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ABSTRAK 

 

Ade Rahayu Rahmawati, 2018. Peranan Taklik Talak Dalam Kebahagiaan 

Keluarga di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhshiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. Agus Romdlon Saputra, M.H.I. 

Kata Kunci: Peranan, Taklik talak, Kebahagiaan Keluarga. 

Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah 

akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang 

digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang 

akan datang. Di dalam sighat taklik talak ini diatur mengenai kewajiban-

kewajiban pokok suami terhadap istrinya yang jika ia melanggarnya, dan jika istri 

tidak ridlo, maka istri berhak mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan 

Agama untuk dapat menjatuhkan talak suami kepadanya. Di Desa Semanding, 

terdapat pelanggaran mengenai taklik talak, namun istri tidak menjadikan hal ini 

suatu masalah sehingga keluarganya dapat terjalin dengan harmonis dan ada pula 

pihak yang pemahaman mengenai taklik talak kurang baik, namun keluarga yang 

dijalaninya terlihat harmonis dan bahagia. Penelitian ini akan mencari tahu 

realitas taklik talak dengan menggunakan teori kebahagiaan keluarga di dalam 

Islam. Kebahagiaan menurut al-Ghaza>li> terbagi menjadi dua macam, yaitu 
kebahagiaan ukhrawi dan kebahagiaan duniawi. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana peranan taklik talak 

dalam kebahagiaan duniawi keluarga di Desa Semanding Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo dan bagaimana peranan talik talak dalam kebahagiaan 

ukhrawi keluarga di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan 

(field research) dengan pendekatan empirik. Sedangkan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan adalah menggunakan metode interview (wawancara), observasi, 

dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode deskriptif 

analisis yang kemudian disimpulkan dengan menggunakan logika deduktif. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peranan taklik talak dalam 

kebahagiaan duniawi keluarga di Desa Semanding Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo tidak dapat dibuktikan. Kebahagiaan duniawi hanya sebagai 

penghias di dalam kebahagiaan yang sejati/ukhrawi. Sedangkan peranan taklik 

talak dalam kebahagiaan ukhrawi keluarga di Desa Semanding Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo sangat terealisasi. Kebahagiaan ukhrawi dapat 

terwujud di dalam keluarga itu sendiri (tidak nampak), dengan adanya cinta, kasih 

sayang, pengertian dan lain sebagainya yang merupakan akar kebahagiaan yang 

sejati di dalam keluarga. 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Manusia di ciptakan oleh Allah SWT dalam jenis yang berbeda, 

terdapat jenis laki-laki dan jenis perempuan. Mereka hidup berpasang-

pasangan yang merupakan naluri dari makhluk Allah SWT. seperti yang 

terjadi pada hewan dan tumbuhan. Dan Allah SWT. telah menetapkan 

pasangan manusia yang kemudian hidup bersama membentuk sebuah 

keluarga. Sebagaimana dalam Surat al-Nisa‟ ayat 1: 

ْن ن َّْفٍس وَّاِحدَ  َها َزْوَجَها يآي َُّهاالنَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذى َخَلَقُكْم مِّ ٍة َوَخَلَق ِمن ْ

رًا وَّ ِنَساءً  ُهَما رَِجاالً َكِثي ْ  َوَبثَّ ِمن ْ
Artinya:  Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah 

menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah 

memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
1
 

         Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat berarti 

dalam kehidupan manusia, sebab perkawinan dapat membentuk ikatan 

hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam 

suatu ikatan suami istri dalam satu keluarga yang merupakan unit masyarakat 

terkecil. Pernikahan yang mengikat laki-laki dan perempuan ini sebagai 

bentuk demi terciptanya kesejahteraan manusia. Kesejahteraan manusia ini 

akan di dapat jika manusia mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan 

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1974), 

114. 



ketenteraman dalam kehidupannya. Sebagaimana dalam Surat al-Rum ayat 

21: 

َها َوَجَعَل بَ يْ َنُكْم   ْن اَنْ ُفِسُكْم اَْزَوًجا لَِّتْسُكنُ ْوا اِلَي ْ َوِمْن َآيَِتِو اَْن َخَلَق َلُكْم مِّ

َودًَّة وََّرْْحًَة ِانَّ  ُرْونَ  مَّ ِف َذِلَك آلََيٍت لَِّقْوٍم ي َّتَ َفكَّ  
Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa 

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2
 

Di Indonesia, peraturan mengenai perkawinan tertera dalam Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

mengatur mengenai masalah perkawinan bagi semua warga negara Indonesia 

yang ketentuan-ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Serta melalui Instruksi 

Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengenai penyebarluasan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia untuk digunakan oleh Instansi 

Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. 

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan memberikan definisi bahwa “Perkawinan ialah ikatan 

lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 

                                                             
2
 Ibid., 644. 



dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
3
 

Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena 

dibentuk menurut  Undang-undang. Hubungan tersebut mengikat kedua pihak 

dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan bathin adalah hubungan 

tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh 

yang mengikat kedua pihak saja.
4
 Suami istri adalah fungsi masing-masing 

pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin. Tidak adanya ikatan lahir 

batin, maka tidak ada pula fungsi sebagai suami istri. 

Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu 

masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan 

oleh ikatan lahir saja, tetapi juga dengan ikatan bathin. Pasal 2 Kompilasi 

Hukum Islam menegaskan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah 

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mithaqan ghaliz}an untuk 

menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.
5
 

Perkawinan bukan hanya demi memenuhi kebutuhan seksual secara 

halal, namun juga sebagai ikhtiar membangun keluarga yang sakinah, 

mawaddah, warahmah. Keluarga berperan penting dalam kehidupan manusia 

baik secara personal, masyarakat maupun negara.
6
 Dalam Islam terdapat 
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 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam (t.tp.: Grahamedia Press, 2014), 2. 
4
 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

2010), 84. 
5
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam, 335. 
6
 Kementerian Agama Republik Indonesia, Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri 

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

Sakinah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017), 2. 



nilai-nilai baru untuk memperkuat keluarga, misalnya adanya penegasan 

bahwa perkawinan adalah janji kokoh (mithaqan ghaliz}an), perintah adanya 

pergaulan yang layak (mu‟asharah bil maruf) antara suami dan istri dan perlu 

adanya ketaqwaan serta keimanan dalam berperilaku didalam keluarga. 

Sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan, banyak suami 

bertindak sewenang-wenang, kasar, bahkan menyiksa istrinya tanpa alasan 

yang jelas. Suami meninggalkan istri begitu saja tanpa memberi biaya hidup 

dan perlindungan yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memaksa suami harus 

bertanggung jawab sepenuhnya, baik terhadap istri, anak-anak maupun 

kehidupan rumah tangganya. Suami wajib memelihara, melindungi, serta 

menghargai dengan penuh kasih sayang terhadap istri dan anak-anaknya. 

Salah satu misi Undang-undang adalah menghormati, menghargai, serta 

meningkatkan derajat dan status kaum wanita dalam kehidupan keluarga dan 

bermasyarakat.
7
  

Salah satu bentuk perlindungan terhadap wanita dalam perkawinan 

yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah mengenai adanya 

perjanjian taklik talak dalam perkawinan. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam 

memberi penjelasan bahwa “Taklik talak diartikan sebagai perjanjian yang 

diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan 
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 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 
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dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan 

tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.”
8
 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di 

dalamnya tidak memuat taklik talak apakah sebagai alasan perceraian atau 

sebagai bentuk perjanjian perkawinan. Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum 

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

taklik talak dalam perkawinan adalah sebagai perjanjian perkawinan, sebagai 

alasan isteri untuk menggugat cerai suaminya dan juga sebagai penjamin hak-

hak isteri serta melindungi mereka dari perlakuan diskriminatif suami, disisi 

lain suami akan lebih termotivasi untuk bertanggung jawab terhadap isteri 

dan keluarganya serta mempergauli isterinya dengan baik.
9
 

Keberadaan shighat taklik talak ini memang tidak mempengaruhi 

keabsahan akad nikah. Sehingga boleh dibaca, boleh juga tidak dibaca. 

Fungsi adanya shighat taklik talak ini dimaksudnya supaya dapat menjadi 

bahan perhatian bagi suami untuk bersikap baik kepada istrinya (mu‟asharah 

bil maruf ). Perjanjian taklik talak dipahami sebagai salah satu usaha untuk 

menjamin hak-hak istri serta melindungi mereka dari tindakan diskriminatif 

dan kesewenang-wenangan suami. Ini merupakan komitmen suami untuk 

mu‟asharah bil maruf demi terwujudnya keluarga yang bahagia. 

Mu‟asharah bil maruf terkandung dalam Surat al-Nisa‟ ayat 19: 
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 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam (t.tp.: Grahamedia Press, 2014), 334.  
9
 Hasanudin,”Kedudukan Taklik talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan 

Hukum Positif,”Medina-Te, Jurnal Studi Islam, 1 (Juni 2016), 45. 



ًىا َو اَل تَ ْعُضُلْوُىنَّ لَِتْذَىبُ ْوا يَآي َُّهاالَِّذْيَن َآَمنُ ْوا الَ َيَِلُّ َلُكْم اَْن َترِثُ ْوا النَِّسآَء َكرْ 

ْعُرف فَِاْن  
َ

َنٍة َو َعاِشُرْوُىنَّ بِاامل بَ ي ِّ بِبَ ْعِض َمآآتَ ْيُتُمْوُىنَّ ِاآلَّ اَْن يَّْأِتْْيَ بَِفِحَشٍة مُّ

رًا َكِثريًا  َكرِْىُتُموُىنَّ فَ َعَسى أَْن َتْكَرُىوا َشْيًئا َوََيَْعَل اللَُّو ِفيِو َخي ْ
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai 

wanita dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan 

mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang 

telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan 

pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka (istri-

istri) dengan secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai 

mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai 

sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang 

banyak.”.
10

 

Dalam ayat tersebut, mu‟asharah bil maruf  diartikan sebagai perintah 

untuk menggauli istri dengan baik yang dilakukan oleh suami. Kedudukan 

suami dan istri di dalam berumah tangga ialah sama. Maka dari itu, hal ini 

sangat erat kaitannya dengan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan 

berumah tangga baik dalam ranah internal keluarga maupun eksternal. 

Lembaga taklik talak di Indonesia telah ada sejak zaman dahulu. 

Kenyataan yang ada sampai saat ini pun menunjukkan hampir setiap 

perkawinan di Indonesia yang di laksanakan menurut agama Islam selalu di 

ikuti pengucapan sighat taklik oleh suami.
11

 Namun perjanjian taklik talak ini 

bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan. Hal ini tertera dalam 

Pasal 46 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa “Perjanjian taklik talak 
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 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1974), 

119. 
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 Aulia Muthiah, Hukum Islam – Dinamika Seputar Hukum Keluarga (Yogyakarta: 

Pustaka Baru Press, 2017), 98. 



bukan suatu perjanjian yang wajib di adakan pada setiap perkawinan, akan 

tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali”. 

Taklik talak bukanlah suatu hal yang diwajibkan dalam suatu prosesi 

pernikahan, taklik talak ini dibuat untuk memberikan perlindungan kepada 

pihak isteri, karena dikhawatirkan ada pihak suami yang menelantarkan 

isterinya, sehingga pelanggaran taklik talak ini dapat dijadikan alasan oleh 

para isteri untuk menggugat cerai suaminya jika dia tidak berkenan 

diperlakukan seperti itu.
12

 

Oleh karena ketidakharusan suami untuk membacakan taklik talak, 

maka dalam prosesi upacara pernikahan adapula pihak yang membaca dan 

adapula pihak yang tidak membaca taklik talak setelah akad nikah 

berlangsung, sesuai dengan persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat di 

dalamnya. Sighat taklik talak yang disodorkan oleh Pegawai Pencatat Nikah 

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

yang di ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, menjadikannya 

suatu hal yang baru bagi pasangan yang baru menikah. 

Sesuai dengan pernyataan ikrar dari suami, apabila suami melanggar 

ikrarnya tersebut, maka pelanggaran tersebut dapat di jadikan alasan oleh istri 

untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada pengadilan agama. Hakim akan 

memberikan keputusan perceraian apabila ternyata gugatan pihak istri 

beralasan dan terbukti. Apabila memperhatikan bentuk taklik talak di atas 

dapat di pahami bahwa maksud yang dikandungnya amat baik dan positif 
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kepastian hukumnya, yaitu melindungi istri dari kesewenang-wenangan 

suami dalam memenuhi kewajibannya yang merupakan hak-hak istri yang 

harus diterimanya. Sesuai dengan ajaran Islam, seorang suami mempunyai 

kewajiban memelihara istrinya dengan sebaik-baiknya, berarti hak istri adalah 

memperoleh pemeliharaan sebaik-baiknya dari suami.
13

 

Tidak dapat disangkal bahwa nila-nilai dan pikiran seseorang 

mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam tingkah lakunya. Nah, jika 

demikian, mind set serta upaya mempersamakan persepsi sangat diperlukan 

oleh setiap pasangan yang memiliki pandangan yang berbeda, karena sejak 

semula di nyatakan bahwa mereka berdua secara bersama-sama harus dapat 

menciptakan dan mengalami kebahagiaan perkawinan. Mereka berdua harus 

dapat berpijak pada landasan yang kokoh dan menuju ke arah yang sama. 

Mereka berdua harus mewujudkan kelenturan dan kemampuan menyesuaikan 

diri karena kini mereka secara bersama menghadapi sesuatu yang berbeda 

dengan apa yang mereka alami sebelum ikatan itu dinyatakan.
14

 

Kewajiban-kewajiban yang di emban suami diantaranya ialah apabila 

suami meninggalkan istrinya, tidak memberi nafkah wajib kepada istrinya, 

menyakiti badann/jasmani istri, dan membiarkan atau tidak mempedulikan 

istrinya, dan jika hal ini di langgar dan si istri tidak berkenan diperlakukan 

seperti itu, maka ia berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan 

Agama. 
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Kenyataan yang ada pada masyarakat desa Semanding Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo, mayoritas si istri ikut andil membantu suami 

dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, mereka sama-sama berperan 

aktif dalam pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari. Sampai-sampai 

terdapat salah satu pihak yang melanggar sighat taklik talak mengenai 

kewajiban pemberian nafkah wajib suami kepada istrinya. Namun, disini dari 

pihak istri menerima dan tidak menuntut dan menggugat perkara tersebut ke 

Pengadilan Agama untuk diputuskan perkawinannya. Dan juga terdapat salah 

satu pihak yang dapat dikatakan keluarganya bahagia walaupun mereka lupa 

tentang taklik talak itu. 

