakta mentah yang merupakan hasil 

pengamatan di lapangan kemudian dituangkan dalam bentuk angka, 

huruf, grafik, gambar, dan sebagainya yang dapat diolah lebih lanjut 

sehingga diperoleh hasil tertentu.23 

Data dalam penelitian pada dasarnya terdiri dari semua 

informasi atau bahan yang disediakan alam (dalam arti luas) yang 

harus dicari, dikumpulkan dan dipilih oleh peneliti. Data bisa terdapat 

pada segala sesuatu apa pun yang menjadi bidang dan sasaran 

penelitian.24 Data dalam penelitian ini adalah pelaksanaaan ihda>d 

                                                             
22 Nurul Aini, Montase Dan Pembelajaran (Montase Sebagai Pembangun Daya Fikir Dan 

Kreativitas Anak Usia Dini), (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), 60-61. 
23 Albi Anggito, Metodologi Penelitian Kuaitatif, 213. 
24 Farida Nugrahani, Metode Penelitain Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, 

(Solo: Cakra Books, 2014), 107. 
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yang dilaksanakan oleh wanita karir di Desa Grobogan Kecamatan 

Kabupaten Madiun selama masa ihda>dnya berlangsung setelah 

kematian suaminya.  

b. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data 

dapat diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif dapat 

berupa orang atau benda.25 Sedangkan jenis datanya berupa kata-kata 

atau pernyataan-pernyataan. Selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen, dan lain-lain.26 Sumber data dalam penelitian kualitatif 

atara lain sebagai berikut: 

1) Sumber Data Primer 

Data primer/data dasar adalah data yang di dapat langsung 

dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian 

lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat 

dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara.27 

Pada penelitian ini terdapat 4 orang wanita karir sebagai 

pelaku ihda>d di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten 

Madiun yang akan dijadikan narasumber. 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara  

tidak langsung memberikan data, kepada pengumpulan data, 

                                                             
25 Warul Walidin, Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory, (Aceh: FTK Ar-

Raniry Press, 2015), 121-122. 
26 Mamik, Metodologi Kualitatif, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), 78. 
27 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 16. 
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misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. 28  Berdasarkan 

pengertian di atas sumber data sekunder pada penelitian ini adalah 

sumber pendukung yang berupa tulisan dan penelitian yang 

berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Data sekunder yang 

diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku, internet, 

dan lain-lain. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang 

digunakan penulis adalah data wawancara dengan tetangga para 

pelaku ihda>d yang mengetahui keseharian si pelaku ihda>d selama 

masa ihda>d nya berlangsung, dan juga tokoh agama di Desa 

Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data kualitatif menurut Lincoln & Guba 

menggunakan wawancara, observasi dan dokumen (catatan atau arsip). 

Wawancara, observasi berperan serta (participant observation) dan 

kajian dokumen saling mendukung dan melengkapi dalam memenuhi 

data yang diperlukan sebagaimana fokus penelitian.29 Dalam penelitian 

ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi  

Observasi adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara 

sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan engan mengamati dan 

mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam 

                                                             
28 Sugiyono, Memahami Penelitian Kuaitatif, (Bandung: Alfabeta, 2008), 63. 
29 Salim, Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 114. 
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konteks kehidupan sehari-hari, dan memperhatikan syarat-syarat 

penelitian ilmiah.30 

Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan oleh peneliti 

yakni pengamatan tentang penerapan ihda>d wanita yang ditinggal 

mati suaminya terutama wanita karir di Desa Grobogan Kecamatan 

Jiwan Kabupaten Madiun. 

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh 

dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju/pemberi 

pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas 

pertanyaan itu.31 

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan jenis 

wawancara bebas terpimpin. Dimana pada saat wawancara dengan 

narasumber peneliti boleh menanyakan apa saja yang dianggap perlu 

dalam wawancara, dengan membawa pedoman tentang garis besar 

hal-hal yang akan ditanyakan agar pertanyaan yang diajukan dapat 

terarah. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap 

10 narasumber. Dari 10 narasumber ini terdapat 4 narasumber dari 

wanita karier sebagai pelaku ihda>d, 4 narasumber dari tetangga 

ataupun kerabat pelaku ihda>d yang mengetahui benar bagaimana 

                                                             
30 Warul Walidin, Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory, 125-126. 
31 Basrowi, Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 127. 
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kehidupan si pelaku ihda>d setelah suaminya meninggal dunia dan 2 

narasumber dari tokoh agama di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan 

Kabupaten Madiun. 

Tabel 1.1  

Daftar Narasumber 

No Nama Pekerjaan Status 

Narasumber 

1 Ibu Sulastri Guru les dan 

Memiliki usaha 

menjahit  

Wanita karir selaku 

pelaku ihda>d 

2 Ibu Katini  Ibu rumah tangga Tetangga Ibu 

Sulastri 

3 Ibu Hartatik Memiliki usaha toko 

kelontong dan kios 

buah 

Wanita karir selaku 

pelaku ihda>d 

4 Ibu Sulam Petani  Tetangga Ibu 

Hartatik 

5 Ibu Sumarmi Memiliki usaha 

warung makan  

Wanita karir selaku 

pelaku ihda>d 

6 Ibu Ida Fitri Memiliki usaha toko 

alat tulis 

Tetangga Ibu 

Sumarmi 

7 Ibu Nurdayati PNS Wanita karir selaku 

pelaku ihda>d 

8 Ibu Laminah  Petani  Tetangga Ibu 

Nurdayati 

9 Ibu Hj. 

Khoiriyah 

Ibu rumah tangga Tokoh Agama di 

Desa Grobogan 

Kecamatan Jiwan 

Kabupaten Madiun 
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10 Ibu A’yunin 

Faridhoh  

Ibu rumah tangga  Tokoh Agama di 

Desa Grobogan 

Kecamatan Jiwan 

Kabupaten Madiun 

c. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, dan lain-lain. 

Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, sketsa, dan lain-

lain.32  

Studi dokumentasi dimaksudkan untuk menambah atau 

memperkuat apa yang terjadi, dan sebagai bahan untuk melakukan 

komparasi dengan hasil wawancara, sejauh ada dokumentasi yang 

bisa diperoleh dilapangan. 33  Dari pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa dokumentasi adalah kumpulan catatan atau 

gambar yang dijadikan bukti dalam sebuah penelitian. Dalam 

penelitian ini dokumentasi yang digunakan penulis adalah foto 

sebagai bukti penelitian.  

 

 

                                                             
32 Sugiyono, Metode Penelitian Kuatitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods), 

(Bandung: Alfabeta, 2017), 326. 
33 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan, (Bandung: 

PT Refika Aditama, 2014), 205. 
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6. Analisis Data  

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan 

yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan 

apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.34 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kualitatif yang berusaha menggambarkan menganalisa dan 

menilai desa terkait dengan permasalahan ihda>d wanita karir dalam 

hukum Islam. Sedangkan langkah-langkah yang di gunakan peneliti 

adalah mendeskripsikan berkaitan dengan ihda>d wanita karir dalam 

hukum Islam, kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan 

metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum 

menuju kepada hal-hal khusus. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari 

konsep validitas atau kesahihan dan reliabilitas atau keandalan data 

menurut versi positivisme yang disesuaikan dengan tuntutan 

pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri.35 

Pengecekan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

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

Rosdakarya,2013), 248. 
35 Farida Nugrahani, Metode Penelitain Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, 

115. 
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data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data tersebut untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, seperti 

membandingkan wawancara terhadap objek penelitian atau para 

informan.36 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika pembahasan 

menjadi lima bab. Semua bab tersebut saling berhubungan dan mendukung 

satu sama lain. Gambaran atas masing-masing bab tersebut sebagai berikut: 

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang yang 

didalamnya menguraikan tentang ihda>d secara umum kemudian 

uraian singkat tentang wanita karir kemudian penerapan ihda>d di 

Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Dari latar 

belakang masalah tersebut munculah permasalahan-permasalahan 

yang dituangkan dalam rumusan masalah yakni; bagaimana 

penerapan ihda>d wanita karir di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan 

Kabupaten Madiun ditinjau dari hukum Islam, bagaimana 

implikasi dari penerapan ihda>d wanita karir di Desa Grobogan 

Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ditinjau dari hukum Islam. 

Kemudian pada bab ini menjelaskan tujuan penelitian yakni untuk 

mengetahui dan menganalisis rumusan masalah, menjelaskan 

manfaat penelitian baik secara internal maupun eksternal, bab ini 

juga memaparkan telaah pustaka/penelitian terdahulu untuk 

                                                             
36 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 330. 
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membuktikan bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian yang 

sudah ada, pada bab ini juga dijelaskan mengenai metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari jenis dan 

pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data 

dan sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data 

sekunder, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan 

keabsahan data. 

BAB II : Bab ini berisi kerangka teori/landasan teori, yakni teori ihda>d 

seperti pengertian ihda>d, dasar hukum ihda>d, macam-macam 

ihda>d, cara pelaksanaan ihda>d, dan tujuan ihda>d. Selain itu juga 

teori yang berkenaan dengan wanita karir yakni; pengertian wanita 

karir, motivasi wanita terjun ke dunia karir, dan wanita karir dalam 

pandangan agama Islam.  

BAB III : Pada bab ini diuraikan data yang diperoleh dari hasil wawancara 

atau observasi yang telah dilakukan dan diolah berdasarkan teknik 

pengolahan data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini yakni; 

profil Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun yang 

meliputi sejarah dan susunan organisasi di Desa Grobogan 

Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, serta potensi umum dan 

potensi sumber daya manusia di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan 

Kabupaten Madiun. Selain itu data mengenai wanita karir dalam 

masa ihda>d di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten 

Madiun. 
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BAB IV : Bab ini merupakan inti dari penelitian, karena pada bab ini akan 

menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data 

sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. 

Dan dalam bab ini berisi analisis penerapan ihda>d wanita karir di 

Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ditinjau dari 

hukum Islam, kemudian implikasi dari penerapan ihda>d wanita 

karir di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun 

ditinjau dari hukum Islam. 

BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari 

penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat dari 

rumusan masalah yang telah ditetapkan.  
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BAB II 

IHDA>D WANITA KARIR DALAM HUKUM ISLAM 

A. Ihda>d 

1. Pengertian Ihda>d  

Kata ihda>d menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshari berasal dari 

kata ahadda, dan bisa juga disebut al-hidad yang diambil dari kata hadda. 

Secara etimologis (lughawi) ihda>d berarti al-man’u (cegahan atau 

larangan). Sedangkan menurut pengertian syara’ (istilahi), ihda>d ialah 

meninggalkan pakaian yang bertujuan untuk mempersolek diri dengan 

memakai pakaian yang dicelupkan warna atau yang dimakudkan untuk 

perhiasan. 1 

Pengertian senada juga dikemukakan oleh Sayyid Abu Bakar al-

Dimyathi. Secara etimologis ihda>d adalah menahan diri dari 

bersolek/berhias badan. 

Dengan redaksi sedikit berbeda, Wahbah al-Zuhaili memberikan 

definisi ihda>d sebagai berikut: 

ْينَةِّ  ْيبِّ َوالز ِّ ْيبِّ تَْرُك الط ِّ ْيبِّ َوَغْيرِّ الُمطِّ َوالُكْحلِّ َوالدُْهنِّ الُمطِّ  

“Meninggalkan parfum, perhiasan, celak mata, dan minyak, baik 

minyak yang mengharumkan atau tidak.”2 

Syekh Sayyid sabiq juga memberikan definisi tentang ihda>d. 

Menurutnya, ihda>d adalah meninggalkan bersolek seperti memakai 

                                                             
1 Dedisyah Putra, “Konsep ‘Urf Dan Implementasinya Pada Ihdad Wanita Karier,” 273. 
2 Ibid. 
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perhiasan, pakaian sutera, wangi-wangian, dan celak mata. Hal tersebut, 

menurut Sayyid Sabiq diwajibkan atas seorang istri yang ditinggal mati 

suaminya selama masa iddah dengan maksud untuk menunjukkan 

kesetiaan dan menjaga hak-hak suami.3 

Dari berbagai pendapat para ulama’ diatas dapat disimpulkan 

bahwa ihda>d adalah masa berkabung seorang wanita yang ditinggal mati 

oleh suaminya yang dalam masa itu tidak boleh bersolek atau berhias 

dengan memakai perhiasan, pakaian yang berlebihan, wangi-wangian, 

celak mata, dan yang lainnya, juga tidak boleh keluar rumah tanpa 

adanya keperluan, untuk menghormati dan turut belasungkawa.4 

2. Dasar Hukum Ihdad  

Jumhur ulama’ dari empat mazhab sependapat bahwa ihda>d 

hukumnya wajib atas istri yang menjalani iddah kematian suami (iddah 

wafat). Demikian pendapat mayoritas ulama bahkan hampir seluruh 

mereka kecuali Hasan Basry dan Asy-Sya’bi sepakat pendapatnya 

mengatakan bahwa ihda>d hukumnya sunnah bagi wanita muslimah yang 

merdeka, selama masa iddah kematian suami. 5  Adapun landasan hukum 

disyariatkannya ihda>d adalah sebagai berikut: 

 

 

 

                                                             
3 Ibid., 274. 
4 Ahmad Muslimin,”Iddah Dan Ihdad Wanita Modern,” 221. 
5 Russanani. “Pensyariatan Ihdad Sebagai Pembelaan Terhadap Wanita,” 43. 
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a. Ayat Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 234  

ن   هِّ فُسِّ َنْ أ ْصَن بِّ بَّ ََر ت ا يَ اًج َو َْز وَن أ ذَُر يَ ْم َو كُ نْ َن مِّ ْو فَّ َو َ ُت يَن ي ذِّ الَّ َو

ْم  كُ يْ لَ اَح عَ نَ ََل ُج نَّ فَ لَهُ ََج َن أ غْ لَ ا بَ ِّذَ إ ا ۖ فَ ًر ْش عَ ٍر َو هُ َْش ةَ أ عَ بَ َْر أ

