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ABSTRAK

Saifullah, Khasan, 2018. Implikasi Tajdi<d al-Nika>h terhadap Relasi Suami Istri
dalam Membina Keluarga (Studi Kasus Desa Ngampal Kecamatan
Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro). Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga
Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
Pembimbing Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

Kata Kunci : Pernikahan, Psikologi Hukum, Tajdi<d al-Nika>h.

Pernikahan merupakan salah satu sendi kehidupan masyarakat. Adapun
tujuan dari pernikahan menurut hukum islam adalah untuk memenuhi petunjuk
agama dalam rangka untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan
bahagia. Namun dalam mewujudkan pernikahan tersebut, terdapat banyak
halangan sehingga memicu terjadinya perselisihan seperti halnya suatu persoalan
dalam hal perhitungan jawa yang kurang tepat yang kemudian menyebabkan
terjadinya suatu permasalahan yang mengakibatkan keluarga tersebut tidak
harmonis, rezeki kurang lancar dan adanya kekhawatiran dalam rumah tangganya
yang mengharuskan pasangan tersebut harus melangsungkan pernikahan yang
kedua. Disini ada berbagai cara yang dapat diambil dalam memperbaiki rumah
tangga tersebut yaitu salah satunya adalah dengan melakukan tajdi<d al-nika>h atau
mbangun nikah.

Berdasarkan latar belakang tersebut dilakukan peneliti guna untuk mengkaji
rumusan masalah di antaranya adalah: (1) Bagaimana motivasi pelaku tajdi<d al-
nika>h di Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro? (2)
bagaimana implikasi tajdi<d al-nika>h terhadap relasi suami istri dalam membina
keluarga di Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro?.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif,
dengan studi penelitian lapangan(field research) yang langsung dilakukan di Desa
Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Data yang dapat
diperoleh dari wawancara langsung kepada para pelaku, serta studi pustaka dari
berbagai sumber informasi selain itu proses analisis tersebut juga didukung
dengan kajian pustaka sebagai refrensi untuk memperkuat data yang diperoleh
dari lapangan. Wawancara dilakukan kepada empat pasangan suami istri yang
berdomosili di Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

Implikasi dari tajdi<d al-nika>h ada dua, yaitu (1) Implikasi positifnya
berupa kehati-hatian dan membuat kenyamanan hati antara suami istri agar
kehidupan rumah tangganya selalu diberkahi dan penuh kasih saying, (2)
Implikasi negatifnya adalah lahirnya perlakuan buruk suami yang kerap ditujukan
kepada istrinya seperti ucapan kasar dan mudah mengucapkan talak, setelah itu
suami mengajak istri untuk melakukan tajdi<d al-nika>h, begitu seterusnya sehingga
mereka menjadikan praktik tajdi<d al-nika>h sebagai jembatan untuk menghalakan
perlakuan buruk dari suami.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan

seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa.1Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau

(mi<tha>qan ghali<zan) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya

merupakan ibadah. Hal itu berarti perkawinan bukan hanya sebagai kontrak

keperdataan biasa melainkan juga sebagai tindakan yang bernilai ibadah.

Karena itu, perkawinan merupakan  sunnatullah yang harus dilaksanakan

dengan benar sesuai hukum agama.

Tidak hanya itu, untuk kontek perkawinan di Indonesia, perkawinan

juga wajib dilangsungkan di hadapan dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah.