Penelitian ini akan mencari tahu realitas taklik talak dengan 

menggunakan teori kebahagiaan keluarga di dalam Islam. Kebahagiaan 

Menurut Al-Ghaza>li> terbagi menjadi dua macam, yaitu kebahagiaan ukhrawi 

dan kebahagiaan duniawi. Menurutnya, kebahagiaan ukhrawi adalah 

kebahagiaan yang utama sedangkan kebahagiaan duniawi hanyalah 

metamorfosis. Maka dari itu, hal yang ingin peneliti gali ialah mengenai 

peranan taklik talak dalam kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi 

keluarga di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.  

Permasalahan ini penulis rumuskan dengan judul “Peranan Taklik 

Talak Dalam Kebahagiaan Keluarga di Desa Semanding Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo”. 

 

 



B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana peranan taklik talak dalam kebahagiaan duniawi keluarga di 

Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana peranan talik talak dalam kebahagiaan ukhrawi keluarga di 

Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui peranan taklik talak dalam kebahagiaan duniawi 

keluarga di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui peranan talik talak dalam kebahagiaan ukhrawi 

keluarga di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

  Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya 

dalam 2 (dua) hal di bawah ini: 

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

mengenai bidang ilmu hukum Islam khususnya yang berhubungan dengan 

taklik talak yang secara teori berfungsi untuk melindungi hak istri dari 

sikap kesewenang-wenangan suami, yang dengan itu bertujuan untuk 

membentuk keluarga yang bahagia. 



2. Secara praktis dapat digunakan sebagai upaya pengembangan pemahaman 

dan pengetahuan hukum bagi penulis mengenai taklik talak, selain itu juga 

sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi masyarakat umum dan 

mahasiswa Fakultas Syari‟ah apabila ada masalah yang berkaitan dengan 

taklik talak. 

E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan 

gambaran topik yang akan di teliti dengan penelitian sejenis yang mungkin 

pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak 

terjadi adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak. Sejauh penelitian 

penulis terhadap karya-karya ilmiah yang relevan dengan topik dan masalah 

penelitian penulis, diantaranya adalah: 

Pertama, skripsi oleh Siti Komsiyatun, STAIN Ponorogo Tahun 2014 

yang berjudul “Pemahaman Masyarakat dan Dampaknya Terhadap 

Pelanggaran Taklik Talak di Desa Ploso Kecamatan Kendal Kabupaten 

Ngawi”. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan terhadap pemahaman 

masyarakat Desa Ploso Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi mengenai 

taklik talak. Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (field 

research) dengan cara wawancara dan observasi dengan subyek penelitian. 

Hasil penelitian ini diketahui bahwa pemahaman masyarakat Desa Ploso 

Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi sebagian besar mereka mengetahui 

tentang taklik talak dan mengucapkan taklik talak setelah ijab qabul. Dan 

oleh karena itu diantaranya terdapat masyarakat yang paham dan tidak paham 



tentang taklik talak, menyebabkan masyarakat tetap melakukan pelanggaran 

yang dapat menyebabkan perceraian. 

Kedua, skripsi oleh Zulfi Catur Mubarok, STAIN Ponorogo Tahun 

2012 yang berjudul “Ta‟lik Talak Dalam Perspektif Kyai Pesantren di 

Kabupaten Magetan”. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan terhadap 

pendapat para Kyai pesantren di Kabupaten Magetan mengenai taklik talak. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini memberi kesimpulan bahwa 

pandangan  kyai di Kabupaten Magetan terhadap taklik talak adalah boleh. 

Taklik talak ini menjadi penting dalam rangka mengarahkan agar suami 

senantiasa mengetahui semua apa-apa kewajibannya. Oleh karenanya bagi 

orang yang sudah mengerti hukum agama sebaiknya tidak dilakukan, karena 

apa yang dituangkan dalam taklik talak itu tidak lain adalah kewajiban-

kewajiban suami. 

Ketiga, skripsi oleh Asep Ijar, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang 

berjudul “Urgensi dan Relevansi Taklik Talak (Studi Alasan-alasan 

Perceraian dalam PP No. 9 Tahun 1975)”. Dalam penelitian ini, peneliti 

memfokuskan tentang urgensi serta relevansi taklik talak jika dihubungkan 

dengan alasan-alasan perceraian dalam PP No. 9 Tahun 1975. Penelitian ini 

merupakan penelitian pustaka yang bersifat deskriptif analitik dengan teknik 

pengumpulan data dokumentasi dan memiliki pendekatan yuridis dengan 

metode abstrak-teoritis. Hasil penelitian menguraikan bahwa butir-butir 

alasan yang ada pada taklik talak ternyata telah tercantum dalam alasan-



alasan perceraian dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 

Kompilasi Hukum Islam. 

Keempat, skripsi oleh Puad Hasyim, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

Tahun 2007 yang berjudul “Urgensi Sighat Ta‟lik Talak dalam Pernikahan 

(Tinjauan Historis dan Implikasinya di Wilayah KUA Kecamatan Ciputat)”. 

Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan dan mengklasifikasikan tentang 

keberadaan taklik talak dalam setiap pernikahan yang hampir setiap upacara 

pernikahan membaca dan menandatanganinya. Penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian kualitatif. Urgensi sighat taklik talak yang dimaksud adalah 

untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang suami terhadap istri 

dan menjamin hak-hak suami istri dalam berumah tangga yang tak lain adalah 

menuju perkawinan yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan implikasinya 

ialah mengenai seberapa banyak pasangan yang mengucapkan dan 

menandatangani sighat talik talak di wilayah KUA Kecamatan Ciputat. 

Kelima, jurnal oleh Muthoin, Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN 

Pekalongan Tahun 2012 yang berjudul “Taklik Talak Dalam Perspektif 

Gender”. Jurnal ini membahas mengenai taklik talak perspektif gender. 

Taklik talak ini dimaksudkan untuk menjamin istri dan melindunginya dari 

tindakan diskriminatif dan kesewenang-wenangan suami. Pasangan memiliki 

peran yang sama untuk menjaga terhadap resiko pelanggaran taklik talak. 

Pernyataan ini kembali kepada perumusan hak dan kewajiban pasangan suami 

istri yang berdasarkan prinsip kesetaraan. Pada perspektif gender ini, hak 

suami dan istri serta kewajiban suami dan istri ialah sama, yang membedakan 



peran mereka hanya tentang tugas reproduksi seperti hamil, melahirkan anak 

dan menyusui (untuk istri) dan melindungi istri dan mencari nafkah (suami). 

Adapun skripsi ini membahas mengenai peranan taklik talak dalam 

kebahagiaan keluarga yang sejatinya merupakan tujuan perkawinan yang di 

idam-idamkan oleh setiap pasangan yang menikah. Dalam hal ini di fokuskan 

penelitian bertempat di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo. Oleh karenanya, judul penelitian ini masih bersifat baru dan belum 

pernah dibahas dan bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari karya 

ilmiah terdahulu karena segi yang menjadi fokus kajiannya memang berbeda. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), 

penelitian ini merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan 

realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. 

Jadi, mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini 

tengah berkecamuk dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau 

proses sosial.
15

 Dalam hal ini penelitian difokuskan dalam lingkup 

masyarakat Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan empirik yang 

mengarah pada aspek sosiologi yang berguna untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara 
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deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus 

yang alamiah.
16

 

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti di lapangan sangatlah penting dan diperlukan 

secara optimal. Peneliti sebagai pencari dan pengumpul data merupakan 

salah satu alat kunci yang secara langsung mengamati, mewawancarai dan 

mengobservasi obyek yang diteliti. 

Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai pengamat penuh 

yang berperan sebagai pengamat diluar situasi yang diamati dan tidak 

memiliki hubungan sama sekali antara pengamat dengan obyek yang di 

amati. 

3. Lokasi Penelitian 

Pada penelitian ini, lokasi yang diambil oleh peneliti adalah 

lingkungan di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo. Dimana, pada lokasi tersebut kebahagiaan di dalam keluarga 

terasa nyata walaupun terdapat penyimpangan terhadap taklik talak dan 

dari masyarakat terdapat juga kebahagiaan di dalam keluarga walaupun 

tanpa adanya pemahaman terhadap taklik talak itu sendiri. 

4. Data dan Sumber Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari 

masyarakat yang berada di Desa Semanding Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo. Data ini berkenaan mengenai peranan taklik talak 
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dalam kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi keluarga di Desa 

Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

Dalam penyusunan penelitian ini sumber data yang penulis 

pergunakan terdiri dari dua sumber data, yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Sumber data primer  yaitu sumber data penelitian 

yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media 

perantara).
17

 Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah 

literatur yang terkait mengenai penelitian ini serta masyarakat Desa 

Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

Sumber data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan 

dicatat oleh pihak lain).
18

 Sumber data sekunder di gunakan untuk 

melengkapi analisa yang tidak di dapatkan dari sumber data primer serta 

berfungsi dalam memberikan penjelasan dan mendukung sumber data 

primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini diantaranya 

ialah dokumen-dokumen yang terkait dengan subyek penelitian serta 

relevan dengan obyek yang di teliti. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Metode Interview 

Metode interview yaitu mengumpulkan data dengan cara 

wawancara. Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang 
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mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
19

 Wawancara merupakan alat 

yang ampuh untuk mengungkapkan kenyataan hidup, apa yang di 

pikirkan atau di rasakan orang tentang berbagai aspek kehidupan.
20

 

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada 

responden yaitu warga masyarakat Desa Semanding Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

b. Metode Observasi 

Metode observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek 

(orang), obyek (benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya 

pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.
21

 

Observasi dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, 

peraba, dan pengecap.
22

 Peneliti mengamati langsung keadaan 

masyarakat di luar adanya pertanyaan/wawancara dengan pihak yang di 

teliti.  

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data berupa sumber 

tertulis yang dapat di bagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, 

sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.
23

 Dalam 
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penelitian ini, dokumentasi didapat dari dokumen-dokumen yang 

relevan dengan obyek yang diteliti. 

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 di pelajari, dan memutuskan 

apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain.
24

 

Data yang di peroleh baik primer maupun sekunder di analisis 

menggunakan metode deskriptif analisis yang kemudian di simpulkan 

dengan menggunakan logika deduktif. Metode deskriptif analisis yaitu 

menganalisa dengan cara menggambarkan peranan taklik talak dalam 

kebahagiaan keluarga di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo dahulu yang kemudian dikembangkan dengan pola pikir 

deduktif. Metode ini dipergunakan untuk membahas permulaan 

pembahasan dengan menggunakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat 

umum tentang taklik talak dan kebahagiaan keluarga lalu kemudian 

memaparkan data yang telah dikumpulkan. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik keabsahan 

data yaitu peningkatan ketekunan dan triangulasi. Peningkatan ketekunan 

berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. 
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Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat 

direkam secara pasti dan sistematis.
25

 Sedangkan triangulasi merupakan 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai 

waktu.
26

 Dalam hal ini peneliti akan meningkatkan ketekunan dalam 

pengamatan serta melakukan pengecekan data dengan berbagai sumber 

dengan berbagai cara dan waktu dengan subyek penelitian yaitu 

masyarakat Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar dalam penelitian terarah dan memudahkan peneliti dalam 

penulisan hasil penelitian nanti, maka penulis menyusun sistematika 

pembahasan sebagai berikut: 

Bab I sebagai pendahuluan berisi tentang uraian latar belakang 

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

pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan. 

Bab II merupakan landasan teori dengan judul bab, taklik talak dan 

kebahagiaan keluarga dalam Islam. Sub bab taklik talak dibahas dalam tiga 

pembahasan, yaitu pengertian taklik talak, shigat dan syarat taklik talak, dan 

taklik talak sebagai pemindahan hak dan alat perlindungan istri. Adapun sub 

bab kebahagiaan keluarga di bahas dalam empat pembahasan, yaitu 

pengertian kebahagiaan keluarga, model keluarga bahagia Islam, bentuk 

kebahagiaan keluarga dalam Islam dan macam-macam kebahagiaan. 
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Bab III membahas tentang hasil penelitian dengan judul bab, peranan 

taklik talak dalam kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi keluarga di 

Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, yang berisi 

profil Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yang 

meliputi letak geografis, gambaran umum kependudukan, struktur organisasi 

beserta pembagian tugas kepengurusan Desa Semanding Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya di paparkan mengenai peranan 

taklik talak dalam kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi keluarga di 

Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

Bab IV menguraikan analisis dengan judul bab, analisis peranan taklik 

talak dalam kebahagiaan keluarga di Desa Semanding Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo. Analisis yang pertama adalah mengenai peranan taklik 

talak dalam kebahagiaan duniawi keluarga di Desa Semanding Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo dan analisis yang kedua mengenai peranan 

taklik talak dalam kebahagiaan ukhrawi keluarga di Desa Semanding 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

Bab V sebagai bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan 

saran. 

 

 

 

 



BAB II 

TAKLIK TALAK DAN KEBAHAGIAAN KELUARGA DALAM ISLAM 

A. Taklik Talak 

1. Pengertian Taklik Talak 

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

Kata taklik dalam bahasa Arab berasal dari kata :   َتَ َعلَّقَ -َعلَّق yang 

berarti “menggantungkan, mengaitkan”.
27

 Sedangkan kata talak dalam 

bahasa Arab berasal dari kata : َيْطُلقُ -طََلقَ  َطالَقًا-  yang berarti 

“bercerai perempuan dari suaminya”.
28

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata taklik memiliki arti 

perjanjian (kawin dan sebagainya) dan pernyataan. Sedangkan taklik 

talak memiliki arti yaitu pernyataan jatuhnya talak atau cerai, sesuai 

dengan janji yang telah diucapkan (karena melanggar janji pernikahan).
29

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 memberi pengertian 

bahwa: “Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan oleh calon 

mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah 
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berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang 

mungkin terjadi di masa yang akan datang”.
30

 

Arti asalnya taklik talak ialah “talak yang digantungkan”. 