ُروفِّ  عْ َم الْ ِّ نَّ ب هِّ فُسِّ َنْ َن فِّي أ لْ عَ َ ا ف يَم لُونَ فِّ َم َعْ ا ت َم ُ بِّ بِّير    ۗ َوَّللاَّ َخ  

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan 

meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan 

dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah 

habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan 

mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah 

mengetahui apa yang kamu perbuat.” Q.S (Al-Baqarah) :2346 
 

b. H}adi>th Nabi Muhammad SAW 

يَّةَ  دَّ إِّْمَرأَة  أَنَّ َرُسْوَل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلَّ  ؛َعْن أُم ِّ َعطِّ َم قَاَل: )الَ تُحِّ

أَْربَعَةَ أَْشُهٍر َوَعْشًرا، َوالَتَْلبَْس  َمي ٍِّت فَْوَق ثََلٍَث، إِّالَّ َعلَى َزْوجِّ  َعلَى

ْيبًا إِّالَّ إِّذَ   ثَْوبًا ْل، َوالَ تََمسَّ طِّ ا َمْصبُْوًغا، إِّالَّ ثَْوَب َعْسٍب َوالَ تَْكتَحِّ

ْن قُْسطِّ  ٍم. َوألَبِّ  .( مت فق عليه,أَو أَْظفَارِّ  َطُهَرْت نُْبذَةً مِّ ي َوهَذَا لَْفُظ ُمْسلِّ

 ِّ َن دَاُودَ َوالنََّسائِّي  يَادَةِّ  مِّ بْ الز ِّ :َولِّل (: )َوالَتَْحتَضِّ َوالَ  نََّسائِّى ِّ

                                                                              ْط تَْمتَشِّ 

Artinya: Dari Ummu Athiyah, bahwasanya Rasulullah saw telah 

bersabda: “Janganlah seorang perempuan berkabung atas kematian 

lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya ia boleh 

berkabung empat bulan sepuluh hari, ia tidak boleh berpakaian warna 

warni kecuali kain ‘ashob, tidak boleh mencelak matanya, tifak 

menggunakan wangi-wangian, kecuali jika telah suci, dia boleh 

menggunakan sedikit sund dan adhfar (dua macam wewangian yang 

biasa digunakan perempuan untuk membersihkan bekas haidnya). 

“Muttafaq Alaihi dan lafadhnya menurut Muslim. Menurut riwayat 

                                                             
6 Al-Qur’an, 2: 234. 
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Abu Dawud dan Nasa’i ada tambahan: tidak boleh menggunakan 

pacar.” Menurut riwayat Nasa’i: tidak boleh menyisir.”7 

 

c. H}adi>th Nabi Muhammad SAW 

ُ َعْنَهاَعْن اُم ِّ َسلََمةَ  َي َّللاَّ ًرا بَْعدَ اَْن َجعَْلُت َعلَى َعْينيِّ َصبْ ) : قَالَتْ   َرضِّ

بُ  صلى هللا عليه وسلمفَقََل َرُسْوُل ا هللِّ  ,َسلَمةَ اَبُو  ُوف ِّيَ تُ  الَوْجهَ.  اِّنَّهُ يَشِّ

ْيهِّ بِّالنََّهارِّ َوالتَ يهِّ اِّال  بِّااللَّْيلِّ َواَْنزِّ  تَْجعَلِّ فَََل  يْ تَ مْ عِّ ي شِّ طِّ

ْيبِّ، َوالَ  ، فَاِّ بِّالط ِّ نَّاءِّ َضاب   نَّهُ بِّالحِّ طُ ؟ قَاَل بِّ  :قُْلتُ  خِّ ِّ َشْيٍء أَْمتَشِّ أي 

ْدرِّ  اه أبو داود, والنسائي, َوإِّْسنَادُهُ َحَسن                                  رو (بِّالسِّ  

Artinya: Dari Ummu Salamah  r.a. berkata: saya pakai jadam dimata 

saya. Maka Rasulullah saw. Bersabda :Sesungguhnya (jadam) itu 

mencantikan muka. Maka janganlah engkau pakai dia melainkan pada 

malam, dan buanglah dia pada siang, dan janganlah engkau bersisir 

dengan minyak atau dengan pacar rambut, karena yang demikian itu 

celupan (semiran). Saya bertanya : Dengan apa saya boleh bersisir ? 

Jawabnya : “Dengan bidara”. Riwayat Abu Dawud dan Nasa’i. 

Sanadnya hasan.8 

 

d. H}adi>th Nabi Muhammad SAW 

َجاَءتِّ اْمَرأَة  إِّلَى َرُسولِّ هللاِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم فَقَالَْت أِّنَّ أْبنَتِّي تُُوف َِّي 

لَُها؟ فَقَاَل: تفق . مالَ  َعْنَها َزْوُجَها، َوقَدِّ اْشتََكْت َعْينََها، أَفَتَْكحِّ

                                                                                 عليه

Artinya : “Datang seorang wanita menemui Rasulullah Shallallahu 

‘alaihi wa sallam. Ia berkata, ”Wahai Rasulullah, suami putriku telah 

meninggal dunia. Sementara putriku mengeluhkan rasa sakit pada 

                                                             
7 Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Kitab Bulughul Maram, (Jakarta: Shahih, 

2016), 369. 
8 Ibid., 370. 
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matanya. Apakah ia boleh mencelaki matanya?” ”Tidak,”  Muttafaq 

Alaihi.9 

 

e. Ijma’  

Telah diriwayatkan daripada sekumpulan sahabat Rasulullah 

SAW. Yang terdiri daripada Abdullah Ibn Umar, Aisyah, Ummu 

Salamah dan selainnya bahwa mereka telah bersepakat mengatakan 

hukum berihda>d bagi wanita yang kematian suami adalah wajib. 

Pandangan ini juga disokong oleh kaum salaf.10 

3. Macam-Macam Ihdad 

Beberapa macam ihdad dilihat dari bentuk putusnya perkawinan 

pelaku ihda>d (wanita):11 

a. Istri yang ditinggal mati suaminya menurut ulama’ Hanabilah, 

Malikiyyah, Syafi’iyyah, dan Hanafiyah hukumnya wajib. Menurut 

Imam Syafi’i bahwa hukum ihda>d tidak tertulis dalam al-Qur’an, 

namun ketika Rasulullah SAW. memerintahkan wanita untuk 

berihda>d maka hukum tersebut sama dengan kewajiban dan ketetapan 

al-Qur’an. 

b. Istri yang ditalaq ba’in 

Istri yang ditalaq ba’in menurut ulama’ Hanafiyyah dan 

Sufyan al-Thauri ihda>dnya wajib, sedangkan menurut Imam Syafi’i 

ihda>dnya tidak wajib tapi dinilai bagus jika dilaksanakan. Sedangkan 

                                                             
9 Ibid. 
10 Noorul Madihah Syed Husin, “Kefahaman Tentang Ihdad Dikalangan Wanita Muslim 

Bandar Dungun,” Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari, Jld.2, (2009),107-108. 
11 Edi Susilo, “Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir,” Al-Hukama (The Indonesian Journal 

Of Islamic Family Law, Vol. 6, 2, (2016), 284-286. 
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menurut Imam Maliki, istri yang ditalak ba’in ataupun raj’i tidak 

wajib ihda>d. Dalil yang digunakan adalah athar dari Ibnu Wahab dari 

Yunus yang bertanya pada Rabi’ah, “apakah wanita yang ditalak 

wajib menjauhi perhiasan?” Maka jawabnya, “tidak ada yang harus 

dijauhi”. 

c. Istri yang ditalaq raj’i 

Menurut Syafi’iyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah, sitri yang 

ditalaq raj’i masih terikat ikatan suami istri dan tetap berlaku hukum 

Istri. Oleh karena itu masih boleh untuk berhias dan bersolek, bahkan 

Syafi’iyyah menyatakan sunnah berhias jika rujuk masih 

dimungkinkan dan menimbulkan kebaikan. 

4. Cara Pelaksanaan Ihdad 

Ihda>d dilakukan oleh seorang istri selama empat bulan sepuluh 

hari. Ihda>d dilakukan dengan cara menghindari berbagai macam 

perhiasan dan wangi-wangian. Selain itu, wanita ber ihda>d juga tidak 

boleh memakai celak yang wangi atau yang mengandung unsur hiasan, 

misalnya celak warna hitam, dan diperbolehkan memakai celak farisi, 

karena tidak mengandung hiasan sama sekali, bahkan menambah rasa 

sakit pada mata sekaligus menjadikannya jelek.12 

Amir Syarifuddin mengatakan hal-hal yang harus dijauhi oleh 

perempuan yang sedang berkabung menurut kebanyakan ulama’ ada 

empat: 

                                                             
12 Abdul Ghofar, Fikih Keluarga, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar: 2011), 427. 
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a. Memakai wangi-wangian, kecuali sekedar untuk menghilangkan bau 

badan, baik dalam bentuk alat mandi atau parfum. 

b. Menggunakan perhiasan, kecuali dalam batas sangat diperlukan. 

c. Menghias diri, baik pada badan, muka, atau pakaian yang berwarna. 

d. Bermalam diluar rumah tempat tinggalnya. Ini didasarkan pada 

pendapat jumhur ulama’ yang mewajibkan perempuan yang ditinggal 

mati suaminya untuk beriddah di rumah.13 

Menurut Imam Syafi’i wanita yang sedang berihda>d boleh 

meminyaki tubuhnya dengan minyak yang tidak harum, sebagaimana 

yang dilakukan orang ihram, meskipun wanita yang berkabung itu pada 

sebagian urusan berbeda dengan orang ihram.14 Imam Syafi’i juga 

mengemukakan, “ia boleh memakai celak pada malam hari dan segera 

dihapus pada siang hari, karena memang tidak diperbolehkan 

memakainya pada siang hari. Demikian juga dengan pewarnaan sekitar 

matanya, maka hal itu tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan 

terpaksa, itupun hanya dibolehkan pada malam hari saja.15 

Ulama’ Hanafiyah berpendapat bahwa wanita yang ditinggal mati 

suaminya boleh keluar rumah pada siang hari dan sebagian malam, tetapi 

ia tidak dibolehkan menginap (bermalam) ditempat manapun kecuali di 

rumahnya sendiri. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa wanita yang 

ditinggal mati suaminya boleh keluar rumah disiang hari semata-mata 

                                                             
13 Elfiana Nur Inayah, “Analisis Pasal 170 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Masa 

Berkabung Bagi Suami,” Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel), 24-25. 
14 Ibid., 25. 
15 Abdul Ghofar, Fikih Keluarga, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar: 2011), 428. 
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berusaha mencari nafkah. Ia melakukan hal tersebut karena ia tidak 

mendapat nafkah dari suaminya yang sudah wafat. Namun demikian ia 

tidak boleh keluar rumah dimalam hari sebab keluar dimalam hari tidak 

ada keperluan baginya. Sedangkan menurut golongan Malikiyah dan 

Hanabilah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar rumah 

pada siang hari. Ketiga golongan tersebut memiliki kesamaan yaitu 

kebolehan keluar rumah pada siang hari dengan alasan untuk kebutuhan 

sehari-hari.16  

Namun, golongan Syafi’iyah berpendapat bahwa wanita yang 

ditinggal mati suaminya tidak boleh keluar rumah kecuali ada uzur.17 

Golongan ini mendasarkan pendapatnya pada surat at-Talaq ayat 1 yang 

berbunyi:18 

َشٍة ُمبَي ِّنَةٍ . نَّ َوالَ يَْخُرْجَن إَِّّلَّ أَْن يَأْتِّْيَن بِّفَحِّ ْن بُيُْوتِّهِّ ُجْوهُنَّ مِّ .....الَ تُْخرِّ  

Artinya: “Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka 

dan janganlah mereka keluar kecuali kalau mereka mengerjakan 

perbuatan keji yang terang.” 

5. Tujuan Ihdad  

Adapun tujuan disyariatkannya ihda>d adalah sebagai berikut; 

Pertama, agar para laki-laki tidak mendekati dan tergoda dengan wanta 

yang sedang berihda>d. Kedua agar wanita yang sedang ihda>d tidak 

                                                             
16 Elfiana Nur Inayah, “Analisis Pasal 170 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Masa 

Berkabung Bagi Suami,” Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel), 26. 
17 Ibid., 27. 
18 Al-Qur’an, 65: 1. 
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tergoda dengan laki-laki selama masa ihda>dnya berlangsung.19 Adapun 

beberapa literatur lain yang menyebutkan mengenai tujuan adanya ihda>d 

yaitu:20 

a. Memberi alokasi waktu yang cukup untuk berduka cita atau 

berkabung, dan sekaligus menjaga fitnah. 

b. Untuk memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang 

meninggal dengan pihak istri yang ditinggalkan dan keluarga 

besarnya. 

c. Untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan dari bibit yang 

ditinggalkan mantan suaminya. 

B. Wanita Karir  

1. Pengertian Wanita Karir  

Secara etimologis, wanita karir adalah gabungan dari dua kata, 

yaitu “wanita” dan “karir”. Kata “wanita” berarti perempuan dewasa. 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), karir 

diambil dari bahasa Belanda yang memiliki dia makna: (1) 

perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan. 

(2) pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.21  

Istilah “karir” dari segi bahasa juga berati sebuah istilah yang 

tidak hanya mencakup keikutsertaan pada lapangan kerja tetapi lebih 

                                                             
19 Muhammad Syukri Albani Nasution, “Pelaksanaan Ihdad Bagi Istri Yang Ditinggal Mati 

Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli 

Serdang),”273.  
20 Ibid., 274. 
21 Rizem Aizid, Fiqh Keluarga Terlengkap, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 304. 



34 
 

 

merupakan kesuakaan atau ketertarikan pada pekerjaan upahan dalam 

waktu lama, atau paling tidak mendambakan kemajuan dan peningkatan 

dalam waktu tertentu. Secara definisi wanita karir bermakna:22 

a. Seorang wanita yang menjadikan pekerjaannya secara serius. 

b. Perempua yang memiliki pekerjaan atau yang menganggap kehidupan 

kerjanya secara serius. 

c. Wanita yang berkecimpung dala dunia profesi (usaha, perkantoran, 

dsb). 

d. Wanita karir adalah wanita yang mampu mengelola hidupnya secara 

menyenangkan dan memuaskan baik dalam kehidupan profesionalnya 

maupun dalam membina rumah tangga. 