Dengan cara demikian, keberadaan perkawinan selain dianggap sah menurut

hukum agama, juga berkekuatan hukum positif sehingga mendapatkan

perlindungan hukum dari negara. Kebahagiaan adalah cita-cita setiap insan,

terutama dalam membina bahtera rumah tangga sebagai soko guru kehidupan

manusia, akan tetapi dalam mengarungi rumah tangga kadangkala kita banyak

menghadapi berbagai masalah dan problema.2

Setiap bangsa selalu saja tersusun dari masyarakat keluarga yang

bercita-cita membentuk dan membangun sebuah bangsa. Manakala individu-

1Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2 Moch. Anwar, Tuntunan Berumah Tangga bagi Pengantin Baru (Bandung: Sinar Baru,

1992), 7.
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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. Dengan masyarakat yang sehat, sebuah bangsa akan

dapat mewujudkan cita-cita yang diidealkan dalam membangun

masyarakatnya. Memperhatikan keluarga dan individu adalah keharusan,

manakala ada keinginan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan baik.3

Dalam Islam, hukum nikah pada asalnya mubah atau boleh, tetapi dapat

menjadi sunah, bagi orang yang berkehendak dan cukup nafkah sandang,

pangan, dan lain-lainya. Nikah juga dapat makruh bagi yang tidak dapat

memberikan nafkah. Hukum nikah dapat juga haram bagi orang orang yang

berkehendak menyakiti pasanganya. Bahkan nikah dapat wajib jika tidak

menikah akan terjerumus pada dunia kemaksiatan.4

Pernikahan harus diawali dengan sebuah ikatan atau akad yang syah.

Kata pernikahan itu sendiri merujuk dari bahasa Arab nakah{a dan zawaja. Kata

zawaja berarti ‘pasangan’, dan nakah{a berarti ‘berhimpun’. Dengan demikian,

dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula

terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.5

Dalam Islam, pernikahan ini dilakukan oleh pasangan laki-laki dan

perempuan yang mungkin berasal dari budaya dan karakter berbeda. Di dalam

Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21, Allah Swt berfirman:

3Yusdani, Menuju fiqh Keluarga Progresif (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 168.
4Ibid., 172.
5 Ibid.



3

َنُكْم َمَودًَّة  َها َوَجَعَل بـَيـْ َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنـُْفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إِلَيـْ
ِإنَّ ِيف َذِلَك آليَاٍت لَِقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ َوَرْمحًَة 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakanpasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar
kamucenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan
diantaramu rasa kasih dan sayang.Sungguh, pada yang demikian
itubenar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang
berfikir.6

Dalam ayat tersebut Allah Swt telah mensyariatkan kepada umatnya

untuk menikah dan memiliki keluarga yang tentram, bahagia, dan penuh kasih

sayang, untuk pasangan seorang pria, telah diciptakan wanita sebagai istrinya,

begitu pula wanita yang telah Allah ciptakan pria sebagai suaminya.

Dinyatakan pula dalam Surat Yasin ayat 36, tentang pasangan-pasangan yang

telah diciptakan Allah kepada tiap umatnya, yaitu:

ُسْبَحاَن الَِّذي َخَلَق اْألَْزَواَج ُكلََّها ِممَّا تُنِبُت اْألَْرُض َوِمْن أَنُفِسِهْم َوِممَّا َال يـَْعَلُمونَ 
Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya,
baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun
dari apa yang tidak mereka ketahui.7

Telah disebutkan pula di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

tentang perkawinan pada pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan batin

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa.”.  Sebagaimana yang dijelaskan di dalam undang-

undang bahwa perkawinan menjadi dasar terbentuknya keluarga yang harus

disesuaikan dengan syariat agama, agar tercapai kebahagiaan di dunia maupun

6 al-Qur’an, (30: 21).
7 al-Qur’an, (36: 36).
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di akhirat kelak. Manusia diciptakan dengan jenis yang berbeda, yaitu lelaki

dan perempuan, dimana keduanya ini diberi naluri untuk saling tertarik dan

mencintai.8 Allah Swt mengutus manusia ciptaanNya untuk melaksanakan

pernikahan agar tercapai tujuan serta hikmah yang terpuji.