Maksudnya talak yang digantungkan pada suatu syarat, dimana suatu 

talak akan jatuh dengan sendirinya manakala syarat yang di 

gantungkannya tersebut terwujud.
31

 

 Talak mu‟allaq atau talak yang tergantung adalah talak yang di 

ucapkan suami dengan suatu syarat, misalnya suami mengatakan kepada 

istrinya: “kalau saya pergi meninggalkan engkau sekian tahun, maka 

jatuh talak saya atas dirimu.”
32

 

 Pengistilahan yang lain dari talak mu‟allaq adalah taklik talak, 

taklik talak versi Indonesia ini berlainan dengan taklik talak yang dalam 

kitab fikih, dimana yang menjadi sasaran adalah istri, seperti suami 

mengatakan kepada istrinya: Kalau kamu ke luar dari rumah ini, engkau 

tertalak, sedang taklik versi Indonesia yang menjadi sasaran adalah 

suami.
33

 

2. Shigat dan Syarat Taklik Talak 

a. Shigat Taklik Talak 
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Rumusan sighat taklik talak adalah rumusan yang ditetapkan  

berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, yang 

rumusan lengkapnya adalah sebagai berikut: 

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

bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan 

akan saya pergauli istri saya bernama ..... binti ..... dengan baik 

(mu‟asharah bil-ma‟ruf) menurut ajaran syari‟at Islam. 

Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik talak atas istri saya 

itu sebagai berikut: 

Sewaktu-waktu saya: 

1) Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut, 

2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan 

lamanya, 

3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu, 

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

bulan lamanya, 

Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada 

Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan 

itu, dan pengaduan dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau 

petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 

10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, 

maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. 



Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan 

untuk menerima uang iwadh (pengganti) itu dan kemudian 

menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat 

untuk  keperluan ibadah sosial.
34

 

Sesuai dengan pernyataan ikrar dari suami, apabila suami 

melanggar ikrarnya tersebut, maka pelanggaran tersebut dapat di 

jadikan alasan oleh istri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada 

pengadilan agama. Hakim akan memberikan keputusan perceraian 

apabila ternyata gugatan pihak istri beralasan dan terbukti. Apabila 

memperhatikan bentuk taklik talak diatas dapat dipahami bahwa 

maksud yang dikandungnya amat baik dan positif kepastian 

hukumnya, yaitu melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami 

dalam memenuhi kewajibannya yang merupakan hak-hak istri yang 

harus diterimanya. Sesuai dengan syari‟at Islam, seorang suami 

mempunyai kewajiban memelihara istrinya dengan sebaik-baiknya, 

berarti hak istri adalah memperoleh pemeliharaan sebaik-baiknya dari 

suami.
35

 

b. Syarat Taklik Talak 

Pengaturan taklik talak tertera pada Pasal 46 Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) berbunyi:  

1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam. 
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2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul 

terjadi di kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya 

talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan 

persoalannya ke Pengadilan Agama. 

3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib 

diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak 

sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. 

Berdasarkan pada ketentuan diatas, maka dapat dikatakan 

bahwa:  

1) Isi taklik talak sudah ditentukan oleh Menteri Agama dan 

diterbitkan oleh Kementerian Agama, karena yang melakukan 

perjanjian taklik talak ini adalah orang Islam saja, maka isi 

perjanjian taklik talak tersebut tidak boleh bertentangan dengan 

Hukum Islam; dan 

2) Apabila suami melanggar perjanjian taklik talak tersebut, maka 

istri harus mengajukannya ke Pengadilan Agama. Karena 

perceraian di Indonesia terjadi apabila dilakukan dihadapan para 

hakim dalam sidang di Pengadilan Agama.
36

 

Sahnya taklik itu harus memenuhi syarat: 

1) Harus disandarkan pada perkara yang belum ada tetapi akan ada, 

apabila digantungkan atas perkara yang telah ada, maka talaknya 

jatuh pada saat taklik diucapkan. Misalnya, seseorang 
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mengatakan: “Kalau matahari terbit engkau tertalak”, padahal 

matahari sudah terbit, maka jatuh talaknya, meskipun dalam 

bentuk ta‟liq (digantungkan). Apabila digantungkan kepada 

sesuatu yang mustahil, dianggap main-main, misalnya suami 

berkata kepada istrinya: “Kalau ada onta yang dapat menerobos 

lubang jarum, maka engkau saya talak.” 

2) Sewaktu taklik talak diucapkan, perempuan yang akan ditalak 

masih dalam ikatan perkawinan dan masih dalam kekuasaan 

suaminya. 

3) Suami yang menggantungkan adalah suami sah dan yang akan 

ditalak adalah istrinya.
37

 

3. Taklik Talak Sebagai Pemindahan Hak dan Alat Perlindungan Istri 

a. Taklik Talak Sebagai Pemindahan Hak 

Dalam literature fiqh klasik makna taklik talak ialah 

penggantungan talak suami terhadap istri. Dimana suami memberi 

peringatan terhadap istrinya yang nusyuz. Misalnya suami berkata 

kepada istrinya yang sering keluar rumah untuk menemui laki-laki 

lain : “Apabila kamu masih menemui laki-laki itu, maka pada saat 

kamu bertemu itu jatuhlah talak saya satu kali atasmu”. Jika istri 

masih tetap menemui laki-laki tersebut maka talak suami jatuh kepada 

istri. Islam memberikan hak talak kepada laki-laki, karena laki-laki 

memiliki ambisi untuk melanggengkan tali perkawinan. Seperti halnya 
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laki-laki dibebankan untuk membayar mahar dan membiayai 

kebutuhan istri baik selama berada dalam tanggungannya (menjadi 

istri) maupun setelah bercerai (uang mut‟ah). Maka apabila laki-laki 

ingin bercerai dan lantas menikah lagi, biaya yang harus di tanggung 

laki-laki akan sangat besar. Lebih dari itu laki-laki juga memiliki akal 

dan tabiat yang lebih sabar dalam menghadapi perangai istrinya, 

sehingga ketika terjadi sesuatu terhadap istrinya, suami tidak akan 

cepat-cepat menceraikan istrinya.
38

 

Talak dalam munakahat dikenal dengan adanya talak tafwid, 

talak tafwid adalah pendelegasian kuasa untuk menceraikan artinya 

pemberian hak cerai dari suami kepada istri. Dalam bentuk perceraian 

ini, seorang suami dapat memberikan haknya untuk menceraikan istri, 

dan istri dapat menggunakannya apabila syarat-syarat yang telah di 

sepakati dalam kontrak perkawinan di langgar oleh suami. Istri dapat 

menetapkannya sebagai salah satu syarat perkawinan, dengan 

mengatakan akan menggunakan haknya untuk menceraikan dirinya 

sendiri atas nama suaminya. Pendelegasian hak talak ini pada 

hakikatnya tidak mengurangi hak suami dari haknya sendiri untuk 

menceraikan istrinya dalam keadaan tertentu.
39

 

Suami yang telah mendelegasikan hak talaknya kepada istri, 

tidak dapat membatalkannya, karena setelah pendelegasian itu istrilah 
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yang memiliki hak talak atas suaminya dengan cara menceraikan 

dirinya sendiri. Hak cerai ini terbukti sangat berguna bagi istri, 

misalnya suami meninggalkan atau melanggar salah satu syarat yang 

telah ditetapkan dalam perjanjian perkawinan. Pada dasarnya Islam 

bermaksud memberikan status kesejajaran antara laki-laki dan 

perempuan.
40

 

Tradisi yang sering terjadi selama ini sangat merendahkan posisi 

perempuan, dimana suami sewenang-wenang menggunakan haknya 

yang akan merugikan pihak perempuan, sebagaimana terjadi pada 

zaman jahiliyah. Islam menolak segala bentuk praktek jahiliyah yang 

sifatnya merusak khususnya yang berhubungan dengan martabat kaum 

perempuan.
41

 

Ketika ketentuan taklik talak dilanggar oleh suami dan istri tidak 

ridha, maka istri dibenarkan untuk melakukan suatu tindakan hukum. 

Adapun tindakan hukum yang dapat dilakukan istri adalah cukup 

dengan mengadukannya kepada hakim di Pengadilan Agama, 

kemudian jika hakim membenarkan pengaduannya itu dan istri 

menyerahkan uang iwadh (pengganti), maka jatuhlah talak satu 

kepadanya.
42

 

b. Taklik Talak Sebagai Alat Pelindung Istri 

Eli S. Habianto mengungkapkan bahwa meningkatnya gejala 

kekerasan dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh tindakan 
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sewenang-sewenang dari suami terhadap istri, ini merupakan salah 

satu fenomena pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga 

masalah ini tercatat sebagai salah satu bentuk diskriminasi, khususnya 

terhadap perempuan. Namun pada kenyataannya masalah ini kurang 

mendapat perhatian dari masyarakat, karena tiga faktor, yaitu, pertama 

kekerasan tersebut dalam lingkup tertutup (pribadi) dan terjaga ketat 

karena terjadi dalam keluarga. Kedua, kekerasan dalam rumah tangga 

sering dianggap wajar karena di yakini bahwa memperlakukan istri 

sekehendak suami adalah hak suami sebagai pemimpin dalam 

keluarga. Ketiga, kekerasan tersebut terjadi dalam lembaga yang legal 

yaitu perkawinan.
43

 

Taklik talak ini di latar belakangi oleh Keputusan Menteri 

Agama bahwa dalam setiap pernikahan dianjurkan menggunakan 

sighat taklik talak demi membawa dan mengangkat keutuhan rumah 

tangga. Taklik talak merupakan suatu bentuk perjanjian yang 

istimewa, karena perjanjian ini tidak dapat di cabut atau di batalkan. 

Taklik talak akan terus berlaku sepanjang perkawinannya belum 

putus. Pasal 11 aat (3) Peraturan Pemerintah Agama No. 2 Tahun 

1990 menyatakan bahwa sahnya taklik talak yaitu ketika suami 

membaca dan menandatangani sighat taklik talak. Kedua syarat 

tersebut bersifat komulatif, kedua-duanya (membaca dan 

menandatangani) harus terpenuhi, namun perlu di fahami bahwasanya 
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ketentuan taklik talak ini bukanlah kewajiban namun hanya sebuah 

anjuran dari pihak KUA atau petugas yang bersangkutan untuk 

menawarkan kepada calon mempelai laki-laki untuk mengucapkan 

taklik talak atau tidak.
44

 

B. Kebahagiaan Keluarga 

1. Pengertian Kebahagiaan Keluarga 

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang 

masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu 

di bina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup 

bersama dengan tulus dan setia, di dasari keyakinan yang dikukuhkan 

melalui pernikahan, di pateri dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling 

melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah.
45

 

Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang 

berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, 

menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan 

batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan 

sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu 

sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut 

ketentuan norma, adat, nilai yang di yakini dalam membatasi keluarga dan 

yang bukan keluarga.
46
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Sedangkan kebahagiaan itu adalah keriangan hati, karena kebenaran 

yang di hayatinya. Kebahagiaan adalah kelapangan dada, karena prinsip 

yang menjadi pedoman hidup, juga, kebahagiaan adalah ketenangan hati, 

karena kebaikan di sekelilingnya.
47

 

Imam al-Ghaza>li> menjelaskan, kebahagiaan di tafsirkan sebagai 

penyatuan antara ilmu, amal, rohani dan jasmani. Ciri-ciri kebahagiaan 

yang dijelaskan oleh al-Ghaza>li> adalah terletak kepada semua ilmu yang 

bermanfaat kepada manusia mencakupi ilmu teori dan ilmu amali. Ilmu 

teori adalah tergolong daripada ilmu mengenal Allah, Malaikat, Kitab, 

Rasul dan ilmu akidah karena kesemuanya mempunyai matlamat yang 

tertinggi yaitu mengenal Allah. Al-Ghaza>li menyatakan ilmu mengenal 

Allah SWT (ma„rifat Allah) adalah kunci kebahagiaan seperti mana 

maksudnya: “Bahagia dan kelazatan sejati, ialah bila mana dapat 

mengingat Allah”
48

 

Dalam kosa kata al-Qur‟an, kebahagiaan dimaksud disebut sakinah, 

yang secara harfiah dapat diartikan dengan tenang atau tentram menurut 

al-Asfahani> kata „sakinah‟ bermakna sesuatu yang tetap setelah ia 

bergerak, biasanya digunakan untuk kata menempati. Misalnya „si fulan 

tetap di tempat seperti ini‟ atau „tinggal‟. Tetap di sini tentu mengacu pada 
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sebuah kondisi di mana ia merasa tentram di tempat tersebut, yang 

diperoleh dari hidup berpasangan.
49

 Firman Allah SWT : 

َها  َها َزْوَجَها لَِيْسُكَن إِلَي ْ ُىَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمن ْ

اَىا َْحََلْت  ا تَ َغشَّ ا أَثْ َقَلْت َدَعَوا اللََّو َرب َُّهَما فَ َلمَّ َْحْال َخِفيًفا َفَمرَّْت ِبِو فَ َلمَّ

اِكرِينَ   لَِئْن آتَ ْيتَ َنا َصاِِلًا لََنُكوَننَّ ِمَن الشَّ
Artinya : “Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari 

padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang 

kepadanya. Maka setelah di campurinya, isterinya itu 

mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa 

ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, 

keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya 

seraya berkata: “Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak 

yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang 

bersyukur”.
50

 (Q.S. al-A‟raf: 189) 

Ayat di atas menyiratkan bahwa kebutuhan paling primitif manusia 

adalah ketenangan yang di peroleh oleh manusia dengan cara hidup 

berpasangan. Dalam penjelasannya tentang kalimat “li tasykunu ilaiha” 

dalam ayat di atas, Ibnu Katsir menegaskan bahwa kalimat ini bermakna 

menyatukan keduanya secara ruhani (dan oleh karenanya) mereka menjadi 

tenang. Dalam keterangan lain, makna kalimat ini adalah agar mereka 

(kaum laki-laki) menjadi tentram dan condong kepada istri mereka. 
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Kebahagiaan dalam rumah tangga dalam konteks demikian dimaksudkan 

Allah agar manusia senantiasa mengingat kebesaran-Nya.
51

 

Setiap bangsa selalu saja tersusun dari masyarakat keluarga yang 

bercita-cita membentuk dan membangun sebuah bangsa. Manakala 

individu-individu dan keluarga berkualitas baik, maka bangsa itu akan 

menjadi baik atau minimal akan diairi oleh penyokong masyarakat yang 

sehat, karena terdiri dari para keluarga yang sehat. Masyarakat yang sehat 

dan baik ini adalah masyarakat yang sakinah, mawaddah, warahmah. 