Dari makna diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa wanita karir 

adalah seorang wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi.23 

Wanita yang berkarir adalah wanita yang bekerja untuk mengembangkan 

pekerjaannya.24 Wanita karir berarti wanita yang memiliki pekerjaan 

mandiri finansial baik kerja pada orang lain atau punya usaha sendiri 

yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai 

suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan.25 

Tidak semua wanita yang bekerja diluar rumah merupakan wanita 

karir. Wanita karir beda dengan wanita pekerja. Wanita karir lebih 

                                                             
22 Wakirin, “Wanita Karir Dalam Perspektif Islam,” 3. 
23 Rizem Aizid, Fiqh Keluarga Terlengkap, 304. 
24 S. Bekti Istiyanto, “Pentingnya Komunikasi Keluarga: Menelaah Posisi Ibu Antar 

Menjadi Wanita Karir Atau Penciptaan Keluarga Berkualitas,” Komunika, Vol. 1, 2, (2007), 374.  
25 Wakirin, “Wanita Karir Dalam Perspektif Islam,” 4. 
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menekankan profesionalitas, sedangkan wanita pekerja tidak. Wanita 

karir bekerja dengan kemampuan yang mumpuni untuk suatu bidang 

tertentu, sedangkan wanita pekerja tidak. Wanita karir adalah wanita 

yang bekerja berdasarkan profesi, sehingga ia memiliki kekuasaan 

ditempat kerjanya. Contoh wanita karir adalah wanita-wanita yang 

membuka lapangan untuk dirinya sendiri maupun orang lain (bisnis 

rumahan) seperti bisnis makanan.26 

2. Motivasi Wanita Terjun Ke Dunia Karir 

Motivasi yang mendorong wanita untuk terjun ke dunia karir 

antara lain sebagai berikut:27 

a. Pendidikan: pendidikan dapat melahirkan wanita karir dalam berbagai 

lapangan pekerjaan. Kemajuan wanita di sektor pendidikan yang 

akibatnya banyak wanita berpendidikan tidak lagi merasa puas bila 

hanya menjalankan perannya dirumah saja. 

b. Terpaksa oleh keadaan dan kebutuhan yang mendesak. Karena 

keadaan keuangan tidak menentu, sementara kebutuhan makin 

membutuhkan pemenuhan sehingga dengan sendirinya ia harus 

bekerja diluar rumah. 

c. Untuk alasan ekonomis. Agar tidak tergantung pada suami, walaupun 

suami memenuhi semua kebutuhan rumah tangga, karena sifat 

                                                             
26 Rizem Aizid, Fiqh Keluarga Terlengkap, 305. 
27 Wakirin, “Wanita Karir Dalam Perspektif Islam,” 5-6. 
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perempuan selagi ada kemampuan sendiri, tidak selalu meminta 

kepada suami. 

d. Untuk mengisi waktu luang. Diantara perempuan ada yang merasa 

bosan diam dirumah karena tidak mempunyai kesibukan dengan 

urusan rumah tangganya. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan rasa 

bosan tersebut ia ingin mencari kesibukan dengan bidang usaha dan 

sebagainya. 

e. Untuk mencari ketenangan dan hiburan. Seorang perempuan mungkin 

mempunyai kemelut yang berkepanjangan dalam keluarganya yang 

susah diatasi, oleh sebab itu ia mencari jalan keluar dengan 

menyibukan diri diluar rumah. 

f. Untuk mengembangkan bakat. Setiap orang pasti mempunyai bakat 

dalam dirinya, dengan bakat yang dimiliki tersebut seseorang dapat 

melahirkan perempuan karier. Seorang perempuan dapat 

mengembangkan bakat yang dimilikinya dengan terjun kedunia karier 

sesuai dengan bidangnya.   

3. Wanita Karir dalam Pandangan Agama Islam 

Hukum wanita karir dalam Islam dengan merujuk kepada 

pendapat dan fatwa para ulama dan fuqaha dibilang cukup beragam. 

Meski peran wanita atau kaum ibu atau istri lebih utama dirumah bukan 



37 
 

 

berarti mereka haram untuk berkarir. Berkarir juga pernah dilakukan oleh 

para sahabat perempuan di zaman Nabi Muhammad SAW.28 

Secara garis besar para ulama sepakat untuk membolehkan 

seorang wanita untuk bekerja diluar rumah, tetapi mereka memberikan 

batasan-batasan yang jelas yang harus dipatuhi jika seorang wanita ingin 

bekerja atau berkarir terutama harus didasari dengan izin dari suami.29 

Wanita diperkenankan bekerja diluar rumah dalam bidang-bidang 

tertentu yang sesuai dengan kodrat wanita, seperti pengajar, berdagang, 

dan lain-lain.30 Namun, apabila seorang wanita memiliki keperluan 

rumah tangga, seperti hendak berobat atau mencari nafkah (karena sudah 

janda atau suami tidak mau menafkahi), islam membolehkan.31 

Menurut Yusuf al-Qardhawi tidak ada larangan bagi wanita 

bekerja atau melakukan aktivitas di luar rumah untuk mengembangkan 

karirnya asal pekerjaan domestik tidak ditinggalkan, seperti memelihara 

rumah tangga, hamil, melahirkan, mendidik anak dan menjadi tempat 

berteduhnya suami guna mendapatkan ketenangan ketika suami datang 

dari kerja dan kelelahan setelah bersusah payah mencari nafkah..32 

Quraish Shihab menjelaskan bahwa wanita mempunyai hak untuk 

bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama 

                                                             
28 Abdul Fatakh, “Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam,” Mahkamah, Vol. 3, 2, 

(2018), 173. 
29 Asriaty, “Wanita Karir Dalam Pandangan Islam,” Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 7, 2, (2014), 

177. 
30 Ibid., 173.  
31 Abdul Fatakh, “Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam,” 169.  
32 Afif Muamar, “Wanita Karir Dalam Perspektif Psikologis Dan Sosiologis Keluarga Serta 

Hukum Islam,” Jurnal Equalita, Vol 1,1, (2019), 33. 



38 
 

 

mereka membutuhkan pekerjaan tersebut, serta pekerjaan tersebut 

dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan serta dapat pula 

menghindari dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan 

lingkungannya. Zakiyah Darajad juga menjelaskan bahwa dalam 

lapangan kerja yang cocok dengan kodratnya, wanita juga dituntut untuk 

aktif bekerja. Banyak lapangan pekerjaan yang cocok dengan wanita, 

hanya saja harus selalu ingat dengan kodrat kewanitaan yang melekat 

pada dirinya.33   

Dengan demikian jelas bahwa dalam Islam tidak ada halangan 

bagi seorang wanita untuk berkarier selama dalam kariernya selalu 

memperhatikan nilai etis, akhlak karimah dan tidak melupakan kodrat 

kewanitaannya baik kodra fisik maupun psikis. Peran wanita karier 

dalam membentuk keluarga sakinah adalah dambaan dan merupakan 

tujuan hidup bagi setiap orang yang berkeluarga dan sekaligus 

merupakan bukti kekuasaan dan keagungan Allah SWT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33 Ahdar Djamaludin, “Wanita Karier Dan Pembinaaan Generasi Muda,” Jurnal Al-

Maiyyah, Volume 11, 1, (2018), 118. 
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BAB III 

PENERAPAN IHDA>D WANITA KARIR DI DESA GROBOGAN 

KECAMATAN JIWAN KABUPATEN MADIUN 

A. Profil Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun 

1. Sejarah dan Susunan Organisasi di Desa Grobogan Kecamatan 

Jiwan Kabupaten Madiun 

Menurut cerita dari para sesepuh Desa Grobogan masa kini 

bahwa terjadinya/ berdirinya desa grobogan dimulai sejak jaman 

Majapahit, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya 2 buah makam 

ditengah-tengah desa tepatnya di RT 05 RW 03, di tempat ini ada dua 

buah makam punggawa/prajurit majapahit bernama MERTO SURO dan 

MERTO SUTO. Konon ceritanya, dia bertugas ntuk membawa senjata 

tumbak keris dan sejenisnya dan keduanya beristirahat dan bertempat 

tinggal sementara dengan babad lingkungan sekitarnya sampai keduanya 

meninggal dunia dan dimakamkan di lingkungan RT 05 RW 03. 

Dan nama Desa Grobogan sendiri diambil dari kata “GROBOG” 

yang artinya tempat menyimpan barang-barang berharga, pusaka dan 

juga bahan makan yang konon cerita para sesepuh pada saat babad desa 

di daerah/desa ini ditemukan barang yang disebut GROBOG. 

Penemuannya di sekitar Masjid Baitussakin Desa Grobogan lingkungan 

RT 05/06 RW 03. Selanjutnya derah ini dinamakan “Desa Grobogan”. 
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Dalam perkembangannya Desa Grobogan terbagi atas 4 wilayah 

Dusun yang antara lain:1 

a. Dusun Krajan 

b. Dusun Muning  

c. Dusun Jajar 

d. Dusun Gares 

Dan juga terbagi dalam 23 Rukun Tetangga (RT) dan 10 Rukun 

Warga (RW). Para pejabat Desa, Bekel, Lurah atau Kepala Desa yang 

selama ini diketahui adalah: 

Tabel 3.1  

Daftar Nama Para Pejabat atau Kepala Desa Grobogan 

Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun 

No 
Nama Masa Jabatan Keterangan 

1 Mbah Pensiun  Jaman Belanda Kepala Desa 

Pertama 

2 Mbah Imam 

Mustofa Tunjik  

Jaman Belanda/Jepang Kepala Desa 

Kedua 

3 Iskandi/Sukidi 11 Februari 1946 - 

Februari 1987 

Kepala Desa 

Ketiga 

4 Darwanto  1987 - 1988 Pj. Kepala 

Desa  

5 Sukidi  1989 - 2008 Kepala Desa 

Keempat  

                                                             
1 Data Profil Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun 
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6 Karyadi  2009 - 2014 Kepala Desa 

Kelima 

7 Darwanto  23 Desember 2014 – 2 

Desember 2015 

Pj. Kepala 

Desa 

8 Joremi  03 Desember 2015 - 

Sekarang 

Kepala Desa 

Keenam  

Susunan organisasi Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten 

Madiun adalah sebagai berikut:2 

Tabel 3.2 

  Susunan Organisasi di Desa Grobogan  

             Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun  

No. Nama  Jabatan   

1 Darwanto  Pj. Kepala Desa 

2 Rita Mega Puspita Rahayu, S.E Sekretaris Desa 

3 Anies Nurul Hidayati, S.Pd Kaur Keuangan 

4 Ifa Nurdiatin Kaur Umum dan 

Perencanaan 

5 Slamet  Kasi Pemerintahan 

6 Sugeng Mukti Wijaya Kasi Pelayanan dan 

Kesejahteraan 

7 Ari Widodo, S.Pd Kamituwo Dusun I 

8 Gunaryo  Kamituwo Dusun II 

                                                             
2 Data Profil Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun 
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9 Sarno Riyanto  Kamituwo Dusun III 

10 Ajeng Dwi Mastuti, S.Pd Kamituwo Dusun IV 

11 Wanda Agustin Retnowati Staf Kaur Keuangan  

2. Potensi Umum dan Potensi Sumber Daya Manusia Desa Grobogan 

Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun3 

a. Batas wilayah 

Tabel 3.3 

                 Batas wilayah Desa Grobogan Kecamatan Jiwan  

               Kabupaten Madiun 

Batas Desa/Kel Kecamatan 

Sebelah utara : Klagen Serut : Jiwan 

Sebelah selatan : Jiwan : Jiwan 

Sebelah timur : Winongo : Manguharjo 

Sebelah barat : Teguhan & Kwangsen : Jiwan 

b. Jumlah penduduk  

Tabel 3.4 

Jumlah penduduk Desa Grobogan Kecamatan Jiwan  

              Kabupaten Madiun 

Jumlah laki-laki 2137 orang 

Jumlah perempuan 2157 orang 

Jumlah total 4294 orang 

Jumlah kepala keluarga 1518 KK 

Kepadatan Penduduk 2.040,78 per KM 

                                                             
3 Data Isian Potensi Desa dan Kelurahan Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun 
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c. Pendidikan 

Tabel 3.5 

           Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Grobogan  

           Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun 

Tingkatan Pendidikan Laki-laki Perempuan 

Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/ 

play group 
117 orang 110 orang 

Usia 7 - 18 tahun yang tidak pernah 

sekolah 
0 orang 2 orang 

Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah 2 orang 2 orang 

Usia 18 - 56 tahun tidak pernah 

sekolah 
0 orang 0 orang 

Usia 18 - 56 tahun pernah SD tetapi 

tidak tamat 
0 orang 0 orang 

Tamat SD/sederajat 181 orang 171 orang 

Usia 12 - 56 tahun tidak tamat SLTP 0 orang 0 orang 

Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA 0 orang 0 orang 

Tamat SMP/sederajat 379 orang 348 orang 

Tamat SMA/sederajat 535 orang 474 orang 

Tamat D-1/sederajat 4 orang 3 orang 

Tamat D-2/sederajat 5 orang 3 orang 

Tamat D-3/sederajat 10 orang 15 orang 

Tamat S-1/sederajat 85 orang 40 orang 

Tamat S-2/sederajat 4 orang 4 orang 

Jumlah Total 1.494orang 
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d. Tenaga kerja  