Adapun tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah dan

mengharapkan ridha-Nya dan sunnah rasul, demi memperoleh keturunan yang

sah dan terpuji dalam masyarakat.9 Dengan dilaksanakannya perkawinan, maka

akan menghasilkan banyak keturunan sehingga alam akan berkembang dan

lestari. Seperti yang difirmankan Allah Swt dalam Surat An-Nahl ayat 72:

َواللَُّه َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنـُْفِسُكْم أَْزَواًجا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن أَْزَواِجُكْم بَِنَني َوَحَفَدًة 
َباِطِل يـُْؤِمُنوَن َوبِِنْعَمِة اللَِّه ُهْم َيْكُفُرونَ َوَرَزَقُكْم ِمَن الطَّيَِّباِت أَفَِبالْ 

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiridan
menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu,
dan memberimu rezki dari yang baik-baik.MakaMengapakah mereka
beriman kepada yang bathil dan mengingkarinikmat Allah?.10

Seperti yang telah dituliskan di atas, bahwa perkawinan adalah dasar

keberadaan sebuah keluarga. Apabila terdapat keluarga yang baik, maka

masyarakat pun akan menjadi baik sesuai dengan keluarga yang berdiri dan

mendirikan suatu masyarakat tersebut. Dengan adanya pernikahan, maka akan

diketahui penisbahan anak terhadap bapaknya, agar kemakmuran tetap

terwujud.  Dalam mewujudkan tujuan pernikahan yang sangat mulia serta

memiliki hikmah terpuji yang telah dituliskan tersebut, sebagian masyarakat

8 Indah Asna, “Rujuk dan Tajdid Al-Nikah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah
(Studi Di Tingkir Lor Kec. Tingkir, Kota Salatiga)”, Skripsi (Salatiga: IAIN Salatiga, 2016), 3.

9Abdul Muhaimin As’ad, Risalah Nikah (Surabaya: Bintang Terang, 1993), 10.
10al-Qur’an, (16: 72).
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Indonesia masih sulit untuk mewujudkannya.Oleh karena itu, tidak sedikit dari

beberapa pernikahan yang terjadi di Indonesia mengalami perpecahan.

Begitu pula yang terjadi di desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo

Kabupaten Bojonegoro yang berada di Jawa Timur. Perpecahan yang terjadi

dalam pernikahan bisa saja disebabkan dari pihak luar atau pihak dalam yaitu

suami istri itu sendiri. Menurut Ali Ahmad Utsman, dalam bukunya yang

berjudul “Dasar-dasar Pernikahan dalam Islam”, disebutkan bahwa sebab-

sebab utama terjadinya perceraian dapat dilihat dari segi psikologis, material,

kesehatan, maupun lingkungan sosialnya.11 Dari beberapa faktor penyebabnya,

tentu ada hal yang bisa memperbaiki hubungan suami istri tersebut agar tidak

terjadi suatu perceraian. Seperti yang telah dijelaskan, tali pernikahan

merupakan masalah fitriyah antara suami dan istri, sedangkan perceraian

merupakan masalah insidental yang harus diselesaikan secara adil dan benar

sehingga kehidupan suami istri dapat terjalin harmonis kembali seperti sedia

kala.12

Di desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro ini

terdapat beberapa pasang suami istri yang melakukan perceraian karena

beberapa faktor yang sulit untuk diperbaiki. Namun, di antara beberapa pasang

suami istri tersebut, terdapat pula pasangan yang kemudian melakukan rujuk

ataupun tajdi<d al-nika>h. Rujuk dilakukan atas dasar pernikahan masih bisa

kembali utuh, dengan memperbaiki keadaan rumah tangga, dimana sang suami

maupun istri harus bisa lebih sabar, memaafkan, meredam emosi, mengalah,

11Ali Ahmad Utsman, Dasar-dasar Perkawinan dalam Islam (Laweyan: Media Insani Pres,
2006), 141.

12Ibid., 138.
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mengerti, serta lebih mengasihi pasangannya. Definisi rujuk menurut Mazhab

Hanafi merupakan pengekalan kepemilikan yang telah ada dan mencegah

kehilangannya ketika masih menjalani masa iddah, baik dengan ucapan

maupun perbuatan.13 Dari definisi tersebut menjelaskan bahwa rujuk bukan

berarti melangsungkan akad baru maupun kembali melakukan perkawinan

yang telah habis masa iddahnya.