Masyarakat yang penuh ketentraman, kebaikan, sehat, kasih sayang, dan 

bermanfaat. Untuk membentuk masyarakat yang samara diperlukan 

masyarakat keluarga yang juga mendorong terciptanya samara. Keluarga 

demikian adalah keluarga yang harus memiliki kualitas sakinah, 

mawaddah, warahmah harus memiliki prinsip-prinsip dan membangun 

hubungan yang baik dan harus dijalani dengan bersama-sama memikul 

tanggungjawab untuk megembangkan dan membangun keluarga dan harus 

dapat memberi manfaat terhadap dunia sekitarnya.
52

 

2. Model Keluarga Bahagia Islam 

 Dalam membincangkan pembangunan sebuah keluarga yang 

bahagia, beberapa elemen yang terpilih mesti dipraktikkan seperti mana 

yang telah diperlihatkan dalam contoh kehidupan berkeluarga oleh 

Rasulullah SAW dan juga para Sahabat. Antara elemen-elemen penggerak 
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kepada pembinaan sebuah keluarga bahagia menurut Islam adalah seperti 

di bawah: 

a. Iman 

 Dalam membincangkan mengenai keluarga bahagia, Allah SWT 

telah menekankan kepentingan memelihara keimanan dan ketaqwaan 

kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW sebagai inspirasi utama dalam 

menjaga perhubungan antara manusia termasuklah keluarga.
53

 Firman 

Allah SWT: 

َها  ْن ن َّْفٍس وَّاِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ يآي َُّهاالنَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذى َخَلَقُكْم مِّ

رًا وَّ ِنَساءً  ُهَما رَِجاالً َكِثي ْ  َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ
Artinya:  Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang 

telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya 

Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah 

memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang 

banyak.
54

 (Q.S. al-Nisa‟: 1) 

b. Akidah 

 Selanjutnya, kekuatan iman bergantung kepada keutuhan akidah 

dalam diri setiap Muslim termasuklah suami dan isteri yaitu dengan 

mendalami bab akidah yang berasaskan kepercayaan dan keyakinan 

yang kukuh tentang kewujudan Allah SWT berlandaskan al-Quran dan 

al-Sunnah di samping menjauhkan diri daripada mensyirikkan Allah 

serta sifat-sifat kesempurnaanNya. Berdasarkan dalil naqli> yang 
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menggunakan al-Quran dan hadis serta dalil aqli> yang bersandarkan 

kepada akal.
55

 Firman Allah SWT: 

رُُه  َلَقْد أَْرَسْلَنا نُوًحا ِإََل قَ ْوِمِو فَ َقاَل يَا قَ ْوِم اْعُبُدوا اللََّو َما َلُكْم ِمْن إَِلٍو َغي ْ

 ِإِّنِّ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يَ ْوٍم َعِظيمٍ 
Artinya : “Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya 

lalu ia berkata: "Wahai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali 

tak ada Tuhan bagimu selain-Nya." Sesungguhnya (kalau 

kamu tidak menyembah Allah), aku takut kamu akan ditimpa 

azab hari yang besar (kiamat).”
56

 (Q.S. al-A‟raf : 59) 

c. Ilmu 

Selain akidah, ilmu pengetahuan yang mendalam juga menjadi 

jaminan utama bagi pembangunan bangsa yang kuat dan dihormati 

karena melaluinya manusia akan mendapatkan kemuliaan, kehormatan, 

ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan ganjaran di akhirat. Ilmu 

pengetahuan merupakan prasyarat terpenting dalam mendapatkan nilai 

kebahagiaan karena setiap perkara di dunia ini mestilah disandarkan 

kepada ilmu seperti iman dan perkara keagamaan, ekonomi, politik, 

sosial dan perpaduan. Justru orang Islam yang berilmu haruslah 

bertindak sesuai dengan ilmunya dalam proses bertaqwa kepada Allah 

SWT sebagaimana di sifatkan dalam al-Quran
57
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َا ََيَْشى اللََّو ِمْن  َوابِّ َواألنْ َعاِم ُُمَْتِلٌف أَْلَوانُُو َكَذِلَك ِإَّنَّ َوِمَن النَّاِس َوالدَّ

 ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء ِإنَّ اللََّو َعزِيٌز َغُفورٌ 
Artinya : “Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang 

melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-

macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut 

kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. 

Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha Pengampun.”
58

 

(Q.S AL-Fatir: 28) 

 

d. Amal 

 Prasyarat kesejahteraan semestinya digandingkan dengan 

penyepaduan iman dan amal. Orang Islam mestilah mengamalkan 

segala aktivitas menjurus kepada pelaksanaaan tugas sebagai khalifah 

Allah. Segala cabang amal termasuklah niat, akhlak, sosial, amanah dan 

keselamatan fiskal.
59

 Firman Allah SWT: 

َمْن َعِمَل َصاِِلًا ِمْن ذََكٍر أَْو أُنْ َثى َوُىَو ُمْؤِمٌن فَ َلُنْحِييَ نَُّو َحَياًة طَيَِّبًة 

ُهْم َأْجَرُىْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ   َولََنْجزِيَ ن َّ
Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka 

sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang 

baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada 

mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah 

mereka kerjakan.”
60

 (Q.S. Al-Nahl: 97) 
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e. Niat 

Menurut al-Qaradawi, niat membawa maksud kemauan yang 

tertuju terhadap perbuatan demi mengharapkan keredaan Allah dan 

mematuhi peraturanNya. Niat merupakan perbuatan hati semata namun 

sebagai seorang Muslim, niat adalah dilihat sebagai perkara yang wajib 

dan menjadi rukun dalam ibadah-ibadah tertentu seperti di dalam 

sholat, wudhu, puasa, nikah dan perceraian. Dalam pembinaan sebuah 

keluarga yang cemerlang, asas utama pembentukan keluarga Muslim 

adalah berdasarkan kepada objektif seperti memenuhi tuntutan naluri 

manusia yang asasi, mewujudkan ketentraman dan ketenangan jiwa dan 

ruh, menegakkan rumahtangga yang bahagia, melahirkan keturunan 

yang soleh dan solehah.
61

 Firman Allah SWT: 

رَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما َُيِْييُكْم يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا لِلَِّو َولِل

 َواْعَلُموا أَنَّ اللََّو ََيُوُل بَ ْْيَ اْلَمْرِء َوقَ ْلِبِو َوأَنَُّو إِلَْيِو ُُتَْشُرونَ 
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan 

seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang 

memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa 

sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya 

dan sesungguhnya kepada-Nya lah kamu akan 

dikumpulkan.”
62

 (Q.S.AL-Anfa>l: 24) 
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f. Akhlak 

Pendidikan akhlak dalam keluarga sangat penting dilaksanakan 

agar tercipta generasi muda yang berakhlak mulia (al-akhla>q al-

kari>ma>h). Dalam mendapatkan sebuah keluarga yang harmoni, al-

Farabi menjelaskan bahwa ia mestilah seiring dengan akhlak yang 

mulia dan amalan yang baik maka lahirlah sifat keutamaan dan terpuji 

yaitu (al-fada>’il al-khuluqiyyah) seperti kesederhanaan (wasatiah), 

keadilan (‘ada>lah), kebenaran (al-haq), budi bahasa (al-akhla>q), 

penghormatan diri (tahri>m nafs) dan kebaikan (al-khayr). Kesemua 

akhlak mulia ini akan menjadi faktor penentu kejayaan dan kebahagiaan 

hidup manusia.
63

 Firman Allah SWT: 

َلَقْد َكاَن َلُكْم ِف َرُسوِل اللَِّو ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يَ ْرُجو اللََّو َواْليَ ْوَم 

 اآلِخَر َوذََكَر اللََّو َكِثريًا
Artinya : “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang 

mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 

dan dia banyak menyebut Allah.”
64

 (Q.S. al-Ahza>b: 21) 

g. Sosial  

Perkawinan menjadikan hubungan kemanusiaan lebih meluas dan 

tidak terbatas pada kelompok yang kecil saja. Pembentukan keluarga 

juga diasaskan atas dasar husn al-mu‘a>sharah ataupun al-mu‘a>sharah bi 
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al-ma‘ru>f  yaitu pergaulan yang baik sesama suami dan istri serta ahli 

keluarga yang lain. Maksud baik di sini ialah pergaulan dan hidup 

bersama dengan baik dan diridhai Allah. Sesuatu itu tidak dikatakan 

baik (ma‘ru>f) melainkan baik dan diridhai Allah serta jauh dari 

kemungkaran, kemaksiatan dan penganiyaan.
65

 Firman Allah SWT: 

ُو ُكْرًىا َوَوَضَعْتُو ُكْرًىا َوَْحُْلُو  َنا اإلْنَساَن ِبَواِلَدْيِو ِإْحَسانًا َْحََلْتُو أُمُّ ي ْ َوَوصَّ

 َوِفَصالُُو َثالثُوَن َشْهرًا
Artinya : “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik 

kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya 

dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah 

payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 

tiga puluh bulan...”
66

 (Q.S. al-Ahqa>f: 15) 

 

h. Amanah 

Islam menekankan tentang pentingnya amanah dalam menunaikan 

kewajiban dan tanggungjawab rumahtangga. Islam mengadakan 

pembagian tugas antara suami istri agar segala keperluan rumahtangga 

terlaksana dengan baik, teratur dan sempurna tanpa melebihkan mana-

mana pihak terhadap yang lain. Islam telah membagikan 

tanggungjawab tersebut kepada tiga bagian antaranya tugas suami 

terhadap istri, tugas istri terhadap suami dan tugas ibu bapak terhadap 

anak-anak seperti pemberian nafkah, bimbingan agama, taat dan 
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menjaga harta, kehormatan suami, mengasuh dan memberi didikan 

agama yang sempurna kepada anak-anak.
67

 Allah menyebut dalam 

firmanNya: 

الرَِّجاُل قَ وَّاُموَن َعَلى النَِّساِء ِبَا َفضََّل اللَُّو بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض َوِبَا 

اِِلَاُت قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت لِْلَغْيِب ِبَا َحِفَظ اللَّوُ   أَنْ َفُقوا ِمْن أَْمَواِلِِْم فَالصَّ
Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 

karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) 

atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-

laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab 

itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi 

memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah 

telah memelihara (mereka).”
68

 (Q.S. al-Nisa>’: 34) 

 

i. Keselamatan Fiskal dan Ekonomi 

Dalam Islam, soal kesehatan adalah penting. Bagi mencapai 

kesejahteraan individu, keselamatan fiskal, kesehatan mental dan 

keelokan spiritual adalah sesuatu elemen yang menjadi sumber 

kekuatan. Islam meletakkan semua aspek tersebut pada kedudukan 

tertinggi karena dengan memelihara kesehatan fiskal dan spiritual dapat 

membentuk keluarga yang mempunyai nilai kesehatan moral, fiskal, 

mental, psikologi, rohani dan material yang menyeluruh. Kesehatan 

diartikan sebagai tidak menghadapi penyakit dari aspek moral atau 

fiskal, mendatangkan kebaikan kepada setiap individu yang berada di 
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dalamnya, berjalan lancar dan diterima oleh semua pihak.
69

 Firman 

Allah SWT yang menyuruh manusia ke arah menjaga kesehatan tubuh: 

ْهُلَكِة َوَأْحِسُنوا ِإنَّ اللََّو َوأَْنِفُقوا ِف َسِبيِل اللَِّو َوال تُ ْلُقوا  بِأَْيِديُكْم ِإََل الت َّ

بُّ اْلُمْحِسِنْيَ   َيُِ
Artinya : “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan 

janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam 

kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya 

Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”
70

 (Q.S. al-

Baqarah: 195) 

 

Aspek keselamatan ekonomi dan kebebasan hak pada diri adalah 

berkaitan dengan kecukupan pendapatan dan kekukuhan sistem 

ekonomi. Perkara ini sekaligus turut mempengaruhi kelangsungan harta 

dan berpengaruh besar kepada ketenangan dan kebahagiaan hidup.
71

  

3. Bentuk Keluarga Bahagia dalam Islam 

 Dari perpaduan dua cabang utama dalam kehidupan yaitu iman dan 

amal, pastinya akan melahirkan berbagai perasaan yang damai dan bahagia 

dalam diri dan keluarga setiap individu muslim. Perasaan damai dan 

bahagia ini di bagi dalam tiga unsur asas yaitu: 

a. Al-Saki>nah 

Al-Saki>nah yang membawa maksud ketenangan, ketenteraman, 

kedamaian jiwa yang difahami dengan suasana damai yang 
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melingkupi rumahtangga di mana suami isteri yang menjalankan 

perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati dan saling 

toleransi. Dalam al-Quran disebutkan sebanyak enam kali serta di 

jelaskan bahawa saki>nah itu telah didatangkan oleh Allah SWT ke 

dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman. Dari suasana 

tenang (al-saki>nah) tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan 

menyayangi (al-mawaddah), sehingga rasa bertanggungjawab kedua 

belah pihak semakin tinggi.
72

 Firman Allah SWT: 

ِكيَنَة ِف قُ ُلوِب اْلُمْؤِمِنَْي لِيَ ْزَداُدوا ِإميَانًا َمَع ِإميَاِِنِْم ُىَو الَِّذي أَن ْ  َزَل السَّ

َماَواِت َواألْرِض وََكاَن اللَُّو َعِليًما َحِكيًما  َولِلَِّو ُجُنوُد السَّ
Artinya : “Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati 

orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah 

di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan 

kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah 

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”
73

 (Q.S. Al-

Fath}: 4) 

 

b. Al-Mawaddah (Kasih Sayang) 

Al-Mawaddah di tafsirkan sebagai perasaan cinta dan kasih 

sayang antara suami istri yang melahirkan kesenian, keikhlasan dan 

saling hormat menghormati antara suami istri dan semua ini akan 

melahirkan kebahagiaan dalam rumahtangga. Melalui al-mawaddah, 

pasangan suami istri dan ahli keluarga akan mencerminkan sikap 
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lindung-melindungi dan tolong-menolong. Sikap ini akan menguatkan 

lagi hubungan silaturahim di antara keluarga dan masyarakat luar.
74

 

Firman Allah dalam al-Quran: 

ِِت أَنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َربِّ أَْوزِْعِِن أَْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّ 