Tabel 3.6 

             Tenaga Kerja Penduduk Desa Grobogan  

              Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun 

Tenaga Kerja Laki-laki Perempuan 

Penduduk usia 18 - 56 tahun 1251 

orang 
1258 orang 

Penduduk usia 18 - 56 tahun yang bekerja 1245 

orang 
1255 orang 

Penduduk usia 18 - 56 tahun yang belum 

atau tidak bekerja 
6 orang 3 orang 

Penduduk usia 0 - 6 tahun 189 orang 171 orang 

Penduduk masih sekolah 7 - 18 tahun 328 orang 284 orang 

Penduduk usia 56 tahun ke atas 414 orang 471 orang 

Jumlah 3.433 

orang 
3.442 orang 

Total Jumlah 6.875 orang 

e. Janda Di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun 

Tabel 3.7 

Jumlah Janda Di Desa Grobogan 

  Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun 

RT Jumlah janda  

1.  10 

2.  7 

3.  15 

4.  13 

5.  15 

6.  9 

7.  15 

8.  14 

9.  11 
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10.  15 

11.  10 

12.  14 

13.  14 

14.  20 

15.  9 

16.  17 

17.  22 

18.  21 

19.  9 

20.  13 

21.  12 

22.  5 

23.  14 

Total 304 

B. Penerapan Ihda>d Wanita Karir di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan 

Kabupaten Madiun 

Penyelenggaraan syariat Islam tentang menjalankan kewajiban 

ihda>d di masyarakat Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun 

belum berjalan secara maksimal. Secara keseluruhan masyarakat Desa 

Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun kurang memahami tentang 

konsep ihda>d. Sebagian masyarakat hanya mengetahui tentang masa 

berkabung namun tidak mengetahui bagaimana cara pelaksanaannya yang 

sesuai dengan ketentuan agama Islam. Sehingga menyebabkan masyarakat 

tidak menjalani masa ihda>d setelah suaminya meninggal dunia. Salah satu 

faktor masyarakat tidak menjalani kewajiban berihda>d adalah kurangnya 
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pengetahuan masyarakat mengenai apa itu ihda>d dan bagaimana cara 

pelaksanaannya.4 

Namun, ada juga sebagian masyarakat yang mengetahui ihda>d 

namun tidak melaksanakannya karena memiliki alasan-alasan tertentu 

seperti halnya bekerja. Sebagai seorang wanita karier mereka merasa cukup 

sulit jika harus melaksanakan ihda>d yang benar-benar sesuai dengan 

ketentuan dalam agama Islam. Karena seorang wanita karier memiliki 

tanggung jawab dalam pekerjaannya yang tidak bisa ditinggalkan begitu 

saja. Salah satu faktor yang menyebabkan mereka harus bekerja juga salah 

satunya adalah faktor ekonomi, karena mereka juga harus memenuhi 

kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya setelah suami mereka meninggal 

dunia. 5 

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap janda di Desa 

Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun menunjukkan bahwa 

masyarakat Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun tidak 

banyak yang mengetahui perihal ihda>d, hal inilah yang menyebabkan sedikit 

pula orang yang menjalankan masa ihda>d. Namun, disatu sisi sebagian 

masyarakat Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun tidak 

mengetahui konsep ihda>d secara keseluruhan, akan tetapi disisi lain 

masyarakat Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun 

                                                             
4 Berdasarkan Hasil Observasi 
5 Berdasarkan Hasil Observasi 
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melaksanakan masa ihda>d tanpa mengetahui pengertian dasar ihda>d itu 

sendiri menurut agama Islam.6 

Berkaitan dengan pelaksanaan ihda>d bagi wanita karir di Desa 

Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, para pelaku ihda>d 

memiliki pemahaman masing-masing mengenai ihda>d. Dengan demikian 

perlu adanya data terkait sejauhmana para pelaku ihda>d memahami tentang 

ihda>d. Berikut adalah pemahaman ihda>d menurut para pelaku ihda>d di Desa 

Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun: 

1. Ibu Sulastri 

“Ihda>d/masa berkabung adalah waktu berduka bagi seseorang 

istri setelah kematian suaminya, dan juga masa penantian bagi seorang 

wanita untuk menikah lagi setelah suaminya meninggal. Ihda>d/masa 

berkabung itu hukumnya wajib. Namun, dari segi pelaksanaan atau 

ketentuannya menurut Islam bagaimana saya kurang tahu. Karena selama 

ini yang saya tahu adalah masa dimana seorang istri yang ditinggal mati 

oleh suaminya itu memiliki tenggang waktu sampai akhirnya istri ini 

boleh menikah lagi”.7 

 

2. Ibu Hartatik  

“Masa berkabung itu adalah masa dimana seorang istri itu 

berduka atas kematian suami yang sangat disayangi. Kalau hukumnya 

dan bagaimana ketentuannya menurut Islam sendiri saya tidak tahu, tapi 

kalau menurut saya hukumnya tidak wajib tapi memang setiap orang 

yang ditinggal mati oleh suaminya pasti sedih dan berduka dan itu juga 

termasuk berkabung. Tapi untuk masa atau waktunya itu setiap orang 

pasti berbeda-beda waktu berdukanya”.8 

 

3. Ibu Sumarmi 

“Ihda>d adalah waktu bagi seorang istri untuk merenung dan 

berduka setelah kematian suaminya sampai batas waktu tertentu. 

Mengenai hukumnya setahu saya hukumnya wajib dan untuk 

ketentuannya dalam islam saya tidak tahu pasti tapi setahu saya pada saat 

                                                             
6 Sukiyem, Basinem, Siti, Hasil Wawancara, Madiun, 03 Desember 2020. Santi, Hasil 

Wawancara, Madiun, 06 Desember 2020 
7 Sulastri, Hasil Wawancara, Madiun, 10 Maret 2021. 
8 Hartatik, Hasil Wawancara, Madiun, 12 Maret 2021. 
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masa ihda>d itu istri diberi waktu sampai akhirnya dia siap dan ikhlas atas 

kepergian suaminya., dan boleh menikah lagi jika memang mau menikah. 

Untuk waktunya sampai kapan saya kurang tahu pasti, tapi setahu saya 

ada batas waktunya”.9 

 

4. Ibu Nurdayati 

“Ihda>d adalah masa dimana seorang istri berduka atas kematian 

suaminya, dan kalau mau menikah lagi harus menunggu setelah 100 hari 

kematian suami. Mengenai hukumnya wajib pastinya, masa setelah 

suami meninggal tidak berduka itu kan dosa. Kalau ketentuan ihda>d saya 

belum tahu, yang saya tahu ya 100 hari itu tadi sampai boleh menikah 

lagi”.10 

 

Berdasarkan pemahaman para pelaku ihda>d diatas mengenai 

pengertian ihda>d, dapat disimpulkan bahwa masih minimnya pemahaman 

para pelaku ihda>d mengenai apa yang dimaksud dengan ihda>d. Adapula 

yang memaknai ihda>d adalah masa menunggu sampai akhirnya si istri yang 

ditinggal mati suaminya ini boleh menikah lagi dan hal ini bukanlah disebut 

ihda>d melainkan yang dimaksud itu adalah iddah. Akan tetapi dalam 

literatur fikih menjelaskan bahwa masa berkabung dan masa menunggu itu 

berbeda, walaupun antar kedua istilah itu mempunyai keterkaitan yang 

sangat erat. 

Atas dasar pemahaman diatas, adapun pelaksanaan ihda>d wanita 

karier di desa grobogan kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dikemukakan 

oleh: 

Pertama, Ibu Sulastri selaku pelaku ihda>d. Beliau adalah seorang 

janda yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Beliau bekerja sebagai guru 

                                                             
9 Sumarmi, Hasil Wawancara, Madiun, 12 Maret 2021. 
10 Nurdayati, Hasil Wawancara, Madiun, 21 Maret 2021. 
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les dan juga memiliki usaha menjahit. Sebagai seorang wanita karir Ibu 

Sulastri mengaku cukup sulit untuk melaksanakan ihda>d yang benar-benar 

sesuai dengan syariat Islam. Namun, beliau juga merasa bahwasannya 

setelah suaminya meninggal beliau sudah melaksanakan ihda>d walaupun 

belum bisa sempurna dalam pelaksanaanya sebagaimana diungkapkan 

beliau sebagai berikut; 

“Saya melakukan ihda>d akan tetapi mungkin belum sesuai dengan 

ketentuan Islam. Setelah kematian suami saya, saya berdiam diri dirumah 

itu hanya sekitar seminggu, karena saya harus kerja, dan untuk berhias saya 

memang pada dasarnya tidak terlalu suka berhias kalau tidak lagi ada acara, 

paling kalau pergi bekerja saya hanya berpakaian sederhana namun rapi dan 

tidak berhias wajah yang terlalu mencolok”. 

 

“Kalau dari saya pribadi agak sulit jika melakukan ihda>d yang benar-

benar sesuai dengan ketentuan Islam. Mungkin jika untuk tidak terlalu 

berpenampilan mencolok saya masih bisa, karena memang sehari-hari saya 

juga jarang berdandan. Namun jika harus dirumah selama waktu 4 bulan 10 

hari itu saya rasa saya tidak bisa melakukannya, karena saya juga 

mempunyai tanggung jawab untuk mengajar les privat diluar rumah dan 

tidak mungkin saya tinggalkan begitu saja. Karena jika saya tidak memenuhi 

tanggung jawab saya sebagai guru les itu saya akan kehilangan pekerjaan 

saya. Padahal saya juga masih mempunyai tanggungan untuk membiayai 

hidup saya dan juga anak saya. Kalau saya tidak bekerja bagaimana saya 

bisa membiayai sekolah anak saya. Saya juga tidak mempunyai kerabat atau 

seseorang yang bisa menopang kehidupan saya selama masa ihda>d jika saya 

melaksanakannya pada waktu itu. Karena saudara saya juga hidupnya pas-

pasan dan pastinya memiliki kebutuhan sendiri dalam keluarganya. Bahkan 

saya juga masih memiliki orang tua yang harus saya penuhi kebutuhannya, 

dan pada saat itu setelah suami saya meninggal memang saya sudah tidak 

punya tabungan sama sekali jika saya tidak bekerja.”11 

 

Mengenai pelaksanaan ihda>d  yang dilakukan oleh Ibu Sulastri. 

Peneliti juga mewawancarai Ibu Katini selaku tetangga ibu Sulastri yang 

mengetahui bagaimana keseharian Ibu Sulastri setelah ditinggal mati oleh 

                                                             
11 Sulastri, Hasil Wawancara, Madiun, 10 Maret 2021. 
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suaminya. Beliau mengatakan bahwa setelah kematian suaminya, Ibu 

Sulastri penampilannya lebih tertutup dibandingkan dengan sebelumnya. 

Beliau juga mengatakan bahwa setelah kematian seuaminya Ibu Sulastri 

jarang sekali keluar rumah kalau tidak ada keperluan. Hal ini diungkapkan 

oleh Ibu katini  sebagai berikut; 

“Yang saya tahu setelah kematian suaminya, mbak Lastri 

pakaiannya lebih tertutup dan lebih jarang bepergian.  Paling keluar itu 

karena harus mengajar les diluar. Kalau untuk main atau keluar malam tidak 

pernah. Mulai berani keluar main sama anak-anaknya itu setelah beberapa 

bulan sejak suaminya meninggal. Kalau waktu baru-baru meninggal itu 

mbak Lastri lebih sering dirumah”.12 

 

Kedua, Ibu Hartatik selaku pelaku ihda>d. Beliau adalah seorang 

janda yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Beliau memiliki usaha toko 

kelontong dan juga kios buah. Beliau mengatakan bahwa beliau merasa 

dirinya telah melakukan salah satu ketentuan ihda>d yakni dari segi 

penampilan, karena beliau tidak mengenakan pakaian yang mencolok dan 

tidak merias diri dalam kesehariannya setelah suami beliau meninggal. 

Beliau mengungkapkan sebagai berikut; 

“Saya mungkin melakukan ihda>d dari segi penampilan, karena saya 

memang sehari-hari juga jarang dandan apalagi berpakaian mencolok. 

Tidak ada perubahan kalau dari segi penampilan. Dari dulu penampilan saya 

ya seperti ini kalau sehari-hari, kecuali kalau mau pergi baru saya dandan”. 

Beliau juga mengungkapkan alasan mengapa dirinya tidak bisa 

menjalankan ihda>d adalah karena salah satu faktornya adalah faktor 

                                                             
12 Katini, Hasil Wawancara, Madiun, 10 Maret 2021. 
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pengetahuan dan pemahaman beliau akan kewajiban ihdad ini. Sebagaiana 

yang dikatakan beliau sebagai berikut; 

“Kalau untuk tidak keluar rumah saya tidak melakukannya, karena 

saya juga harus bekerja untuk membiayai hidup saya dan kedua anak saya. 

Kalau saya tidak keluar rumah bagaimana saya bisa berdagang dan membeli 

keperluan jualan saya ditoko. Dulu sebelum suami saya meninggal saya 

hanya berjualan buah dipasar waktu pagi. Tapi setelah suami saya 

meninggal saya memutuskan untuk membuka toko kelontong dan kios buah 

ini. Karena tidak ada lagi yang menafkahi. Kalau hanya mengandalkan 

jualan buah dipasar tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan saya dan anak-

anak saya, karena saya juga masih punya tanggungan untuk menyekolahkan 

anak-anak saya yang masih kecil. Mungkin kalau hanya sekedar untuk 

makan sehari-hari masih bisa, tapi selama itu kan kebutuhan bukan hanya 

makan saja, masih banyak keperluan lainnya juga. Apalagi dulu tempat toko 

ini juga saya masih sewa, jadi harus bayar sewa belum lagi untuk biaya 

lainnya. Tapi kalau saya sebenarnya faktor utamanya itu karena memang 

saya tidak mengerti mengenai adanya ihdad ini. Kalau tahu mungkin saya 

juga bisa berusaha melaksanakannya”.13 

 

Dalam pelaksanaan ihda>d yang dilakukan oleh Ibu Hartatik, Ibu 

Sulam  selaku tetangga dari Ibu Hartatik mengatakan bahwa menurutnya 

Ibu Hartatik tidak melaksanakan ihda>d setelah kematian suaminya. 

Sebagaimana yang beliau katakan sebagai berikut; 

“Menurut saya tidak, tapi kalau penampilan memang dari dulu buk 

har itu nggak pernah dandan kalau dirumah atau ditoko. Memakai hijab 

kalau jualan dipasar sama mau keluar agak jauh, tapi kalau keluar sekitar 

sini saja tidak memakai hijab”.14 

Ketiga, Ibu Sumarmi selaku pelaku ihda>d. Beliau adalah seorang 

janda yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Beliau memiliki usaha 

warung makan. Dalam pelaksanaan ihda>d Ibu Sumarmi cukup memahami 

                                                             
13 Hartatik, Hasil Wawancara, Madiun, 12 Maret 2021. 
14 Sulam, Hasil Wawancara, Madiun, 12 Maret 2021. 
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bagaimana cara pelaksanaan ihda>d. Beliau mengatakan bahwa beliau 

melakukan ihda>d namun belum benar-benar sesuai dengan ketentuan Islam.  