أَْعَمَل َصاِِلًا تَ ْرَضاُه َوَأْصِلْح ِل ِف ُذرِّيَِِّت ِإِّنِّ تُ ْبُت إِلَْيَك َوِإِّنِّ ِمَن 

 اْلُمْسِلِمْيَ 
Artinya : “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat 

Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada 

ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh 

yang Engkau ridai; berilah kebaikan kepadaku dengan 

(memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya 

aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku 

termasuk orang-orang yang berserah diri.”
75

 (Q.S. al-Ahqa>f: 

15) 

 

c. Al-Rah}mah (Belas Kasihan) 

Al-Rah}mah dimaksudkan dengan perasaan belas kasihan, 

toleransi, lemah-lembut yang selalunya diikuti oleh ketinggian budi 

pekerti dan akhlak yang mulia. Tanpa kasih sayang dan perasaan belas 

kasihan, sebuah keluarga ataupun perkawinan itu akan tergugat dan 

akan membawa kepada kehancuran. Kebahagiaan amat mustahil untuk 
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di capai tanpa adanya rasa belas kasihan antara individu keluarga.
76

 

Allah SWT berfirman: 

َها َوَجَعَل  َوِمْن آيَاتِِو أَْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إِلَي ْ

َنُكْم َمَودَّ  ُرونَ بَ ي ْ ًة َوَرْْحًَة ِإنَّ ِف َذِلَك آليَاٍت لَِقْوٍم يَ تَ َفكَّ  
Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, 

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 

dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”
77

 (Q.S. al-

Ru>m: 21) 

 

4. Macam-Macam Kebahagiaan 

Kebahagiaan Menurut Al-Ghaza>li> terbagi menjadi dua macam, yaitu 

kebahagiaan ukhrawi dan kebahagiaan duniawi. Menurutnya, kebahagiaan 

ukhrawi adalah kebahagiaan yang utama sedangkan kebahagiaan duniawi 

hanyalah metamorfosis.
78

 

a. Kebahagiaan Duniawi 

Orang yang menjadikan kenikmatan dunia sebagai sumber 

kesenangan dan kegembiraannya, pada kenyataannya ia tidak 

menikmati kebahagiaan dan ketentraman yang hakiki. Karena, ketika 

Allah memberinya nikmat sehat, kesenangan dan harta melimpah 
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yang membuatnya bahagia, kemudian ia di sibukkan dengan semua 

kenikmatan itu hingga lupa berdzikir dan mensyukuri nikmat Allah. 

Ketika ia di timpa bencana atau kehilangan dari sebagian kenikmatan 

itu ia pun berputus asa dan mengingkari kenikmatan lainnya. 

Demikianlah ia senantiasa dalam kegelisahan, terombang-ambing 

antara gembira dan putus asa.
79

 Firman Allah : 

 َولَِئْن أََذقْ َنا اإلْنَساَن ِمنَّا َرْْحًَة ُُثَّ نَ َزْعَناَىا ِمْنُو ِإنَُّو لََيُئوٌس َكُفورٌ 

ْتُو لَيَ ُقوَلنَّ  يَِّئاُت َعِنِّ ِإنَُّو  َولَِئْن أََذقْ َناُه نَ ْعَماَء بَ ْعَد َضرَّاَء َمسَّ َذَىَب السَّ

 َلَفرٌِح َفُخورٌ 
Artinya : “Dan jika Kami rasakan kepada manusia suatu rahmat 

(nikmat) dari Kami, kemudian rahmat itu Kami cabut 

daripadanya, pastilah dia menjadi putus asa lagi tidak 
berterima kasih. Dan jika Kami rasakan kepadanya 

kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya 

dia akan berkata: "Telah hilang bencana-bencana itu dari 

padaku"; sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga.”
80

 

(Q.S. Hud: 9-10) 

  

Jika tujuannya untuk mengumpulkan harta, mendapatkan 

kekuasaan, dan sebagainya maka kegembiraan dan kebahagiannya 

adalah saat berhasil memperoleh apa yang menjadi tujuannya itu.
81

 

“Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal 

kehidupan dunia itu (dibanding dengan) kehidupan akhirat, 

hanyalah kesenangan (yang sedikit).” (Q.S.al-Rad: 26) 
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b. Kebahagiaan Ukhrawi 

Orang yang menjadikan sumber kebahagiaan dan 

kegembiraannya adalah berpegang teguh kepada keimanan, 

ketakwaan, beramal saleh, dan mengikuti petunjuk Allah, ia akan 

merasakan kebahagiaan yang sebenarnya dan abadi.
82

 Hal ini di 

benarkan dalam firman Allah : 

َمْن َعِمَل َصاِِلًا ِمْن ذََكٍر أَْو أُنْ َثى َوُىَو ُمْؤِمٌن فَ َلُنْحِييَ نَُّو َحَياًة طَيَِّبًة 

ُهْم َأْجَرُىْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ   َولََنْجزِيَ ن َّ
Artinya : “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka 

sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan 

yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan 

kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang 

telah mereka kerjakan.”
83

 (Q.S. Al-Nahl: 97) 

 

Al-Qur‟an pun menjelaskan kebahagiaan yang dirasakan 

seorang beriman pada hari kiamat kelak, saat Allah 

menyelamatkannya dari kedahsyatan hari itu, kemudian 

memasukkannya ke dalam surga yang penuh kenikmatan.
84

 

“Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu, dan 

memberikan kepada mereka kejernihan (wajah) dan 

kegembiraan hati.” (Q.S. al-Insan: 11) 
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BAB III 

PERANAN TAKLIK TALAK DALAM KEBAHAGIAAN DUNIAWI 

DAN KEBAHAGIAAN UKHRAWI KELUARGA DI DESA SEMANDING 

KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO 

A. Profil Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 

1. Letak Geografis Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo 

 Desa Semanding merupakan salah satu desa yang berada di 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Desa Semanding 

berjarak kurang lebih 3 km dengan lama jarak tempuh 15 menit ke ibu 

kota kecamatan, sementara jarak ke ibukota kabupaten kurang lebih 15 

km dengan lama jarak tempuh sekitar 1 jam lebih 50 menit dengan 

kondisi transportasi yang sudah relatif lancar. 

 Wilayah Desa Semanding terdiri dari 3 Dusun, yaitu Dusun 

Krajan, Dusun Nglogung dan Dusun Jatisari  yang terbagi menjadi 6  RW 

(Rukun Warga) dan 21 RT (Rukun Tetangga). Luas wilayah desa ini 

keseluruhan mencapai 288,06 Ha. Dengan rincian sebagai berikut : 

No Luas Wilayah Menurut Penggunaan Luas Wilayah 

1.  Luas tanah sawah 146,00 Ha 

2.  Luas tanah kering 74,00 Ha 

3.  Luas tanah basah 0,00 Ha 

4.  Luas tanah perkebunan 21,40 Ha 



5.  Luas fasilitas umum 19,66 Ha 

6.  Luas tanah hutan 27,00 Ha 

 Total luas 288,06 Ha 

Sumber data : Profil Desa Semanding Tahun 2016 

 Iklim di Desa Semanding ini terbagi dalam beberapa uraian untuk 

curah hujan 1.500 mm, jumlah bulan hujan yaitu 6 bulan, memiliki 

kelembapan 35%,  dan tinggi tempat dari permukaan laut yaitu 500 mdl. 

Hal ini menunjukkan bahwa desa ini terletak di lereng pegunungan yang 

bersuhu relatif dingin.  

 Menurut jenis dan kesuburan tanah, Desa Semanding ini memiliki 

warna tanah sebagian besar berwarna hitam dan memiliki tekstur tanah 

berupa lempungan. Desa Semanding yang masuk ke dalam wilayah 

Kecamatan Jenangan mempunyai batas wilayah sebagai berikut : 

No Batas Desa/Kelurahan Kecamatan 

1.  Sebelah utara Kemiri Jenangan 

2.  Sebelah selatan Tanjungsari Jenangan 

3.  Sebelah timur Kemiri Jenangan 

4.  Sebelah barat Sraten Jenangan 

Sumber data : Profil Desa Semanding Tahun 2016 

 Berdasarkan letak geografis desa ini, ada kemungkinan terjadi 

dinamika dan peningkatan taraf hidup masyarakat dalam berbagai 

bidang, baik dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, industri 

kecil, menengah dan besar dan dalam bidang kehidupan yang lainnya. 



2. Gambaran Umum Kependudukan Desa Semanding Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo 

 Jumlah penduduk yang mendiami Desa Semanding berjumlah 

sekitar 3.478 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki sejumlah 1.704 

jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 1.774 jiwa. Mata pencaharian 

masyarakat Desa Semanding bermacam-macam dalam berbagai aspek 

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

peternak, guru swasta, TNI/POLRI, dan lain sebagainya. 

 Jika dilihat dari tingkat pendidikan masyarakatnya bervariatif 

mulai dari pendidikan paling rendah ialah TK dan paling tinggi ialah 

perguruan tingi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini : 

No Tingkatan Pendidikan Laki-Laki Perempuan 

1.  Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play 

group 

42 orang 48 orang 

2.  Usia 7-18 tahun yang tidak pernah 

sekolah 

2 orang 1 orang 

3.  Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah 123 orang 123 orang 

4.  Usia 18-56 tahun tidak pernah 

sekolah 

20 orang 21 orang 

5.  Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi 

tidak tamat 

70 orang 61 orang 

6.  Tamat SD/sederajat 230 orang 331 orang 



7.  Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP 298 orang 291 orang 

8.  Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA 301 orang 338 orang 

9.  Tamat SMP/sederajat 298 orang 281 orang 

10.  Tamat SMA/sederajat 303 orang 388 orang 

11.  Tamat D-1/sederajat 35 orang 29 orang 

12.  Tamat D-2/sederajat 20 orang 21 orang 

13.  Tamat D-3/sederajat 29 orang 22 orang 

14.  Tamat S-1/sederajat 29 orang 22 orang 

15.  Tamat S-2/sederajat 3 orang 0 orang 

 Jumlah Total  3.780 orang 

Sumber data : Profil Desa Semanding Tahun 2016 

 Sebagian besar masyarakat Desa Semanding ini beragama Islam. 

Dengan rincian, laki-laki berjumlah 1706 orang dan perempuan 

berjumlah 1776 orang. Tercatat terdapat 3 buah masjid dan 20 buah 

mushola yang ada di desa ini. Sebagian lainnya yaitu 1 orang laki-laki 

beragama Hindu dan 1 orang perempuan beragama Kristen. 

 Dalam agama Islam terdapat dua pertalian kehidupan, yaitu 

hubungan dengan Allah SWT. dan hubungan dengan sesama manusia. 

Hubungan dengan sesama manusia terbagi dalam banyak aspek 

kehidupan, salah satunya ialah perkawinan. Perkawinan merupakan suatu 

hal yang penting dalam kehidupan, karena dengan perkawinan di 

jadikannya sebuah unit masyarakat terkecil yang dengannya merupakan 

isi ataupun inti dari sebuah bangsa. Didalamnya terdapat banyak sekali 



potensi-potensi sumber daya manusia yang mampu memberi retribusi 

ataupun memegang peran penting demi kemajuan dan keberlangsungan 

kehidupan, baik dalam lingkup masyarakat, bangsa ataupun negara.  

 Oleh karena itu dengan memahami bahwa perkawinan merupakan 

hal yang sangat penting, agama pun membuat peraturan mengenainya. 

Hukum perkawinan dalam Islam sudah banyak dibahas oleh para pakar 

hukum Islam. Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.  

3. Struktur Organisasi Desa Semanding Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUNTOYO, S.Sos 

KEPALA DESA 

BPD 

 

WAHYU ARIFIN 

SEKRETARIS DESA 

SOMIRAN 

SAMBONG 

MULYADI 

MODIN 

WAHYU ARIFIN 

KAUR KESRA 

HADI PURWOTO 

KAUR PEMBANGUNAN 

SALIM 

KAUR UMUM & KEUANGAN 

Hj. NANIK P. 

KAUR PEMERINTAHAN 

ENDRO PUJIONO 

KAMITUWO KRAJAN 

YOSO 

KAMITUWO NGLOGUNG 

AGUS RIADIN 

KAMITUWO JATISARI 

MUKSIM 

STAF KAUR PEMT. 



B. Peranan Taklik Talak Dalam Kebahagiaan Duniawi Keluarga di Desa 

Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 

Perkawinan menurut hukum positif di Indonesia yang juga di ilhami 

dari hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hendaknya 

disadari bahwa perkawinan bukan bertujuan hanya untuk sesaat saja. Di 

dalam sebuah perkawinan terkandung hak dan kewajiban masing-masing, 

baik itu suami maupun istri. Suami sebagai kepala keluarga mempunyai 

kewajiban yang tidak ringan, diantaranya ia harus menyayangi istri dan 

mampu memberikan nafkah lahir maupun batin. Ikrar taklik talak pada 

dasarnya memberi jaminan atas terpenuhinya kewajiban suami ini.
85

 

Bapak Yoso yang merupakan Kepala Dusun Nglogung Desa 

Semanding memberi pernyataan bahwa sighat taklik talak merupakan usaha 

kehati-hatian pemerintah untuk melindungi hak-hak istri. Berikut kutipan 

wawancaranya : 

“Sighat taklik talak merupakan usaha kehati-hatian pemerintah untuk 

melindungi istri dari tindakan kesewenang-wenangan suami. Dan hal 

itu juga untuk meminimalisir adanya kerusakan ataupun perpecahan 

dalam keluarga.”
86

 

 

Di Indonesia, hampir setiap perkawinan yang dilaksanakan menurut 

agama Islam selalu diikuti pengucapan sighat taklik talak oleh suami. Namun 

disini, perjanjian taklik talak ini bukanlah suatu keharusan yang harus 

diadakan dalam setiap perkawinan. Sesuai dengan Pasal 46 ayat (3) 
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Kompilasi Hukum Islam bahwa “Perjanjian taklik talak bukan suatu 

perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali 

taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali”.
87

 Seperti 

penyataan yang dikemukakan oleh Bapak Endro Pujiono yang merupakan 

Kepala Dusun Krajan Desa Semanding. Berikut kutipan wawancaranya : 

“Sighat taklik talak merupakan salah satu prosedur dari pemerintah 

yang harus diadakan dalam setiap upacara perkawinan.”
88

 

 

Setiap pasangan yang menikah pasti menginginkan keluarga yang 

mereka bina akan selalu baik-baik saja, jauh dari masalah yang berarti. 

Namun, pernikahan itu tidak bisa lepas dari yang namanya batu sandungan 

yang ada di tengah jalan. Pasti terdapat perbedaan pendapat, perbedaan 

pemikiran dan konflik rumah tangga lainnya dari yang memiliki kapasitas 

rendah sampai dengan yang tinggi/puncak. Namun ketika suami melupakan 

kewajiban kewajibannya terhadap istri, hukum memberikan istri solusi yaitu 

ia berhak mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan setempat, seperti 

pernyataan yang dikemukakan Ibu Titik warga Dusun Jatisari Desa 

Semanding. Berikut kutipan wawancaranya : 

“Isi dari sighat taklik talak sekilas saya pahami, yang didalamnya berisi 

hal-hal tertentu dengan tujuan melindungi istri ketika suami lepas dari 

kewajiban-kewajibannya.”
89
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Lebih lanjut, Bapak Yudi warga Dusun Jatisari mengemukakan 

pendapatnya mengenai isi dari sighat taklik talak. Berikut kutipan 

wawancaranya : 

“Isi dari sighat taklik talak tersebut merupakan suatu perjanjian yang 

mengikat suami dan istri pada awal pernikahan. Perjanjian itu untuk 

mengantisipasi jika hal-hal tersebut yang tertera dalam sighat taklik 

talak terjadi di kemudian hari, maka terdapat solusi bagi keduanya, 

yaitu pengajuan gugatan perceraian oleh istri ke pengadilan.”
90

 

 

Di dalam sighat taklik talak telah dipaparkan jika istri tidak ridlo atas 

kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya,  yang merupakan 

hak-hak dari si istri itu sendiri, lalu istri mengadukan halnya ke pengadilan 

maka jatuhlah talak satu suami atas istrinya dengan disertai adanya iwadh 

(pengganti). Namun jika istri ketika suami melakukan tindakan tersebut dan 

tidak mengadukan hal tersebut kepada pengadilan, maka hal ini masuk ke 

dalam wewenang istri dalam menyikapi masalah tersebut, seperti pernyataan 

yang dikemukakan oleh Bapak Sukadi ketua RT1/RW 2 Dusun Nglogung. 

Berikut kutipan wawancaranya : 

“Isi dari sighat taklik talak tersebut merupakan suatu masalah yang 

kemungkinan terjadi dimasa yang akan datang. Jika istri tidak ridlo atas 

sikap suami yang tertera dalam sighat taklik talak tersebut, maka istri 

berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. namun, jika istri ridlo 

dalam arti tidak mempermasalahkan dan tidak ingin ataupun tidak mau 

untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, ya itu tidak mengapa, hal 

tersebut masuk kedalam wewenang masing-masing pasangan suami 

istri tersebut. Jika mengenai tanda tangan didalam sighat taklik talak, 

hal tersebut merupakan bukti tanggung jawab suami dan bentuk 

kesetujuan suami untuk ditalak istri jika terjadi masalah, namun jika 
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tidak ada masalah atau baik-baik saja ya hal itu tidak merupakan suatu 

masalah yang berarti.”
91

 

 

Ibu Rumiyati warga Dusun Nglogung memberikan pernyataan terhadap 

isi dari sighat taklik talak. Berikut kutipan wawancaranya : 

“Salah satu isi dari sighat taklik talak ialah apabila suami tidak memberi 

nafkah wajib kepada istri selama 3 bulan lamanya, dikarenakan hal ini 

istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Ataupun jika suami 

meninggalkan istri dan lama tidak ada kabar, di rumah istri mengurus 

anaknya serta membutuhkan nafkah dari suami sedangkan suami tidak 

peduli akan kewajibannya tersebut, maka istri juga bisa mengajukan 

gugatan ke pengadilan.”
92

 

 

Bagi sebagian masyarakat ada yang menganggap bahwa taklik talak itu 

menempati urutan kedua setelah kesakralan dan kelancaran akad nikah yang 

berlangsung, seperti pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Siswanto 

warga Dusun Krajan. Berikut kutipan wawancaranya : 

“Saya memahami isi dari sighat taklik talak tersebut, tetapi ketika itu, 

saat pernikahan saya tidak terlalu fokus mengenai hal tersebut. Yang 

terpenting adalah keyakinan saya sendiri dalam menjalani kehidupan 

rumah tangga kedepannya.”
93

 

 

Menurut dia, ketika pasangan suami istri yang akan melangsungkan 

perrnikahan, mereka harus dan wajib mempunyai keyakinan mengenai 

pasangan yang telah dipilihnya untuk bersama-sama mengarungi bahtera 

rumah tangga yang tentunya tidak bisa lepas dari badai kehidupan yang 

menerpa. Mereka harus bisa menjaga agar rumah tangga mereka akan selalu 
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tegak berdiri meskipun badai menerjang serta bisa saling memahami dan 

menutupi kekurangan masing-masing. 

Adapula warga masyarakat Desa Semanding yang belum sempat 

membaca isi dari sighat taklik talak yang tertera dalam buku nikah yang 

dimilikinya, yaitu Bapak Kayat Ketua RT 3/RW 2 Dusun Krajan. Berikut 

kutipan wawancaranya : 

“Shigat taklik talak memang ada didalam buku nikah, tetapi saya tidak 

sempat membacanya. Saya lupa mengenai isinya.” 

 

Sighat taklik talak tertera dalam buku nikah baik buku nikah istri 

maupun buku nikah suami bertujuan agar mereka bisa memahami dan 

menyadari hak dan kewajiban masing-masing. Dan agar bisa selalu berhati-

hati dalam menyikapi ataupun berbuat di dalam berkeluarga terutama 

mengenai perilaku suami terhadap istrinya. 

Sighat taklik talak dalam pernikahan memang perlu untuk sesekali di 

baca dan di pelajari baik oleh suami ataupun istri. Bapak Agus Riadin yang 

merupakan Kepala Dusun Jatisari mengemukakan bahwa saat ia menikah 

dulu, penghulu/naib menyarankan untuk mempelajarinya di rumah setelah 

akad nikah selesai. Berikut kutipan wawancaranya : 

“Mengenai isi dari sighat taklik talak ini saya paham dan mengerti. 

Penghulu memberi saran kepada saya dan istri untuk membaca dan di 

pelajari di rumah.”
94
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Bagi masyarakat Desa Semanding yang menganggap bahwa taklik talak 

itu penting bagi keluarga mereka diantaranya ialah pernyataan Bapak 

Siswanto warga Dusun Krajan. Berikut kutipan wawancaranya : 

“Taklik talak itu memang penting jika sudah berhubungan dengan 

keluarga. Talak itu boleh menurut hukum Islam tetapi itu juga hal yang 

dibenci oleh Allah SWT. jikalau bisa janganlah sampai melakukan hal 

seperti itu harus bisa saling menutupi kekurangan masing-masing dan 

saling mengingatkan.”
95

 

 

Menurut dia, talak yang ada didalam hukum Islam memang di 

perbolehkan jika itu merupakan satu-satunya jalan ketika rumah tangga sudah 

tidak bisa lagi di pertahankan. Namun, talak itu juga dibenci oleh Allah 

SWT., dia pun berharap janganlah sampai menuju kearah tersebut, harus bisa 

saling mengingatkan dan saling menutupi kekurangan masing-masing. 

Dilanjut lagi dengan pernyataan Ibu Titik warga Dusun Jatisari yang 

menyatakan bahwa taklik talak yang diucapkan dan ditandatangani setelah 

akad nikah merupakan perjanjian penting yang menyangkut masa depan 

keluarga. Berikut kutipan wawancaranya : 

“Taklik talak menurut saya penting, karena itu merupakan perjanjian 

pernikahan yang ada setelah aqad nikah berlangsung, yang didalamnya 

menyangkut masa depan keluarga pasangan suami istri yang baru 

menikah, termasuk keluarga saya.”
96

 

 

Sedangkan menurut Bapak Agus Riadin yang merupakan Kepala Dusun 

Jatisari, taklik talak memberikan kesan tersendiri baginya yang menganggap 

bahwa taklik talak merupakan beban. Berikut kutipan wawancaranya : 
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“Taklik talak ini memberikan kesan tersendiri bagi saya, hal itu 

merupakan beban dikarenakan didalamnya tertera mengenai tanggung 

jawab seorang suami terhadap istrinya lebih-lebih lagi terhadap 

keluarganya. Contohnya, jika suami tidak memberi nafkah istrinya 

selama beberapa bulan, maka ada konsekuensi atau hukumannya 

sendiri, terlebih lagi apabila didalam hukum Islam.”
97

 

 

Menurut dia, taklik talak ini merupakan beban bagi dirinya, maksudnya 

beban disini ialah beban karena didalam taklik talak tersebut dijelaskan 

mengenai tanggung jawab suami terhadap istri dan keluarganya. Tanggung 

jawab merupakan suatu hal yang harus dipenuhi, apabila ditinggalkan maka 

akan mendapat hukuman dari apa yang ditinggalkannya. 

Pernyataan yang sama pun dilontarkan Bapak Yudi warga Dusun 

Jatisari. Berikut kutipan wawancaranya : 

“Menurut saya, taklik talak itu penting. Karena didalamnya 

mengandung beberapa tanggung jawab pokok suami dalam keluarga. 

Yang jika tidak dipenuhi maka ada konsekuensinya.”
98

 

 

Adapula masyarakat yang menganggap bahwa taklik talak itu tidak 

memberikan pengaruh yang terlalu berarti. Seperti yang dikemukakan oleh 

Bapak Yoso yang merupakan Kepala Dusun Nglogung. Berikut kutipan 

wawancaranya : 

“Kesan mengenai sighat taklik talak ini biasa, tidak menjadikan hal itu 

beban menurut saya. Dulu itu biasa tidak seperti sekarang, walaupun 

biasa namun dari saya sendiri janganlah sampai melakukan tindakan 

seperti itu yang dapat menyakiti istri.”
99
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Menurut dia, taklik talak bukanlah beban bagi dirinya. Walaupun 

demikian dia tetap menyadari bahwa tindakan-tindakan yang tertera dalam 

sighat taklik talak bukanlah suatu hal yang patut dilakukan oleh seorang 

suami, suami harus bersikeras janganlah sampai ia melakukannya. 

Menurut Bapak Endro Pujiono yang merupakan Kepala Dusun Krajan 

menyatakan bahwa taklik talak bagi dirinya tidak terlalu mengena dalam 

benak, karena pada saat itu yang terfikirkan ialah mengenai kesakralan dan 

kelancaran akad nikah yang ia lalui. Berikut kutipan wawancaranya : 

“Dikarenakan berawal dari kesepakatan antara naib, istri, wali dan saya 

sendiri untuk membaca dan menandatani shigat taklik talak ini, ya saya 

harus melakukannya. Saya membacanya dengan sekilas dan tidak 

terlalu saya hayati, mungkin karena sudah kebelet untuk menikah ya 

menurut saya yang lebih penting adalah ijab qabulnya.”
100

 

 

Pernyataan yang sama dilontarkan oleh Bapak Kayat Ketua RT 3/RW 2 

Dusun Krajan. Berikut kutipan wawancaranya : 

“Biasa saja menurut saya, ijab qabulnya adalah hal yang terpenting 

menurut saya.”
101

 

Menurut Bapak Sukadi Ketua RT 1/RW 2 Dusun Nglogung 

menyatakan bahwa taklik talak itu merupakan program pemerintah yang baik, 

namun yang lebih penting ialah kesadaran kedua pasangan suami istri dalam 

menyikapi adanya taklik talak tersebut. Berikut kutipan wawancaranya : 

“Taklik talak merupakan salah satu program pemerintah, dan hal itu 

pun baik, tetapi yang terpenting itu adalah dari diri saya dan istri 

pribadi. Istri saya tidak mempermasalahkan mengenai nafkah, kita 

sama-sama mencarinya. Pernah istri saya 1 tahun tidak saya kasih uang 
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belanja ya tidak apa-apa, malah terkadang saya yang meminta istri. Dan 

karena saya kan kerjanya ya serabutan, terkadang juga di sawah. Orang 

berumah tangga itu tahu dan paham maksud dan tujuan pernikahan. Di 

sini kan desa, orang desa itu ya sama-sama menerima. Saya dan istri 

sama-sama mencari nafkah, sama-sama mencukupi kebutuhan keluarga. 

Istri tidak menuntut saya untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga. 

Beda jika itu soal orang kota, sebagai istri ia  ngertinya meminta.”
102

 

 

Menurut dia, rumah tangga yang dibangun oleh orang desa, pasangan 

suami istrinya akan lebih sadar dan menerima mengenai segala kekurangan-

kekurangan didalam keluarganya. Berbeda dengan rumah tangga yang 

dibangun oleh orang kota, biasanya seorang istri akan menuntut hak-haknya 

ketika suami melupakan kewajibannya secara tegas. 

Hal yang senada dikemukakan oleh Ibu Rumiyati warga Dusun 

Nglogung. Berikut kutipan wawancaranya : 

“Saya sebagai istri hanya bisa menurut saja, tanggung jawab kepala 

keluarga ada pada tangan suami. Ya menurut saya biasa saja. Taklik 

talak bukan merupakan suatu beban atau tekanan bagi kami. Contohnya 

nafkah dalam keluarga, selama ini saya tidak terlalu menuntutnya, 

karena saya dan suami sama-sama mencari nafkah, dulu setelah 

menikah kami sama-sama pergi bekerja ke luar negeri. Dan salah satu 

hasilnya ya rumah sama tanah ini, kami berdua yang membelinya.”
103

 

 

Menurut dia, taklik talak bukanlah suatu beban dan tekanan baginya 

dan suami. Untuk soal nafkah, dia tidak terlalu menuntut suami untuk 

memenuhi seluruh nafkah keluarga, karena mereka sama-sama mencari 

nafkah, sehingga kebutuhan-kebutuhan rumah tangga dapat di penuhi dan di 

musyawarahkan secara bersama-sama. 
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Pada hakikatnya, poin-poin yang tertera di dalam sighat taklik talak 

mengandung kewajiban-kewajiban bagi suami yang harus di tunaikan kepada 

istrinya. Hal ini meliputi memberikan nafkah wajib, mempergauli istri dengan 

baik, tidak membiarkan dan meninggalkan istri dengan ketentuan waktu 

tertentu. Jika di lihat dari sisi luar (atau dari tulisan sighat taklik talak itu 

sendiri), hal ini merupakan kepentingan-kepentingan/kebahagiaan yang 

bersifat duniawi di dalam keluarga. Seperti contoh lainnya, mengenai harta, 

kedudukan, materi, dan lain sebagainya. Namun, kebahagiaan ukhrawi 

keluarga disini ada, jika suami mampu meresapi pesan dan hikmah dari sighat 

taklik talak tersebut dengan menjalankan kewajiban-kewajibannya tersebut 

sesuai tuntunan Allah SWT. dan Rasul-Nya serta berdasar dari hati si suami 

tersebut dengan tulus. 