“Saya melaksanakan tapi mungkin belum terlalu sesuai dengan 

aturan agama Islam. Saya sejak suami saya meninggal sampai sekarang juga 

tidak memutuskan untuk menikah lagi. Kalau untuk keluar rumah saya tetap 

keluar rumah namun kalau ada keperluan saja. Saya juga baru membuka lagi 

warung makan ini karena memang ini mata pencaharian saya dan suami saya 

sejak dulu, saya meneruskan usaha ini juga amanat dari suami saya. 

Sebenarnya waktu membuka lagi warung makan ini jujur saya belum siap 

karena seperti masih terngiang-ngiang suami saya, karena dulu segala 

sesuatunya yang mengurus adalah suami saya. Tapi karena memang pada 

saat itu keuangan saya juga menipis dan masih banyak tanggungan yang 

harus diselesaikan jadi saya membuka lagi warung makan ini dan juga 

memang hanya dari rumah makan ini saya bisa mendapatkan uang untuk 

memenuhi kebutuhan hidup”. 

 

Ibu sumarmi juga mengatakan bahwa penampilannya sedikit 

berubah dari sebelum suaminya meninggal dan setelah suaminya 

meninggal, yaitu beliau lebih tertutup dalam berpakaian. 

“Untuk penampilan mungkin lebih tertutup. Kalau selebihnya tidak 

ada perubahan. Saya memakai make up sehari-hari karena memang sudah 

menjadi kebiasaan tapi itu juga tidak tebal”.15 

Sebagai seseorang yang cukup mengetahui kehidupan sehari-hari 

ibu Sumarmi, Ibu Ida Fitri selaku tetangga dari Ibu Sumarmi membenarkan 

bahwasannya menurut beliau Ibu Sumarmi melakukan ihda>d setelah 

ditinggal mati oleh suaminya, sebagaimana yang diungkapkan beliau 

sebagai berikut; 

“Setahu saya melaksanakan tapi mungkin belum 100% sesuai sama 

ketentuan syariat Islam. Penampilannya saya rasa tidak ada perubahan dari 

                                                             
15 Sumarmi, Hasil Wawancara, Madiun, 12 Maret 2021. 
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sebelum suaminya meninggal sampai setelah suaminya meninggal dan 

sampai sekarang”.16 

Keempat, Ibu Nurdayati selaku pelaku ihda>d. Beliau adalah seorang 

janda yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Beliau bekerja sebagai PNS 

bagian TU di SMA 1 Madiun. Dalam pelaksanaan ihda>d beliau mengatakan 

bahwasannya beliau tidak memahami konsep ihda>d dan bagaimana cara 

pelaksanaannya yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga beliau tidak bisa 

mengatakan bahwa setelah suaminya meninggal beliau telah melaksanakan 

ihda>d. Sebagaimana yang beliau katakan sebagai berikut;  

“Kalau melaksanakan atau tidak saya tidak bisa memastikan kalau 

saya melaksanakannya, karena memang dari segi pengetahuan saya tidak 

memahami dengan benar apa ihda>d itu. Tapi untuk ketentuan-ketentuan 

ihda>d tadi mungkin saya sudah cukup menjalankan walaupun belum sesuai 

dengan aturan dalam hukum Islam. Untuk ketentuan tidak dianjurkan keluar 

rumah selama masa ihda>d, saya memang pada dasarnya jarang sekali keluar 

kalau tidak ada yang penting dan saya memang lebih suka di rumah dari 

dulu. Pada saat setelah suami saya meninggal saya di rumah kurang lebih 2 

minggu karena saya masih berduka dan saya juga diberi izin dari pihak 

sekolah selama 2 minggu itu tadi. Setelah itu saya kembali bekerja seperti 

biasa. Lalu untuk memakai perhiasan dan berhias diri saya memang pada 

dasarnya tidak terlalu suka memakai make up, namun untuk bekerja saya 

memakai make up akan tetapi juga tidak tebal cuma pakai bedak sama 

lipstik saja. Karena kalau bekerja lalu tidak memakai make up sama sekali 

saya rasa kalau dilihat itu kurang pantas ya, apalagi kalau bekerjanya di luar 

rumah. Untuk berpakaian juga sama saja, karena dulu juga saya memang 

belum berhijab tapi untuk berpakaiaan saya selalu menggunakan pakaian 

yang sopan walaupun tidak berhijab”. 

 

Dengan pekerjaan beliau yang seorang PNS, beliau merasa cukup 

sulit jika harus melaksanakan ihda>d secara sempurna yang sesuai dengan 

aturan dan ketentuan syariat Islam. Beliau juga mengungkapkan bahwa 

                                                             
16 Ida Fitri, Hasil Wawancara, Madiun, 12 Maret 2021. 
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faktor utama yang menyebabkan beliau tidak melaksanakan ihda>d adalah 

karena faktor pengetahuan dan pemahaman beliau mengenai ihda>d. Beliau 

mengungkapkan sebagai berikut; 

“Cukup sulit jika saya harus bekerja dan harus melaksanakan ihda>d. 

Karena kalau dulu PNS itu jika selama 3 bulan berturut-turut tidak masuk 

pasti akan mendapatkan sanksi, entah itu jabatan diturunkan atau bisa jadi 

juga dipecat. Tapi itupun juga tidak mudah pasti ada sanksi-sanksi lain yang 

didapatkan. Dan pada saat itu saya memang harus kembali bekerja karena 

memang itu pekerjaan saya dari dulu dan pada saat itu juga saya tidak terlalu 

memahami mengenai adanya ihda>d ini jadi saya setelah 2 minggu kematian 

suami saya langsung kembali bekerja, dan pada saat itu juga saya tida bisa 

meninggalkan pekerjaan saya begitu saja karena setelah suami saya 

meninggal saya yang harus mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan saya 

sendiri dan ketiga anak saya yang pada saat itu masih kecil-kecil. Jika untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masih bisa kalau saya tidak bekerja 

karena saya juga mendapatkan pensiunan dari suami saya. Tetapi jika saya 

melaksanakan ihda>d yang benar-benar sesuai dengan hukum Islam itu jika 

sampai saya kehilangan pekerjaan saya lalau bagaimana saya bisa 

membiayai sekolah ketiga anak saya, karena dari pensiunan suami saya jika 

untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk biaya sekolah itu saya rasa 

tidak mencukupi. Kalau ditanya faktor yang menyebabkan saya tidak 

melaksanakan ihda>d menurut saya faktor utamanya adalah pemahaman saya 

kurang akan hukum ihda>d ini. Kalau ekonomi saya rasa tidak terlalu 

mendesak sekai jika memang harus melaksanakan ihda>d”.17 

 

Ibu Laminah yang merupakan tetangga dari Ibu Nurdayati, beliau 

mengungkapkan bahwa menurutnya Ibu Nurdayati melaksanakan ihda>d 

setelah suaminya meninggal, karena pada dasarnya Ibu Nurdayati adalah 

seseorang yang memang jarang keluar rumah jika tidak ada hal yang penting 

dan juga menurut beliau Ibu Nurdayati pada dasarnya tidak suka bersolek 

kecuali jika ada acara atau pada saat bekerja. Jadi pada saat setelah suaminya 

meninggalpun Ibu Nurdayati tetap jarang keluar rumah dan juga tidak 

                                                             
17 Nurdayati, Hasil Wawancara, Madiun, 21 Maret 2021. 
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pernah berdandan dalam kehidupan sehari-harinya di rumah. Seperti ini 

pelaksanaan ihda>d Ibu Nurdayati menurut Ibu Laminah; 

“Kalau menurut saya sepertinya melaksanakan, karena memang bu 

nur itu memang jarang keluar rumah, untuk sekedar guyon-guyon sama ibu-

ibu itu saja jarang sekali. Bu nur itu pagi berangkat kerja trus sore gitu baru 

pulang dan sudah habis itu dirumah saja keluar paling cuma duduk di teras 

rumahnya saja. Kalau penampilan bu nur itu orangnya tidak suka dandan 

kalau sehari-harinya, tapi kalau bekerja itu bu nur dandan tetapi tidak tebal 

ya umumnya dandanan ibu-ibu. Dari dulu sampai sekarang sama saja tidak 

ada perubahan”.18 

 

Berdasarkan cara pelaksanaan ihda>d Amir Syarifuddin mengatakan 

hal-hal yang harus dijauhi oleh perempuan yang sedang berkabung menurut 

kebanyakan ulama’ ada empat: 

a. Memakai wangi-wangian, kecuali sekedar untuk menghilangkan bau 

badan, baik dalam bentuk alat mandi atau parfum. 

b. Menggunakan perhiasan, kecuali dalam batas sangat diperlukan. 

c. Menghias diri, baik pada badan, muka, atau pakaian yang berwarna. 

d. Bermalam diluar rumah tempat tinggalnya. Ini didasarkan pada pendapat 

jumhur ulama’ yang mewajibkan perempuan yang ditinggal mati 

suaminya untuk beriddah di rumah.19 

Apabila disimpulkan dalam bentuk tabel mengenai pelaksanaan 

ihdad wanita karir di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun 

berdasarkan hal-hal yang harus dijauhi oleh wanita selama masa ihda>d 

menurut Amir Syarifuddin maka diperoleh data sebagai berikut:  

                                                             
18 Laminah, Hasil Wawancara, Madiun, 21 Maret 2021.  

 
19 Elfiana Nur Inayah, “Analisis Pasal 170 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Masa 

Berkabung Bagi Suami,” 24-25. 
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Tabel 3.8 

           Pelaksanaan Ihda>d Wanita Karir di Desa Grobogan 

          Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun 

        Berdasarkan Hal-Hal yang Harus Dijauhi Oleh 

       Wanita Selama Masa Ihda>d 

Hal-Hal 

Yang Harus 

Dijauhi 

Ibu 

Sulastri 

Ibu  

Hartatik 

Ibu 

Sumarmi 

Ibu 

Nur dayati 

Memakai 

wangi-

wangian 

(parfum) 

Setiap hari  Jarang  Pemakaian 

hanya pada 

saat akan 

bepergian 

Setiap hari 

Menggunaka

n perhiasan 

Anting, dan 

cincin 

Tidak 

memakai  

Anting, dan 

cincin 

Cincin 

Menghias 

diri, baik pada 

badan, muka, 

atau 

pakaian yang 

berwarna 

Berhias 

wajah 

namun 

tidak 

mencolok. 

Tidak 

berhias  

Berhias 

namun tidak 

mencolok, 

kecuali jika 

akan pergi 

atau ada 

acara.  

Jarang 

menggunak

an make up 

kecuali 

pada saat 

bekerja atau 

ada acara 

Bermalam 

diluar rumah 

tempat 

tinggalnya 

Tidak 

pernah 

Tidak 

pernah 

Tidak pernah Tidak 

pernah 

Dalam memahami dan melaksanakan ihda>d wanita karir di Desa 

Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun peneliti juga 

mewawancarai Ibu Hj. Khoiriyah selaku tokoh agama wanita yang ada di 

Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Menurut Ibu Hj. 

Khoiriyah, masyarakat desa Grobogan memang tidak memahami atau 
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bahkan tidak mengetahui perihal kewajiban ihda>d bagi seorang istri yang 

telah ditinggal mati oleh suaminya. Dalam pelaksanaannya pun mungkin 

hanya sedikit orang yang melaksanakan ihda>d. Seperti yang dikatakan 

beliau sebagai berikut; 

“Kalau ihda>d mungkin belum, ada yang menjalankan ihda>d mungkin 

hanya sebagian kecil dari keseluruhan masyarakat. Tapi kalau iddah 

menurut saya sudah banyak yang melaksanakan, walaupun mereka sendiri 

tidak tahu benar mengenai iddah  yang telah diatur dalam Islam, akan tapi 

masyarakat Desa Grobogan melaksanakan, walaupun tidak semua”. 

 

Menurut Ibu Hj. Khoiriyah faktor utama yang menyebabkan para 

wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak melaksanakan ihda>d adalah 

karena faktor pengetahuan. Sebagaimana yang beliau ungkapkan sebagai 

berikut; 

“Menurut saya, masyarakat tidak melaksanakan ihdad karena faktor 

pengetahuan masyarakat akan wajibnya ihda>d ini. Mungkin jika masyarakat 

mengetahui akan kewajiban ini saya rasa mereka akan melaksanakannya, 

walaupun mungkin belum bisa sesuai dengan yang telah diatur dalam agama 

Islam”. 

 

Berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan ihda>dnya wanita karir, Ibu 

Hj. Khoiriyah mengatakan sebagai berikut: 

“Menurut saya, apabila istri yang ditinggal ini mempunyai simpanan 

makanan ataupun simpanan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

selama masa ihda>d ini, maka wajib melaksanakan ihda>d. Sedangkan, bagi 

wanita yang ditinggal suaminya ini memang tidak mempunyai simpanan 

lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka diperbolehkan untuk tidak 

melaksanakan ihda>d karena sudah masuk dalam kategori dhorurot.”20 

 

Begitu juga dengan pendapat Ibu A’yunin Faridhoh yang juga 

termasuk salah satu tokoh agama di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan 

                                                             
20 Hj. Khoiriyah, Hasil Wawancara, Madiun, 28 Maret 2021. 
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Kabupaten Madiun, bahwasannya masyarakat Desa Grobogan belum 

menjalankan ihda>d sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana yang beliau 

katakan sebagai berikut; 

“Sepengetahuan saya sepertinya belum terlaksana. Sebagian besar 

masyarakat belum melaksanakan ihda>d entah karena kebutuhan atau ada 

alasan lainnya”. 