C. Peranan Taklik Talak Dalam Kebahagiaan Ukhrawi Keluarga di Desa 

Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 

Ketentuan mengenai taklik talak dalam mengatur urusan rumah tangga 

masyarakat Indonesia mempunyai tujuan positif menuju ke arah yang lebih 

baik. Pasangan suami istri yang baru menikah akan lebih menyadari tentang 

kewajiban dan hak mereka masing-masing dalam menjalani kehidupan 

berumah tangga yang baik, dan dengan berusaha menghindari terjadinya 

perceraian. Di dalam sighat taklik talak tertera mengenai kewajiban-

kewajiban  pokok suami terhadap istrinya. Lebih khusus lagi yaitu mengenai 

beberapa poin-poin penting relasi suami istri di dalam kehidupan rumah 

tangga kedepannya.  



Kebahagiaan ukhrawi mencakup segala hal ketenangan dan 

kebahagiaan sejati yang di rasakan oleh manusia karena segala rahmat dan 

hidayah Allah SWT. tanpa adanya hal keduniawian yang bersifat sementara. 

Keluarga yang bahagia dapat dilihat dari adanya keharmonisan dalam 

keluarga, relasi suami istri yang sehat, hak dan kewajiban masing-masing 

suami dan istri dapat terpenuhi dan lain sebagainya. 

Berikut salah satu wawancara penulis dengan salah satu pasangan 

suami istri yaitu Ibu Wiranti dan Bapak Siswanto, warga Dusun Krajan RT 

1/RW 2  yang menganggap bahwa perkawinan itu suatu hal yang sakral/suci 

dan memiliki fungsi erat dengan ketakwaan dan keimanan kepada Allah 

SWT. katanya: 

 Mengingat bahwa perkawinan itu merupakan ikatan yang sakral/suci, 

saat perikahan kami yang berlangsung sekitar 18 tahun yang lalu, harapan 

yang kami inginkan yaitu semoga pernikahan kami ini langgeng, bebrayan 

sepisan. Dalam kehidupan rumah tangga selain terus menjaga keharmonisan 

rumah tangga dengan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing juga 

harus dapat mengantarkan keluarga ini menuju Allah, dekat dengan Allah. 

Memiliki anak yang sholeh dan sholehah adalah idaman serta harapan 

terbesar kami. Saat ini pun anak kami yang pertama kami masukkan ke 

pondok Pesantren Al-Islam. Lalu untuk anak kami yang kedua masih mau 

lulus SD ini, kelas 6 SD, dan rencananya juga akan kami masukkan ke 

pondok pesantren Al-Islam di Joresan, Mlarak sana, bersama dengan 

kakaknya. Mengenai taklik talak saat pernikahan kami itu, sebenarnya kami 



tidak terlalu berfikir kesitu, banyak-lah yang di fikirkan saat itu. Memang 

kehidupan rumah tangga tidak mudah, selalu ada hambatan dan rintangan dari 

keluarga sendiri maupun dari luar, namun kita harus bisa menghadapi ujian 

tersebut dengan berusaha menjalani kehidupan ini dengan segala aturannya 

dan hanya selalu mengharap Ridho Allah.
104

 

Mengenai soal nafkah, para istri tidak memberikan keseluruhan beban 

nafkah tersebut kepada suami. Ia pun juga ikut membantu suami dalam 

mencari nafkah bagi kelangsungan kehidupan keluarga mereka, ada yang 

bekerja diluar negeri, ada yang membantu suami mengurus sawah, ada yang 

memiliki usaha di rumah, dan sebagainya. Seperti pernyataan Ibu Rumiyati 

warga RT 1/RW1 Dusun Nglogung. Berikut kutipan wawancaranya : 

“Contohnya nafkah dalam keluarga, selama ini saya tidak terlalu 

menuntutnya, karena saya dan suami sama-sama mencari nafkah, dulu 

setelah menikah kami sama-sama pergi bekerja ke luar negeri. Dan 

salah satu hasilnya ya rumah sama tanah ini, kami berdua yang 

membelinya.”
105

 

Seperti juga pernyataan Bapak Sukadi Ketua RT 1/RW 2 Dusun 

Nglogung, yang menyatakan bahwa ia bersama istri sama-sama mencari 

nafkah. Orang desa dan orang kota itu berbeda didalam membangun keluarga. 

Jikalau orang desa itu, si istri akan lebih terbuka dan menerima mengenai 

seberapakah nafkah yang diberikan oleh suami bahkan jika suami itu belum 

bisa memberinya nafkah. Sedangkan bagi orang kota itu, si istri lebih akan 

menuntut hak nafkahnya secara tegas kepada suaminya. Berikut kutipan 

wawancaranya : 

                                                             
 
104

 Siswanto & Wiranti (Pasangan Suami istri), Hasil Wawancara, 2 Mei 2018. 

 
105

 Lihat Transkip Wawancara 01/5-W/20-III/2018 



“Istri saya tidak mempermasalahkan mengenai nafkah, kita sama-sama 

mencarinya. Pernah istri saya 1 tahun tidak saya kasih uang belanja ya 

tidak apa-apa, malah terkadang saya yang meminta istri. Dan karena 

saya kan kerjanya ya serabutan, terkadang juga di sawah. Orang 

berumah tangga itu tahu dan paham maksud dan tujuan pernikahan. 

Disini kan desa, orang desa itu ya sama-sama menerima. Saya dan istri 

sama-sama mencari nafkah, sama-sama mencukupi kebutuhan keluarga. 

Istri tidak menuntut saya untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga. 

Beda jika itu soal orang kota, sebagai istri ia  ngertinya meminta.”
106

 

Antara suami dan istri terdapat sikap saling memahami baik dalam hal 

sikap, perbuatan serta keadaan yang terjadi dalam interaksi dalam kehidupan 

sehari-hari mereka. Terdapat juga sikap saling menerima terhadap apa yang 

telah diberikan serta tidak memaksakan serta menuntut suatu hal yang dalam 

perkiraan tidak bisa diraih dan didapatkan. Sikap saling mengerti, memahami 

dan menerima inilah yang menjadikan persoalan apapun dan seberat apapun 

dapat dipecahkan dan selesai dengan baik tanpa adanya suatu kondisi dan 

keadaan yang mengarah kepada perceraian. 
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BAB IV 

ANALISIS PERANAN TAKLIK TALAK DALAM KEBAHAGIAAN 

KELUARGA DI DESA SEMANDING KECAMATAN JENANGAN 

KABUPATEN PONOROGO 

A. Analisis Peranan Taklik Talak Dalam Kebahagiaan Duniawi Keluarga di 

Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 

Dalam hukum Indonesia, di dalam Kompilasi Hukum Islam taklik talak 

di artikan sebagai perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah 

akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang 

digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa 

yang akan datang.
107

 

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab VII mengenai 

perjanjian perkawinan dalam pasal 45 mengatakan bahwa kedua calon 

mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak 

dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
108

 

Perjanjian pernikahan dapat di sahkan selama tidak melanggar hukum, 

agama dan kesusilaan. Perjanjian tersebut mengikat sejak akad dan 

berlangsung selama pernikahan dan tidak dapat diubah kecuali atas 

persetujuan kedua belah pihak. KHI juga mengatur lebih rinci hingga 

mengenai tata cara perjanjian tersebut, termasuk diantaranya adalah taklik 

talak. Tata cara ini memiliki tujuan memberikan perlindungan yang cukup 
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kepada perempuan dari kemungkinan penelantaran yang dilakukan pria. 

Hanya saja karena bersifat kontraktual, maka perjanjian tersebut hanya 

berlaku bagi mereka yang mengikatkan diri dengan perjanjian tersebut. 

Artiya, tidak semua pernikahan harus disertakan dengan perjanjian 

pernikahan.
109

 

Terlepas dari ketentuan diatas, taklik talak bukanlah suatu perjanjian 

yang wajib di adakan dalam setiap pernikahan. Hal ini tertera dalam Pasal 46 

ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa “Perjanjian taklik talak bukan suatu 

perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali 

taklik talak sudah di perjanjikan tidak dapat di cabut kembali”.
110

 

Lembaga taklik talak di Indonesia telah ada sejak  zaman dahulu. 

Kenyataan yang ada sampai saat ini pun menunjukkan hampir setiap 

perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan menurut  agama Islam selalu 

diikuti pengucapan sighat taklik oleh suami. Sekalipun sifatnya sukarela, 

namun di negara ini, membaca taklik talak seolah-olah menjadi kewajiban 

yang harus dilaksanakan oleh suami.
111

 

Berdasarkan dari data lapangan yang telah terkumpul, masyarakat Desa 

Semanding rata-rata menandatangani sighat taklik talak yang berada dalam 

buku nikah mereka setelah mengadakan ijab qabul, walaupun mereka 

terkadang tidak mengingat apakah mereka membaca ataukah tidak. Maka dari 
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itu dapat di simpulkan memang benar dapat diakui bahwa setiap upacara 

perkawinan yang ada di Indonesia seolah-olah mewajibkan suami untuk 

membaca sighat taklik talak ini dengan bukti adanya tanda tangan dari pihak 

suami dalam sighat taklik talak tersebut. 

Taklik talak yang di cantumkan dalam akta nikah di baca dan di 

tandatangani oleh suami karena yang menjadi sasaran dari isi sighat taklik 

talak tersebut adalah pihak suami. Taklik talak mengantisipasi adanya 

keretakan hubungan suami istri dengan kata lain mengancam pihak suami jika 

di kemudian hari ia melanggar janji yang tertera dalam sighat taklik talak 

tersebut maka ia juga siap menerima dengan menjatuhkan talaknya, jika istri 

mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. 

Taklik talak merupakan janji talak yang digantungkan kepada suatu 

keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Didalam 

taklik talak tertera bahwa suami berjanji dengan sesungguh hati bahwa ia 

akan menepati kewajibannya sebagai suami dan akan mempergauli istri 

dengan baik (mu‟asharah bil ma‟ruf) menurut ajaran syariat Islam. Lalu 

selanjutnya suami membaca sighat taklik talak atas istrinya yaitu : 

Sewaktu-waktu saya: 

5) Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut, 

6) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, 

7) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu, 

8) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan 

lamanya, 



Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada 

Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, 

dan pengaduan dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas 

tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu 

rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu 

kepadanya. 

Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk 

menerima uang iwadh (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada 

Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk  keperluan ibadah sosial.
112

 

Di sinilah yang dimaksud dengan keadaan tertentu yang mungkin  

terjadi dimasa yang akan datang. Jika keadaan ini memang terjadi kemudian, 

dan jika istri tidak ridha maka ia berhak mengajukan gugatan perceraian ke 

pengadilan. Dan oleh karena ini, suami harus menjatuhkan talak satu kepada 

istrinya. Hal ini merupakan konsekuensi dari kesetujuannya membaca dan 

menandatangani sighat taklik talak pada saat setelah aqad nikah. 

Hakim bertugas memeriksa dan memutus perkara ini sesuai dengan 

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

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

kepada istri yang disebabkan adanya gugatan dari istri atas adanya 

pelanggaran taklik talak ini. Hal ini membuktikan bahwa terdapat adanya 

pemindahan hak menceraikan dari suami kepada istri, wewenang penuh ada 
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di tangan istri yang secara hukum sebenarnya suami lah yang berhak 

menceraikan istrinya. 

Namun walau tata hukum yang ada di Indonesia taklik talak bertujuan 

untuk melindungi para istri yang tidak diperlakukan secara baik oleh 

suaminya, dan juga taklik talak ini menekan para suami agar melaksanakan 

kewajibannya sebagai suami dengan sebaik-baiknya, akan tetapi tidak akan 

serta merta menjatuhkan talak kepada pasangan suami istri, talak hanya akan 

terlaksana karena adanya ketidakrelaan istri terhadap suami yang melanggar 

taklik talak tersebut.
113

 

Seperti pernyataan Bapak Sukadi Ketua RT 1/RW 2 Dusun Nglogung, 

beliau mengatakan  bahwa, dalam hal pengaduan perceraian ini yang berhak 

diajukan oleh si istri, dapat tidak terlaksana dikarenakan istri tidak 

mempersoalkan perlakuan suami terhadapnya, baik mengenai apapun. Berikut 

kutipan wawancaranya : 

“Isi dari sighat taklik talak tersebut merupakan suatu masalah yang 

kemungkinan terjadi dimasa yang akan datang. Jika istri tidak ridlo atas 

sikap suami yang tertera dalam sighat taklik talak tersebut, maka istri 

berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. namun, jika istri ridlo 

dalam arti tidak mempermasalahkan dan tidak ingin ataupun tidak mau 

untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, ya itu tidak mengapa, hal 

tersebut masuk kedalam wewenang masing-masing pasangan suami 

istri tersebut. Jika mengenai tanda tangan didalam sighat taklik talak, 

hal tersebut merupakan bukti tanggung jawab suami dan bentuk 

kesetujuan suami untuk ditalak istri jika terjadi masalah, namun jika 

tidak ada masalah atau baik-baik saja ya hal itu tidak merupakan suatu 

masalah yang berarti.”
114
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Di sini dapat dilihat mengenai sisi lain dari taklik talak bahwa 

kehidupan rumah tangga itu dijalani oleh sepasang suami istri yang menikah 

dengan diawali dengan jatuh cinta. Tetapi sesungguhnya dalam perkawinan 

modal jatuh cinta saja tak cukup. Perlu dipahami bahwa, menurut para 

psikolog, jatuh cinta dan cinta itu berbeda. Perasaan-perasaan yang dirasakan 

kala jatuh cinta itu perlahan akan menghilang setelah pasangan saling 

mengenal lebih dekat dan mulai membangun kehidupan bersama. Disinilah 

kedekatan emosi, gairah seksual dan komitmen mulai berkembang dan 

menggantikan rasa jatuh cinta. Hubungan menjadi lebih matang dan 

konsisten. Lalu dari sini perlahan-lahan cinta yang sesungguhnya mulai 

tumuh dan berkembang. Maka dimulailah wujud nyata dari prinsip 

mengupayakan kondisi yang lebih baik (ihsan).
115

 

Dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa  cinta itu 

dapat memperbaiki hubungan suami istri yang kurang baik, dalam hal ini 

mengarah kepada wewenang istri untuk menerima ataukah tidak mengenai 

perlakuan suami terhadapnya yang mengakibatkan ia mengadukan gugatan 

perceraian kepada pengadilan. Dalam kata lain perceraian ini tergantung dari 

masing-masing pribadi suami istri tersebut. 