Beliau juga mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan 

masyarakat tidak melaksanakan masa ihda>d setelah kematian suaminya dan 

saran beliau untuk mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut; 

“Menurut saya faktor yang menyebabkan masyarakat tidak 

melaksanakan ihda>d adalah yang pertama karena Ketidakpedulian 

masyarakat akan pentingnya ihda>d. Kedua pengetahuan yang tidak begitu 

mendalam bahwa ihdad ini adalah peraturan yang memang wajib untuk 

dilaksanakan. Ketiga, kurangnya pemahaman dan keyakinan bahwa itu 

adalah syariat Islam. Untuk mengatasi hal seperti itu salah satunya adalah 

dengan adanya penyuluhan keagamaan misalnya lewat perkumpulan ibu-

ibu yasinan di dengan isi penjelasan sedikit-sedikit tentang fikih wanita, 

atau diadakannya pengajian khusus tentang fikih wanita. Sebenarnya, untuk 

mengadakan pengajian seperti itu yang menjadi kendala adalah kesadaran 

masyarakat betapa pentingnya mengikuti pengajian-pengajian semacam itu. 

Karena percuma juga kalau dalam suatu wilayah ada orang atupun ustadzah 

yang memang benar-benar ahli dalam urusan agama namun masyarakatnya 

tidak ada yang memiliki kesadaran dan niat untuk belajar ataupun ngaji. Jadi 

menurut saya kesadaran dirilah yang menjadi faktor utama tidak 

terlaksananya ihda>d di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten 

Madiun. Jika mengenai pengetahuan saya rasa masyarakat cukup paham 

walaupun memang tidak sepenuhnya mengerti”. 

 

Ibu A’yunin Faridhoh juga mengungkapkan pendapatnya mengenai 

pelaksanaan ihdad bagi wanita karir yang ditinggal mati suaminya sebagai 

berikut; 

“Menurut saya, kalau memang sesuai syariat itu wajib dilaksanakan, 

yang namanya wajib kan harus dilakukan jika tidak dilakukan akan 

mendapatkan dosa dan sikasaan dari Allah SWT. bagi wanita karir yang 
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melaksanakan ihda>d, apabila memang dari pekerjaan yang telah dijalaninya 

sebelum suaminya meninggal ia sudah mempunyai simpanan yang cukup 

untuk biaya hidupnya selama menjalankan ihda>d maka wajib baginya untuk 

melaksanakan. Akan tetapi, apabila memang wanita karir ini tidak 

mempunyai simpanan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga 

misalkan ia tidak mempunyai sanak saudara yang bisa membiayai hidupnya 

selama masa ia menjalankan ihda>d maka diperbolehkan untuk keluar rumah 

dan bekerja untuk mencari nafkah. Namun apabila ia masih memiliki 

saudara atau kerabat atau bahkan orang tuanya yang masih bisa memenuhi 

kebutuhannya selama ihda>d itu maka wajib baginya melaksanakan ihda>d, 

karena masih ada yang bisa menganggung kebutuhannya”.21 

 

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat 

Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun yang ditinggal mati 

oleh suaminya, belum melaksanakan ihda>d yang sesuai dengan syariat 

Islam. Namun, sebagian masyarakat juga sudah ada yang melaksanakan 

ihda>d walaupun belum benar-benar sesuai dengan ketentuan yang diatur 

dalam Islam. Mengenai pelaksanaan ihda>d wanita karir Desa Grobogan 

Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun mayoritas dari mereka melaksanakan 

ihda>d walaupun mereka tidak mengetahui dan memahami dengan benar 

konsep ihda>d dalam Islam. Alasan mengapa mereka tidak melaksanakan 

ihda>d adalah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah: 

1. Faktor pengetahuan, pemahaman pada masyarakat yang minim terkait 

pelaksanaan ihda>d. 

2. Faktor ekonomi, pemenuhan kebutuhan sehari-hari menjadi alasan 

masyarakat untuk tidak melaksanakan ihda>d. 

                                                             
21 A’yunin Faridhoh, Hasil Wawancara, Madiun, 28 Maret 2021. 
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3. Faktor kesadaran dan kepedulian masyarakat terkait pentingnya 

penerapan ihda>d. 

C. Implikasi Penerapan Ihda>d Wanita Karir di Desa Grobogan 

Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun 

Dari pelaksanaan ihda>d wanita karir di Desa Grobogan Kecamatan 

Jiwan Kabupaten Madiun timbul berbagai dampak atau implikasi, baik 

implikasi positif maupun negatif.  Hal ini diakui oleh para wanita karir 

sebagai pelaku ihda>d di Desa Groboan Kecamatan Jiwan Kabupaten 

Madiun; 

Menurut Ibu Sulastri implikasi yang timbul dari pelaksanaan 

ihda>dnya adalah mengurangi anggapan buruk dari masyarakat dan apabila 

ia melaksanakan ihda>d yang benar-benar sesuai dengan aturan hukum Islam 

maka ia bisa kehilangan pekerjaannya sebagai guru les. Terlebih tidak ada 

kerabat atau saudara yang bisa menampung hidupnya apabila ia tidak 

bekerja. Sebagaimana yang beliau katakan sebagai berikut:22  

“Mungkin kalau dampak dari lingkungan sekitar itu adalah 

mengurangi omongan masyarakat yang buruk tentang saya. Mungkin kalau 

selepas suami saya meninggal besoknya saya langsung bekerja tidak 

menutup kemungkinan kalau banyak omongan buruk tentang saya. Kalau 

dari lingkup saya bekerja sebagai guru les dampaknya mungkin bisa jadi 

saya kehilangan pekerjaan  kalau saya melaksanakan ihda>d yang benar-

benar sesuai dengan aturan hukum Islam. Mengingat tidak ada yang 

membantu perekonomian saya juga jadi saya tidak bisa kalau sampai 

kehilangan pekerjaan saya sebagai guru les. Bahkan jika saya kehilangan 

pekerjaan, saya mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup saya dan 

anak saya, itu malah lebih darurat kalau menurut saya. Tetapi untuk 

pekerjaan sampingan saya yang seorang penjahit mungkin saya rasa tidak 

ada dampaknya kalau saya melaksanakan ihda>d”. 

  

                                                             
22 Sulastri, Hasil Wawancara, Madiun, 10 Maret 2021. 
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Sedangkan menurut Ibu Hartatik tidak ada dampak/implikasi yang 

timbul dari pelaksanaan ihda>dnya. Sebagaimana yang beliau katakan 

sebagai berikut:23 

“Menurut saya tidak berdampak apa-apa karena pelaksanaan ihdad 

kan tidak wajib jadi menurut saya pelaksanaan ihda>d hanya untuk 

menjalankan syariat dan menghormati almarhum suami, sebatas itu. Jika 

tidak dilakukan karena tuntutan pekerjaan bagi saya bisa dimaklumi, tidak 

perlu dipermasalahkan”. 

 

Ibu Sumarmi, mengatakan bahwa dampak/implikasi dari 

pelaksanaan ihda>dnya adalah tanggapan dari masyarakat, karena menurut 

beliau tanggapan dari masyarakatlah yang paling nampak. Sebagaimana 

yang beliau ungkapkan sebagai berikut:24 

“Menurut saya dampak dari pelaksanaan ihda>d itu yang paling 

nampak kalau menurut saya adalah tanggapan dari masyarakat sekitar, 

namanya juga orang desa ya pasti ada aja yang jadi bahan gosip atau 

perbincangan. Kalau ada orang yang dalam keluarganya ada yang 

meninggal terus nggak berselang lama dia langsung keluar rumah “dolan” 

pasti udah jadi omongan masyarakat. Apalagi kalau yang meninggal suami 

trus besoknya istrinya langsung keluar rumah atau bekerja, udah pasti jadi 

omongan masyarakat. Lalu dampak lain dari pelaksanaan ihda>d menurut 

saya adalah  bisa menjaga pandangan dari lawan jenis dan melaksanakan 

ketentuan sebagaimana yang telah disyariatkan agama”. 

 

Sedangkan menurut Ibu Nurdayati dampak/implikasi yang timbul 

dari pelaksanaan ihda>d adalah menjadi cibiran masyarkat apabila ia tidak 

melaksanakan masa berkabung dan diberhentikan dari pekerjaannya 

apabila ia melaksanakan ihda>d benar-benar sesuai dengan agama islam. 

Sebagaimana yang beliau ungkapkan sebagai berikut:25 

                                                             
23 Hartatik, Hasil Wawancara, Madiun, 12 Maret 2021. 
24 Sumarmi, Hasil Wawancara, Madiun, 12 Maret 2021. 
25 Nurdayati, Hasil Wawancara, Madiun, 21 Maret 2021. 
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“Menurut saya dampak yang muncul dari lingkungan masyarakat itu 

seperti adanya cibiran ketika tidak melaksanakan masa berkabung selepas 

ditinggal mati suami. Walaupun masyarakat tidak memahami tentang ihdad, 

tapi masa berkabung juga dapat dilihat sebagai asas kepatutan di 

masyarakat. Masyarakat pasti akan menilai mana yang pantas dan tidak 

pantas dilakukan di lingkungan tersebut. Kalau dari tempat kerja ya seperti 

yang saya katakan tadi, apabila saya melaksanakan ihda>d yang benar-benar 

sesuai dengan agama Islam adalah saya bisa kena sanksi apabila saya tidak 

masuk kerja selama masa ihda>d itu dan bahkan bisa jadi saya diberhentikan 

dari pekerjaan saya”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara oleh para wanita karir sebagai pelaku 

ihda>d di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan 

berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa implikasi dari 

pelaksanaan ihda>d yang dilakukan para pelaku ihda>d yang paling terlihat 

adalah berasal dari lingkungan masyarakat, yakni tanggapan masyarakat 

terkait masa berkabung yang dilaksanakan oleh para pelaku ihda>d.  

Bagi wanita karir yang bekerja pada naungan atau instansi tertentu 

dan juga harus melaksanakan kewajiban ber ihda>d yang sesuai aturan dalam 

hukum Islam seperti halnya Ibu Nurdayati yang bekerja sebagai PNS, maka 

implikasi yang dapat ditimbulkan dari tempat ia bekerja adalah 

mendapatkan sanksi atau bahkan diberhentikan dari pekerjaannya. Begitu 

pula Ibu Sulastri yang pekerjaannya sebagai guru les, implikasi yang dapat 

ditimbulkan apabila ia melaksanakan ihdad dan tidak keluar rumah selama 

4 bulan 10 hari, maka ia akan kehilangan pekerjaannya. 
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BAB IV 

ANALISIS PENERAPAN IHDA>D WANITA KARIR DI DESA 

GROBOGAN KECAMATAN JIWAN KABUPATEN MADIUN 

DITINJAU DARI HUKUM ISLAM 

A. Penerapan Ihda>d Wanita Karir di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan 

Kabupaten Madiun Ditinjau dari Hukum Islam 

Dalam hukum Islam secara garis besar para ulama sepakat untuk 

membolehkan seorang wanita untuk bekerja diluar rumah, tetapi mereka 

memberikan batasan-batasan yang jelas yang harus dipatuhi jika seorang 

wanita ingin bekerja atau berkarir terutama harus didasari dengan izin dari 

suami.1 Wanita diperkenankan bekerja diluar rumah dalam bidang-bidang 

tertentu yang sesuai dengan kodrat wanita, seperti pengajar, berdagang, dan 

lain-lain.2  

Wanita karir adalah seorang wanita yang berkecimpung dalam 

kegiatan profesi.3 Wanita yang berkarir adalah wanita yang bekerja untuk 

mengembangkan karir.4 Wanita karir bekerja dengan kemampuan yang 

mumpuni untuk suatu bidang tertentu. Wanita karir adalah wanita yang 

bekerja berdasarkan profesi, sehingga ia memiliki kekuasaan ditempat 

kerjanya. Contoh wanita karir adalah guru, penulis, pemimpin perusahaan, 

                                                             
1 Asriaty, “Wanita Karir Dalam Pandangan Islam,” Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 7, 2, (2014), 

177. 
2 Ibid., 173.  
3 Rizem Aizid, Fiqh Keluarga Terlengkap, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 304. 
4 S. Bekti Istiyanto, “Pentingnya Komunikasi Keluarga: Menelaah Posisi Ibu Antar 

Menjadi Wanita Karir Atau Penciptaan Keluarga Berkualitas,” Komunika, Vol. 1, 2, (2007), 374.  
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wanita-wanita yang membuka lapangan untuk dirinya sendiri maupun orang 

lain (bisnis rumahan), dan lain-lain.5 

Dari segi pekerjaan oleh Ibu Sulastri, Ibu Hartatik, Ibu Sumarmi, dan 

Ibu Nurdayati, dapat dikatakan bahwa mereka adalah seorang wanita karir 

karena mereka memiliki pekerjaan dalam suatu bidang tertentu dan 

berdasarkan profesi juga berdasarkan keahlian yang mereka miliki. Mereka 

juga bisa dikatakan wanita karir sebab mereka membuka lapangan pekerja 

sendiri baik untuk dirinya maupun orang lain.  

Ibu Sulastri bekerja sebagai guru les dan juga memiliki usaha 

menjahit. Berdasarkan pekerjaannya sebagai guru les berarti Ibu Sulastri 

bekerja berdasarkan profesi. Beliau juga seorang penjahit yang merupakan 

keahlian yang beliau miliki, sehingga dapat menjadi lapangan pekerjaan 

untuk dirinya sendiri dan bahkan bisa untuk orang lain juga. Karena 

menjahit adalah suatu keahlian yang tidak semua bisa melakukannya 

dengan baik. Sedangkan Ibu Hartatik dan Ibu Sumarmi, keduanya memiliki 

usaha yang menjadi pekerjaan mereka dan juga bisa membuka lapangan 

pekerjaan untuk orang lain. Seperti Ibu Sumarmi yang saat ini telah 

memiliki 2 karyawan di usaha warung makan miliknya. Lalu Ibu Nurdayati 

yang merupakan seorang PNS di SMA 1 Madiun yang berarti beliau bekerja 

dan berkecimpung dalam kegiatan profesi.  