Kebahagiaan duniawi keluarga di Desa Semanding Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo ini hanya sebagai penghias di dalam 

kebahagiaan yang sejati/ukhrawi. Memiliki pangkat dan kedudukan yang 
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bagus, memiliki kesuksesan dalam bidang tertentu dan berbagai kenikmatan 

dan kesenangan lainnya hanya menjadi tambahan serta hiasan bagi 

kebahagiaan yang bersifat ukhrawi. Kebahagiaan ukhrawi dapat terwujud di 

dalam keluarga itu sendiri (tidak nampak) dengan adanya cinta, kasih sayang, 

pengertian dan lain sebagainya yang merupakan akar kebahagiaan yang sejati 

di dalam keluarga. 

B. Analisis Peranan Taklik Talak Dalam Kebahagiaan Ukhrawi Keluarga 

di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 

Eksistensi taklik talak dalam perkawinan memang sudah ada sejak 

dahulu. Menurut catatan sejarah, pelembagaan taklik talak dimulai dari 

perintah Sultan Agung Hanyakrakusuma, raja Mataram (1554 Jawa/1630 

Masehi) dalam upaya memberi kemudahan bagi wanita untuk melepaskan 

ikatan perkawinan dari suami yang meninggalkan pergi istrinya dalam jangka 

waktu tertentu untuk melaksanakan tugas. Disamping itu taklik talak ini 

menjadi jaminan bagi suami bila kepergiannya itu adalah dalam rangka tugas 

Negara. Taklik itu disebut “taklek janji dalem” atau “taklek janjining ratu” 

artinya taklik talak dalam kaitan dengan tugas negara.
116

 

Kebahagiaan dalam perkawinan merupakan dambaan setiap keluarga. 

Kebahagiaan adalah tujuan jangka pendek yang harus dicapai setiap orang 

yang memelihara perkawinan dan berjalan menuju ke arahnya.
117

 

Kebahagiaan keluarga hanya dapat di peroleh pasangan suami istri yang 
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sudah matang dalam berfikir. Setelah melalui manis getir perjuangan hidup 

dan di dukung dengan prinsip-prinsip berkeluarga yang benar sebagai 

landasan utama bagi perjalanan hidup rumah tangga. Siapapun akan sulit 

memperoleh keharmonisan dalam rumah tangga dan mewujudkan kehidupan 

yang penuh bahagia dan sejahtera. Apalagi bagi kaum awam yang hanya 

memahami arti kehidupan dan hubungan suami istri sebagai hubungan 

seksual (fisik saja).
118

 

Jika setiap pasangan suami istri  dapat mewujudkan kehidupan yang 

harmonis, maka pemikiran tentang perceraian tidak akan pernah timbul dan 

seandainya pemikiran tentang perceraian tersebut muncul dalam benak 

pasangan suami istri sejak masa pertunangan dan penetapan pemberian mahar 

(mas kawin) maka hal ini akan lebih menyulitkan lagi untuk 

menghindarinya.
119

 

Kebahagiaan ukhrawi terlihat dengan adanya ketentraman serta 

kesejahteraan yang di rasakan oleh manusia. Hal ini di peroleh dari adanya 

kesadaran hati untuk berbuat baik serta menjalankan segala perintah Allah 

dan menjauhi segala larangan-Nya demi semata-mata mengharap ridho-Nya. 

Perlakuan suami yang baik terhadap istrinya, sadar akan hak serta 

kewajibannya di dalam keluarga dan mampu menuntun keluarganya dekat 

dengan Allah merupakan cara agar kebahagiaan ukhrawi dapat di rasakan. 

Sebaliknya juga, kecintaan istri terhadap suaminya yang terlihat dengan 
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adanya ketaatan dan kepatuhan istri terhadap suaminya, tidak menuntut hal 

yang berlebihan seperti mengenai soal nafkah, menerima dengan ikhlas 

apapun yang di berikan kepadanya merupakan cara untuk dapat merasakan 

kebahagiaan ukhrawi di dalam keluarga. 

Berdasarkan hasil penelitian dalam bab sebelumnya, menurut penuturan 

Bapak Kayat Ketua RT 3 RW 2 Dusun Krajan, bahwa dia lupa mengenai 

adanya ketentuan tentang taklik talak. Bahwa perkawinan yang telah di 

langsungkannya sudah cukup lama terjadi yaitu sekitar 38 tahunan. Sehingga 

pemahaman dia mengenai taklik talak belum dapat dikatakan baik. Namun, 

kondisi serta keadaan keluarga yang dia bangun terlihat harmonis dan baik-

baik saja. Bapak Kayat beserta istrinya merupakan pasangan yang cocok, 

mereka terlihat kompak dan mampu bekerjasama dalam membina keluarga 

mereka. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa taklik talak tidak memiliki 

ruang yang berarti dalam kehidupan keluarga Bapak Kayat. 

Perkawinan itu melahirkan akibat hukum adanya hak dan kewajiban 

yang seimbang antara suami dan istri dalam keluarga. Mengenai nafkah 

keluarga yang seharusnya menjadi tanggung jawab penuh suami, dapat di 

alihkan dengan adanya peran istri yang membantu suami dalam mencari 

nafkah. Hal ini terjadi pada masyarakat Desa Semanding yang kedua pihak 

yaitu suami dan istri sama-sama mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga bersama. Ada yang bekerja di luar negeri ataupun luar kota, 

membantu suami mengurus sawah, memiliki usaha dirumah dan lain 

sebagainya. 



Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Sukadi Ketua 

RT 1/RW 2 Dusun Nglogung yang menyatakan bahwa istrinya tidak terlalu 

mempersoalkan mengenai nafkah, satu tahun dia tidak memberi istri uang 

belanja pun si istri tidak mengapa, malah terkadang dia yang meminta istri. 

Berikut kutipan wawancaranya : 

“Istri saya tidak mempermasalahkan mengenai nafkah, kita sama-sama 

mencarinya. Pernah istri saya 1 tahun tidak saya kasih uang belanja ya 

tidak apa-apa, malah terkadang saya yang meminta istri. Dan karena 

saya kan kerjanya ya serabutan, terkadang juga di sawah. Orang 

berumah tangga itu tahu dan paham maksud dan tujuan pernikahan. 

Disini kan desa, orang desa itu ya sama-sama menerima. Saya dan istri 

sama-sama mencari nafkah, sama-sama mencukupi kebutuhan keluarga. 

Istri tidak menuntut saya untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga. 

Beda jika itu soal orang kota, sebagai istri ia  ngertinya meminta.”
120

 

Jika dilihat dari hasil wawancara tersebut terdapat satu penyimpangan 

mengenai taklik talak, yaitu mengenai soal nafkah. Nafkah adalah semua 

kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti 

makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang 

diwajibkan adalah sekadar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta 

mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut 

kebiasaan masing-masing tempat.
121

 Bunyi sighat taklik talak ialah sebagai 

berikut : 

“Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik talak atas istri saya itu 

sebagai berikut: 

Sewaktu-waktu saya: 

1) Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut, 
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2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan 

lamanya, 

3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu, 

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

bulan lamanya, 

Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada 

Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan 

itu, dan pengaduan dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau 

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

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

jatuhlah talak saya satu kepadanya.”
122

 

Di dalam sighat taklik talak tersebut menyatakan bahwa jika suami 

tidak memberi nafkah wajib kepada istri selama tiga bulan lamanya, 

kemudian jika istri tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan 

Agama, maka jatuhlah talak satu suami kepada istrinya.  

Dalam perihal ini memang si suami melanggar janji talaknya yaitu tidak 

memberi nafkah kepada istri selama satu tahun, namun penjelasan selanjutnya 

yaitu jika istri tidak ridho dan lalu mengadukan halnya kepada Pengadilan 

Agama. Dari konteks ini, kenyataannya si istri tidak menggugat dan 

mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama. Oleh karena itu tidaklah 

terjadi jatuhnya talak bagi pasangan suami istri tersebut. Hal ini memang 

sepenuhnya merupakan wewenang dan hak istri dalam menyikapinya, apakah 

menerima tanpa adanya pengaduan ataupun menggugat kepada Pengadilan 

Agama. 

Di mata hukum Indonesia, perceraian akan sah terjadi oleh adanya 

putusan hakim Pengadilan Agama yang menangani perkara perceraian 

tersebut. Meskipun menurut agama Islam,  perceraian tetap sah jika suami 
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menthalaq istri dengan sendirinya dengan kata lain yaitu perceraian diluar 

Pengadilan Agama. Sama halnya dengan taklik talak. Walaupun suami 

melanggar perjanjian taklik talak namun jika istri tidak menggugat ke 

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

langgar akan menimbulkan perceraian dengan syarat harus adanya gugatan 

perceraian yang diajukan kepada Pengadilan Agama. 

Dalam pernikahan, wajib adanya cinta dan kasih sayang antara suami 

dan istri. Mahabbah (cinta) itu proses saling memberi. Cinta akan berkurang 

bila pihak lain mengurangi cintanya. Tapi, mawaddah (kasih-sayang) adalah 

memberi tanpa meminta imbalan. Bukankah Allah menamai diri-Nya dengan 

Al-Wadud? Dia mengasihi hamba-Nya tanpa minta imbalan?
123

 

Jadi, keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, 

dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada 

untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. 

Kebahagiaan mungkin akan terasa pincang jika hanya memiliki salah satunya.  

Pasangan suami istri memerlukan mawaddah dan rahmah sekaligus, yakni 

perasan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya 

sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka. Tanpa menyatukan 

keduanya, akan muncul kemungkinan pasangan suami dan istri hanya peduli 

pada kebahagiaan dirinya masing-masing atau memanfaatkan pasangannya 

demi kebahagiaannya sendiri tanpa peduli pada kebahagiaan pasangannya. 
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Ringkasnya, mawaddah dan rahmah adalah landasan batiniah atau dasar 

ruhani bagi terwujudnya keluarga yang damai secara lahir dan batin.
124

 

Diantara dua sayap -mawaddah dan rahmah- itulah sayap cinta terus 

menaungi rumah. Menaungi dengan sayap tertinggi dan atau sayap terendah. 

Dan, akhirnya keteduhan (sakanan) pun terwujud dalam bahtera rumah 

tangga.
125

 

Dari pernyataan di atas dan dari data yang diperoleh dari lapangan, 

membuktikan bahwa kebahagiaan ukhrawi sudah tampak terwujud di dalam 

keluarga masyarakat Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo dengan adanya pengertian, kasih sayang, cinta, keikhlasan serta 

jauh dari masalah-masalah yang menghantarkan kepada perpecahan. 

Kebahagiaan ukhrawi ialah kebahagiaan sejati di dalam hati manusia bukan 

karena pamrih, melainkan ikhlas karena Allah SWT. 

Kebahagiaan yang sejati ada pada kehidupan rumah tangga yang 

matang, mampu menyelesaikan segala persoalan dengan baik. Sebagai 

contoh, suami memberi nafkah istri dan keluarga dengan ikhlas, 

memperlakukan istri dengan baik karena Allah,  mampu menjalankan 

kewajibannya kepada keluarganya dan juga kepada Allah, menjalankan 

segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Tidak melulu soal 

keluarga, namun kewajiban kepada sang Illahi terus dapat di laksanakan. Hal 

ini lah yang dimaksud dengan kebahagiaan yang sejati yang karena 
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melaksanakan kewajibannya dengan baik terhadap sesama terutama keluarga, 

juga merupakan kewajiban manusia terhadap Allah SWT. 

  



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis yang dirumuskan dari landasan teori dan hasil 

penelitian yang ada, penulis dapat simpulkan sebagai berikut : 

1. Peranan taklik talak dalam kebahagiaan duniawi keluarga di Desa 

Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tidak dapat di 

buktikan, karena kebahagiaan yang dirasakan keluarga masyarakat Desa 

Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo merupakan 

kebahagiaan ukhrawi. Kebahagiaan duniawi hanya sebagai penghias di 

dalam kebahagiaan yang sejati/ukhrawi. Memiliki pangkat dan kedudukan 

yang bagus, memiliki kesuksesan dalam bidang tertentu dan berbagai 

kenikmatan dan kesenangan lainnya hanya menjadi tambahan serta hiasan 

bagi kebahagiaan yang bersifat ukhrawi. 

2. Peranan taklik talak dalam kebahagiaan ukhrawi keluarga di Desa 

Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sangat terealisasi. 

Kebahagiaan ukhrawi dapat terwujud di dalam keluarga itu sendiri (tidak 

nampak) dengan adanya cinta, kasih sayang, pengertian dan lain 

sebagainya yang merupakan akar kebahagiaan yang sejati di dalam 

keluarga. 

 

 

 



B. SARAN 

 Berdasarkan dari hasil penelitian ini maka penulis dapat memberikan 

beberapa saran sebagai berikut : 

1. Adanya perjanjian taklik talak yang tercantum didalam akta nikah yang 

dikeluarkan oleh KUA, hendaknya KUA memberikan sosialisasi terlebih 

dahulu kepada calon pasangan suami istri yang akan menikah. Sehingga 

keputusan untuk membaca dan menandatangani sighat taklik talak ataupun 

tidak, dapat dipertimbangkan secara matang sesuai dengan alasan yang 

kuat dari masing-masing pihak baik calon suami, calon istri ataupun wali 

nikah. 

2. Dengan adanya keterbatasan dan kekurangan dalam penelitian ini, 

diharapkan kepada peneliti lain yang condong kepada topik penelitian ini 

untuk dapat mengadakan penelitian lanjutan yang lebih bisa menambahi 

serta menyempurnakan isi dari penelitian ini secara lebih kompleks dan 

mendalam. 
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