Seorang wanita muslimah yang tiba-tiba di tinggal wafat oleh kedua 

orangtuanya atau ditinggal mati oleh suaminya, maka seorang istri yang 

                                                             
5 Rizem Aizid, Fiqh Keluarga Terlengkap, 305. 
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ditinggal wafat oleh suami dan ingin bekerja mencari nafkah untuk 

menggantikan posisi suaminya akan dihadapkan ketentuan pada agama 

yang disebut ihda>d. 

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang ihda>d bagi 

perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, yakni dalam Bab XIX dalam 

pasal 170. Yang berbunyi sebagai berikut:6 

1. Istri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melakukan masa 

berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan 

sekaligus menjaga timbulnya fitnah. 

2. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya melakukan masa berkabung 

menurut kepatutan. 

Jumhur ulama’ dari empat mazhab juga sependapat bahwa ihda>d 

hukumnya wajib atas istri yang menjalani iddah kematian suami (iddah 

wafat). Demikian pendapat mayoritas ulama bahkan hampir seluruh mereka 

kecuali Hasan Basry dan Asy-Sya’bi sepakat pendapatnya mengatakan 

bahwa ihda>d hukumnya sunnah bagi wanita muslimah yang merdeka, 

selama masa iddah kematian suami.7 

Berdasarkan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun 

pendapat para ulama mazhab bahwa hukum melakanakan ihda>d adalah 

wajib bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Namun realita 

yang terjadi dalam pelaksanaan ihda>d wanita karier di Desa Grobogan 

                                                             
6 Kompilasi Hukum Islam  Bab XIX dalam pasal 170. 
7 Russanani. “Pensyariatan Ihdad Sebagai Pembelaan Terhadap Wanita,” Muzakarah Fiqh & 

International Fiqh Conference, (2016), 43. 
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Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun adalah wanita karier yang sedang 

dalam masa ihda>d tidak melaksanakan ihda>d yang sesuai dengan ketentuan 

syariat Islam. Adapula yang melaksanakan ihda>d namun belum sesuai 

dengan apa yang telah diatur oleh hukum Islam. Akan tetapi sudah berusaha 

untuk menjalankan masa ihda>d. Berdasarkan pemahaman mengenai ihdad 

oleh wanita karir yang sedang dalam masa ihda>d sebagaimana yang telah 

disebutkan dalam Bab III, dapat diketahui bahwasannya memang para 

pelaku ihda>d belum mengetahui dan memahami dengan benar mengenai 

ihda>d dalam agama Islam. 

Selain karena faktor pengetahuan, wanita karir yang ditinggal mati 

oleh suaminya tidak melaksanakan masa ihda>d karena faktor ekonomi. 

wanita karir yang ditinggal mati oleh suaminya harus tetap bekerja untuk 

bertahan hidup sehingga membuat wanita karir melanjutkan pekerjaannya 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta anak-anaknya. Kurangnya 

kesadaran masyarakat Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten 

Madiun  dan kurang berjalannya kegiatan penyuluhan agama oleh tokoh 

agama juga termasuk salah satu faktor wanita karir tidak menjalankan ihda>d 

dengan benar.  

Bagi wanita karier yang sedang dalam masa ihda>d dan harus bekerja 

untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya, dan 

mengharuskannya untuk keluar rumah untuk menjalani pekerjaannya. Lalu 

bagaimana wanita karir tersebut menghadapi ihda>d sementara dia juga harus 

bekerja di luar rumah?. Di dunia ini banyak sekali jenis pekerjaan yang 
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dapat dilakukan oleh seorang wanita. Namun setiap pekerjaan pasti 

memiliki standarisasi dalam pekerjaannya. Dalam bekerja ada pekerjaan 

yang tidak mengharuskan untuk berpenampilan menarik dan ada juga yang 

harus berpenampilan menarik untuk menunjang kariernya. Ada pula 

pekerjaan yang bisa dikerjakan dirumah tanpa harus keluar rumah dan ada 

juga pekerjaan yang harus dikerjakan diluar rumah. Dalam hal ini penulis 

mencoba menganalisa tentang ihda>dnya wanita karier dari segi pekerjaan 

dan membandingkannnya dengan ketentuan hukum Islam. 

Pertama, ihda>d bagi wanita karir yang harus berpenampilan menarik 

dalam melakukan pekerjaannya. Dalam kenyataannya ada wanita karir yang 

memang perlu tampil dengan pakaian yang indah, dan menarik, sehingga 

dapat menunjang karirnya. Misalnya, seseorang yang bekerja menjadi 

pimpinan, bekerja di Bank, penyanyi, dan peragawati.  

Ada pula wanita karir yang dalam menjalankan pekerjaannya tidak 

perlu berpenampilan menarik, tidak perlu memakai pakaian yang indah. 

Seperti wanita yang memiliki usaha di rumah, guru, dokter, dan lain-lain. 

Bagi wanita karier ini tidak menjadi masalah apakah berpakaian yang 

mencolok dan bersolek dengan memakai perhiasan ditubuhnya atau tidak, 

hal ini tidak akan mempengaruhi karirnya. Dalam hal ini, wanita karier 

tersebut harus melaksanakan ihda>d. Bagaimanapun wanita karier semacam 

ini harus berusaha sebisa mungkin untuk meninggalkan perhiasan dan 

memakai pakaian yang dilarang selama masa ihda>d.  
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Dalam pelaksanaan ihda>d wanita karir di Desa Grobogan Kecamatan 

Jiwan Kabupaten Madiun, hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Ibu 

Sulastri, Ibu Hartatik, Ibu Sumarmi, dan Ibu Nurdayati. Mereka adalah 

seorang wanita karir yang memiliki usaha di rumah, Ibu Sulastri yang 

pekerjaannya sebagai guru les, dan Ibu Nurdayati yang bekerja sebagai 

PNS. Dalam menjalankan pekerjaannya mereka tidak memerlukan memakai 

pakaian indah dan menarik dan juga tidak perlu berhias diri hanya untuk 

mempertahankan pekerjaannya. Dalam hal ini mereka diwajibkan untuk 

melaksanakan ihda>d setelah kematian suaminya. Namun, karena ketidak 

fahaman mereka mengenai ihda>d menyebabkan mereka tidak melaksanakan 

ihda>d yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.  

Kedua, wanita karier yang dalam keadaan darurat apabila 

melaksanakan ihda>d. Jika karier yang dijalaninya merupakan lahan tempat 

ia mencari nafkah dan apabila ia melaksanakan ihda>d ia akan kehilangan 

pekerjaannya, padahal ia tidak mempunyai orang yang mampu menopang 

hidupnya dan keluarganya. Lalu jika ia melaksanakan kewajibannnya 

berihda>d maka kehidupannya dan keluarganya akan terancam, dalam 

keadaan darurat semacam ini ia boleh tidak melaksanakan kewajiban 

berihdad pada saat bekerja hanya sekedar untuk mempertahankan mata 

pencahariaanya tersebut dan tidak boleh lebih dari itu.  

Dalam hal ini merujuk pada pendapat Imam Hanafi, Wahbah al-

Zuhaili, golongan Malikiyyah dan Hanabilah. Menurut para Ulama’ ini 

wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar rumah pada siang 
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hari. Ketiga golongan tersebut memiliki kesamaan yaitu kebolehan keluar 

rumah pada siang hari dengan alasan semata-mata berusaha mencari nafkah. 

Ia melakukan hal tersebut karena ia tidak mendapat nafkah dari suaminya 

yang sudah wafat dan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.8 

Hal ini yang terjadi pada sebagian wanita karier dalam berihda>d di 

Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Mereka tidak bisa 

begitu saja meninggalkan pekerjaannya karena memang mereka 

mempunyai tanggung jawab untuk membiayai hidupnya dan keluarganya 

setelah suaminya meninggal dunia dan juga tidak ada yang bisa menopang 

hidupnya dan keluarganya. Seperti halnya yang dialami oleh Ibu Sulastri, 

jika beliau melaksanakan ihda>d, dan tidak keluar rumah selama 4 bulan 10 

hari maka beliau akan kehilangan pekerjaannya sebagai guru les. Jika beliau 

tidak bekerja maka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya, 

karena hasil dari menjahit saja tidak cukup untuk memenuhi menutupi 

kebutuhannya sehari-hari dan untuk biaya sekolah anaknya. Apalagi Ibu 

Sulastri tidak mempunyai kerabat yang bisa menopang hidupnya jika dia 

tidak bekerja selama masa ihda>d. 

Meskipun demikian, wanita karir tersebut tetap harus berusaha lebih 

dahulu agar ia tidak melakukan hhal-hal yang dilarang dalam masa ihda>d. 

Karena wanita yang ditinggal mati suaminya jika tidak berihda>d berarti ia 

melakukan maksiat kepada Allah SWT. apabila ia mengetahui bahwa 

                                                             
8 Elfiana Nur Inayah, “Analisis Pasal 170 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Masa 

Berkabung Bagi Suami,” Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel), 26. 
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hukum ihda>d itu wajib. Artinya jika ia tidak mengetahui tentang ihda>d itu 

tidak jadi masalah. Namun, ia harus bertanya kepada yang ahli, apalagi di 

zaman sekarang banyak sekali guru agama maupun tokoh agama yang dapat 

dijadikan tempat untuk bertanya.  

Ketiga, bagi wanita karir yang dalam mengembangkan karirnya, ada 

yang harus berhubungan langsung dengan orang lain dan adapula yang 

tidak.  Kondisi pekerjaan seperti ini juga terjadi pada Ibu Sulastri, Ibu 

Hartatik, Ibu Sumarmi, maupun Ibu Nurdayati, dalam pekerjaannya mereka 

semua akan berhubungan langsung dengan orang lain, baik itu laki-laki 

maupun perempuan. Dalam hal ini, mereka semua hendaknya lebih pandai 

menjaga dirinya dalam berkomunikasi dengan orang lain yang berhubungan 

langsung dengan mereka, terutama bagi lawan jenis agar tidak menimbulkan 

fitnah. 

Jika memang wanita karir ini dalam melaksanakan ihda>d sudah 

berusaha keras dalam melaksanakannya tetapi ternyata tidak bisa juga, maka 

ia harus melihat lebih dulu apakah kondisinya sudah sampai pada tingkat 

darurat atau belum. Bisa dikatakan dharurat ialah jika mengancam 

keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Hal ini merujuk 

pada tujuan hukum Islam yakni kepentingan hidup manusia yang bersifat 

primer merupakan tujuan utama yang harus dipelihara oleh hukum Islam. 

Kepentingan-kepentingan itu, meliputi pemeliharaan terhadap agama, jiwa, 
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akal, keturunan, dan harta.9 Jika diperkirakan termasuk kategori darurat, 

maka ia boleh tidak berihda>d.  

Jika ternyata keadaannya tidak darurat, akan tetapi hanya sekedar 

memperjuangkan kariernya hanya demi nama baiknya dan agar disanjung 

dan dihormati orang, maka wanita karir seperti ini harus tetap melaksanakan 

kewajiban ihda>d.  

Sebagai ketentuan agama yang sudah menjadi ijma>’ para ulama’, 

ihda>d tidak bisa dianggap sepele. Karena itu wanita karir yang bisa 

meninggalkan ihda>d haruslah benar-benar sampai pada tingkat darurat, 

bukan hanya sekedar kira-kira semata. Jika seorang wanita meninggalkan 

ihda>d hanya karena hajat tertentu, apalagi hanya demi kepentingan karirnya, 

maka ia berdosa selama masa ihda>d yang seharusnya ia jalani. Hukum Islam 

mengatur hal ini karena tujuannya secara umum adalah untuk mewujudkan 

atau menciptakan kemashlahatan hidup manusia di dunia dan kebahagiaan 

hidup di akhirat. 

Adanya masa ihda>d ini bukan untuk mendiskriminasi wanita dalam 

melakukan aktivitas seperti biasa. Akan tetapi, perlindungan yang diberikan 

syariat Islam dalam melindungi wanita yang sedang mendapat musibah 

karena ditinggal mati suaminya. Dengan adanya perlindungan seperti ihda>d 

ini, maka wanita terjaga dari fitnah-fitnah yang menimpanya. Terutama bagi 

wanita karir yang harus memenuhi pekerjaannya di dunia luar. Oleh karena 

                                                             
9 Mustofa, Hukum Islam Kontemporer, 7. 
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itu, wanita karir dalam bekerja di manapun harus pandai dalam menjaga 

dirinya.  

Dari analisis diatas dapat disimpulkan penerapan ihda>d wanita karir 

di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun masih belum 

terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan dan ketentuan agama Islam. 

Masih ada pula dari mereka yang bahkan tidak mengetahui perihal adanya 

kewajiban ihda>d. Namun, wanita karir yang menjadi pelaku ihda>d ini tidak 

semata-mata tidak menjalankan kewajibam berihdad. Karena berdasarkan 

hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh para wanita karir selaku 

pelaku ihda>d, mereka sebenarnya melaksanakan ihda>d namun memang 

belum benar-benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan mereka 

menjalankan itu tidak berdasarkan kefahaman yang mendalam mereka 

mengenai ihda>d. Akan tetapi, berdasarkan apa yang biasa mereka lakukan 

sehari-hari dan juga berdasarkan kesadaran dari diri mereka sendiri 

mengenai apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan pasca kematian 

suaminya.  

Bagi para wanita karir yang mempunyai tanggung jawab pekerjaan 

yang harus dilakukan baik didalam ataupun diluar rumah, tidak ada alasan 

lagi bagi mereka untuk tidak melaksanakan ihda>d setelah suami mereka 

meninggal dunia. Karena, menurut analisis diatas bahwasannya wanita karir 

boleh bekerja untuk mencari nafkah apabila dalam keadaan dhorurot. Akan 

tetapi, mereka tetap harus mengerti akan batasan-batasan yang telah 

ditentukan oleh agama Islam.  
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B. Implikasi dari Penerapan Ihdad Wanita Karir di Desa Grobogan 

Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Ditinjau dari Hukum Islam 

Menurut Ibu A’yunin Faridhoh selaku salah satu tokoh agama di 

Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun mengenai dampak 

yang ditimbulkan dari penerapan ihda>d adalah terjaganya kehormatan 

wanita dari timbulnya fitnah. Sebagaimana yang beliau ungkapkan sebagai 

berikut; 

“Sangat bagus sekali jika memang ihda>d benar-benar diterapkan 

pada masyarakat. Apalagi ini juga sudah menjadi peraturan bagi para 

muslimah yang wajib dilaksanakan. Lebih baik lagi kalau pemerintah atau 

pejabat desa mendukung dengan cara apabila wanita dalam masa ihdad 

maka diberi bantuan untuk memenuhi kebutuhannya selama ia 

melaksanakan masa ihda>d. Tapi mungkin cukup sulit untuk hal ini. Untuk 

dampaknya sendiri apabila memang diterapkan adalah akan menjaga 

kehormatan wanita yang melaksanakan itu juga, karena secara tidak 

langsung akan menghindarkan wanita tersebut dari timbulnya fitnah. Seperti 

yang diketahui bahwasannya hidup itu tidak jauh dari cibiran orang, apalagi 

di pedesaan seperti ini. Kadang perilaku yang menurut kita benar belum 

tentu juga benar dimata orang lain”.10 

 

Berdasarkan data yang telah disebutkan pada bab III tentang 

bagaimana wanita karir di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten 

Madiun dalam masa ihda>dnya. Dapat dilihat bahwa mereka belum 

menerapkan ihda>d yang sesuai dengan ketentuan Islam dalam kehidupannya 

setelah kematian suami mereka. Namun, mayoritas dari mereka 

melaksanakan ketentuan salah satu ketentuan ihda>d yaitu tidak keluar 

rumah, akan tetapi tidak lebih dari 7 hari kematian suaminya. Walaupun ada 

                                                             
10 A’yunin Faridhoh, Hasil Wawancara, Madiun, 28 Maret 2021 
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yang melaksanakan lebih dari itu, dan adapula yang memang tidak 

melaksanakannya karena mungkin ada alasan yang mendesak. 

Pada kenyataannya, di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten 

Madiun ini apabila ada seorang muslim yang meninggal dunia, maka  

selama 7 hari sejak kematiannya akan diadakan tahlilan di rumah duka. Jadi 

untuk seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya kemungkinan akan 

menetap dirumah sampai selesai 7 harian kematian suaminya. Jarang sekali 

ditemukan masyarakat  Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten 

Madiun setelah kematian suaminya keesokan harinya ia langsung 

beraktivitas seperti biasa ataupun bekerja.  

Dengan adanya tradisi seperti itu bagi seorang istri selain memang 

untuk menghormati dan mendoakan suaminya, hal ini juga berdampak baik 

bagi dirinya yaitu menjaga dari timbulnya fitnah setelah suaminya 

meninggal dunia, dan juga menjaga silaturahmi dengan keluarga suami agar 

tetap terjaga walaupun suaminya telah tiada. Karena selain acara 7 harian, 

masih ada acara seperti 40 hari, 100 hari, dan seterusnya, dengan adanya 

acara-acara semacam ini maka silaturahmi istri yang ditinggal mati oleh 

suaminya tersebut dengan keluarga sang suami tidak akan putus. 

Berbeda halnya dengan wanita karir yang juga sebagai pelaku ihda>d 

yang bekerja di bawah naungan instansi tertentu ataupun memiliki ikatan 

pekerjaan yang tidak bisa begitu saja ditinggalkan, mereka akan dihadapkan 

dengan dua pilihan, merelakan karirnya demi melaksanakan kewajibannya 

sebagai seorang muslim untuk berihda>d, atau tetap memenuhi tanggung 
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jawabnya dalam pekerjaannya dan meninggalkan kewajibannya 

melaksanakan ihda>d. 

Seperti yang dialami oleh Ibu Nurdayati yang merupakan seorang 

PNS yang tentunya memiliki ikatan kerja dengan lembaga yang tidak bisa 

ditinggalkan begitu saja. Beliau mengatakan bahwa apabila ia tidak masuk 

selama 3 bulan berturut-turut mak ia akan dikenakan sanksi seperti 

diturunkan jabatannya. Sebagaimana yang beliau katakan sebagai berikut; 

“Karena kalau dulu PNS itu jika selama 3 bulan berturut-turut tidak 

masuk pasti akan mendapatkan sanksi, entah itu jabatan diturunkan atau bisa 

jadi juga diberhentikan dari pekerjaannya. Tapi itupun juga tidak mudah 

pasti ada sanksi-sanksi lain yang didapatkan”.11 

Dalam kasus seperti ini dampak ataupun konsekuensi yang mungkin 

terjadi adalah wanita karir tersebut kehilangan pekerjaannya dan dianggap 

tidak profesional atau bisa jadi timbulnya fitnah apabila dalam dunia 

kerjanya ia berhubungan dekat dengan lawan jenisnya. Bisa juga ia 

mendapat cibiran dari masyarakat sekitar sebab ia dianggap tidak berkabung 

atas kematian suaminya dan lebih mementingkan pekerjaannya 

dibandingkan menghormati suaminya yang telah tiada. 

Dilihat dari tujuan disyariatkannya ihda>d itu sendiri adalah agar para 

laki-laki tidak mendekati dan tergoda dengan wanita yang sedang berihda>d. 

Kedua agar wanita yang sedang ihda>d tidak tergoda dengan laki-laki selama 

                                                             
11 Nurdayati, Hasil Wawancara, Madiun, 21 Maret 2021. 
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masa ihda>dnya berlangsung.12 Adapun beberapa literatur lain yang 

menyebutkan mengenai tujuan adanya ihda>d yaitu:13 

a. Memberi alokasi waktu yang cukup untuk berduka cita atau berkabung, 

dan sekaligus menjaga fitnah. 

b. Untuk memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang 

meninggal dengan pihak istri yang ditinggalkan dan keluarga besarnya. 

c. Untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan dari bibit yang 

ditinggalkan mantan suaminya.  

Dari penerapan ihda>d wanita karir di Desa Grobogan Kecamatan 

Jiwan Kabupaten Madiun yang dalam analisis peneliti ini telah dilakukan 

tapi tidak maksimal juga dapat menimbulkan beberapa implikasi atau 

dampak bagi pelaku ihda>d itu sendiri, diantaranya; membuktikan bahwa 

seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya melaksanakan ketentuan-

ketentuan masa ihda>d yang berarti ia menjaga dirinya dari fitnah yang 

muncul dari berbagai kalangan masyarakat. Selain itu implikasi lain yang 

dapat dilihat yakni dalam pelaksanaan tradisi tahlilan sampai 7 hari 

kematian suami, dan acara lain seperti 40 harinya, 100 harinya, dan 

seterusnya, berdampak baik karena seorang istri yang ditinggal mati 

suaminya ini bisa tetap menjaga silaturahmi dengan keluarga suami dan 

tidak akan putus, walaupun suaminya telah meninggal dunia.  

                                                             
12 Muhammad Syukri Albani Nasution, “Pelaksanaan Ihdad Bagi Istri Yang Ditinggal Mati 

Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli 

Serdang),”273.  
13 Ibid., 274. 
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Hal tersebut sudah sesuai dengan beberapa tujuan daripada 

disyariatkannya ihda>d bagi seorang wanita yaitu menjaga dari timbulnya 

fitnah, dan menjaga keharmonisan hubungan keluarga suami yang 

meninggal dengan pihak istri yang ditinggalkan dan keluarga besarnya. 

Selain itu juga tidak memungkiri bahwa tidak dilaksanakannya 

ihda>d sesuai ketentuan syariat dapat mengundang dampak negatif yakni; 

tidak dapat terjaganya pandangan lawan jenis terhadap dirinya (pelaku 

ihda>d) apabila dalam menjalankan pekerjaannya ia berpenampilan yang 

cukup menarik perhatian lawan jenis. Maka dari itu dalam hal ini hendaknya 

wanita karir yang dalam masa ihda>d lebih menjaga dirinya dan tidak 

berpenampilan yang mengundang lawan jenis untuk tidak menjaga 

pandangannnya dan juga agar tidak menimbulkan fitnah dalam ia 

melakukan pekerjaannya. 

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara oleh para wanita karir 

sebagai pelaku ihda>d di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten 

Madiun seperti yang telah disebutkan dalam data di BAB III dan 

berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa implikasi dari 

pelaksanaan ihda>d yang dilakukan para pelaku ihda>d yang paling terlihat 

adalah berasal dari lingkungan masyarakat, yakni tanggapan masyarakat 

terkait masa berkabung yang dilaksanakan oleh para pelaku ihda>d.  

Bagi wanita karir yang bekerja pada naungan atau instansi tertentu 

dan juga harus melaksanakan kewajiban ber ihda>d yang sesuai aturan dalam 

hukum Islam seperti halnya Ibu Nurdayati yang bekerja sebagai PNS, maka 
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implikasi yang dapat ditimbulkan dari tempat ia bekerja adalah 

mendapatkan sanksi atau bahkan diberhentikan dari pekerjaannya. Begitu 

pula Ibu Sulastri yang pekerjaannya sebagai guru les, implikasi yang dapat 

ditimbulkan apabila ia melaksanakan ihda>d dan tidak keluar rumah selama 

4 bulan 10 hari, maka ia akan kehilangan pekerjaannya. 

Berdasarkan jenis pekerjaan para wanita karir selaku pelaku ihda>d 

di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun maka dapat 

disimpulkan bahwa bagi wanita karir yang apabila ia melaksanakan ihda>d 

yang benar-benar sesuai dengan aturan dalam hukum Islam ia akan 

kehilangan pekerjaannya, seperti yang dialami oleh Ibu Sulastri yang 

bekerja sebagai serang guru les dan Ibu Nurdayati yang bekerja sebagai 

seorang PNS. Dalam hal seperti ini maka implikasi yang dapat ditimbulkan 

dari penerapan ihda>d bagi wanita karir tersebut adalah mereka akan 

kehilangan pekerjaannya atau diberhentikan dari pekerjannya karena 

bekerja pada naungan atau instansi tertentu. 

Sedangkan bagi wanita karir yang apabila ia melaksanakan ihda>d 

setelah kematian suaminya hal itu tidak akan mempengaruhi karirnya. Maka 

wajib bagi mereka untuk melaksanakan ihda>d, seperti halnya yang dialami 

oleh Ibu Hartatik dan Ibu Sumarmi. Implikasi yang timbul dari penerapan 

ihda>d yang dilaksanakan oleh Ibu Hartatik dan Ibu Sumarmi adalah lebih 

kepada tanggapan masyarakat terkait masa berkabung yang dilaksanakan 

oleh keduanya.  
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang yang peneliti lakukan, adapun kesimpulan 

terhadap penerapan ihda>d wanita karir di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan 

Kabupaten Madiun ditinjau dari hukum Islam sebagai berikut: 

1. Penerapan ihda>d wanita karir di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan 

Kabupaten Madiun masih belum terlaksana dengan baik sesuai dengan 

aturan dan ketentuan agama Islam. Dalam menentukan hukum bagi 

pelaksanaan ihda>d wanita karir tersebut maka dapat dianalisa dengan cara 

mengelempokkan tentang ihda>dnya wanita karier dari segi pekerjaan dan 

membandingkannnya dengan ketentuan hukum Islam.  Apabila dalam 

menjalankan pekerjaannya wanita karir tidak memerlukan memakai 

pakaian indah dan tidak perlu berhias diri hanya untuk mempertahankan 

pekerjaannya mereka diwajibkan untuk melaksanakan ihda>d setelah 

kematian suaminya. Adapun wanita karier yang jika karier yang dijalaninya 

merupakan lahan tempat ia mencari nafkah lalu jika ia melaksanakan ihda>d 

maka kehidupannya dan keluarganya akan terancam, dalam keadaan 

semacam ini ia boleh tidak melaksanakan kewajiban berihda>d. Dari kategori 

pekerjaan para wanita karir di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten 

Madiun yakni pengusaha rumahan, guru les, dan PNS, maka yang lebih 

wajib dalam melaksanakan kewajiban ihda>d adalah wanita karir yang 

mempunyai usaha dirumah seperti halnya Ibu Hartatik dan Ibu Sumarmi. 



81 
 

 

2. Berdasarkan jenis pekerjaan para wanita karir selaku pelaku ihda>d di Desa 

Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun bahwa bagi wanita karir 

yang apabila ia melaksanakan ihda>d yang benar-benar sesuai dengan aturan 

dalam hukum Islam ia akan kehilangan pekerjaannya, seperti yang dialami 

oleh Ibu Sulastri yang bekerja sebagai serang guru les dan Ibu Nurdayati 

yang bekerja sebagai seorang PNS. Dalam keadaan dharurot seperti ini 

maka implikasi yang dapat ditimbulkan dari penerapan ihda>d bagi wanita 

karir tersebut adalah mereka akan kehilangan pekerjaannya atau 

diberhentikan dari pekerjannya karena bekerja pada naungan atau instansi 

tertentu. Sedangkan bagi wanita karir yang apabila ia melaksanakan ihda>d 

setelah kematian suaminya hal itu tidak akan mempengaruhi karirnya. Maka 

wajib bagi mereka untuk melaksanakan ihda>d, seperti halnya yang dialami 

oleh Ibu Hartatik dan Ibu Sumarmi. Implikasi yang timbul dari penerapan 

ihda>d yang dilaksanakan oleh Ibu Hartatik dan Ibu Sumarmi adalah lebih 

kepada tanggapan masyarakat terkait masa berkabung yang dilaksanakan 

oleh keduanya.  

B. Saran  

1. Perlu adanya sosialisasi/penyuluhan keagamaan kepada masyarakat Desa 

Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat terhadap aturan-aturan ada dalam Islam yang wajib 

untuk diketahui bagi seorang muslimah. 

2. Sering diadakannya pengajian oleh tokoh agama bagi kaum wanita yang ada 

di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun agar lebih 
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memahami mengenai hukum-hukum yang harus dijalani oleh kaum wanita 

seperti halnya mengenai masalah ihda>d, karena mengingat sangat minimnya 

pengetahuan masyarakat mengenai hal-hal semacam ini, dan betapa 

pentingnya juga hal-hal semacam ini diterapkan dalam kehidupan.  
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