Berbeda dengan tajdi<d al-nika>h yang merupakan pembaharuan akad

nikah, yaitu pembaharuan akad nikah atau akad nikah ulang atas kekhawatiran

suami maupun istri mengenai kejadian talak yang sebenarnya masih belum

dipastikan jatuhnya talak tersebut. Hal ini sebenarnya beda dengan pengertian

rujuk yang telah disebutkan di atas. Namun masyarakat terkadang menganggap

rujuk dan tajdi<d al-nika>h adalah suatu hal yang sama, makna serta

pelaksanaannya. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk

membentuk keluarga yang bahagia dan tentram.

Setiap pernikahan pasti menginginkan keluarganya menjadi keluarga

yang damai, tentram, bahagia, serta kekal sampai akhir khayat hingga akhirnya

berkumpul kembali di akhirat kelak. Begitu pula yang diinginkan masyarakat

di Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Meskipun

untuk mencapai dan membentuk keluarga yang sakinah tidaklah mudah apalagi

untuk mempertahankannya. Namun dengan dilakukannya tajdi<d al-nika>h,

masyarakat berharap tujuan utama dari pernikahan tersebut dapat tercapai.

13Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah (Solo: Era
Intermedia, 2005), 38.
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Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, terdapat

beberapa fenomena tajdi<d al-nika>h. Salah satu informan peneliti yaitu seorang

kiai mengatakan, “Sejauh ini masih ada yang melaksanakan nganyari nikah

(tajdi<d al-nika>h) mas, karena masyarakat disini masih kental dengan adat yang

orang tua dulu terapkan. Di Desa Ngampal 4 pasangan yang melaksanakan

nganyari nikah (tajdi<d al-nika>h).”14 Sebab, Desa Ngampal dikenal sebagai desa

yang masih mempertahankan adat istiadat atau budaya yang sangat kental,

Desa Ngampal juga memiliki beberapa Kyai yang biasa menikahkan pasangan

tajdi<d al-nika>h. Hampir semua kasus tajdi<d al-nika>h di desa Ngampal

dilaksanakan akad nikah dengan bantuan Kiai yang terkenal di sana.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu informan peneliti, “Ketika itu saya

diundang ke acara nikah saudara Rusmineng dan saya juga jadi salah satu saksi

pas proses ijabnya. Kebetulan pula saya ini salah satu kerabat dekatnya. Jadi

saya tahu proses pernikahannya pak kiai Nasikhun yang menikahkannya.”15

Juga pernyataan salah satu informan peneliti soal prosesi ijabnya, “Saya waktu

itu nganyari nikahnya (tajdi<d al-nika>h) dinikahkan sama pak kiai Nasikhun,

soalnya sudah adat disini kalau nganyari nikah (tajdi<d al-nika>h) ya pakai

bantuan pak Kiai.”16

Kebanyakan dari pelaku tajdi<d al-nika>h di desa itu didominasi oleh

pasangan yang sudah tua kisaran usia 40 tahun keatas (sudah lama

melangsungkan pernikahan). Seperti halnya beberapa informan yang akan

14 Nasikhun, Hasil Wawancara, 14 September 2018.
15 Soleh, Hasil Wawancara, 14 September 2018.
16 Rusmineng, Hasil Wawancara, 15 September 2018.
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penulis teliti, mereka sebagian besar adalah pasangan suami istri yang sudah

lama menikah.

Terdapat beberapa alasan mengapa mereka melaksanakan tajdi<d al-

nika>h seperti karena sebab memikirkan masa depan  anak, malu kepada

tetangga apabila kasus perceraian mereka dibawa ke ranah Pengadilan Agama.

Seperti yang dikatakan salah satu informan, “Saya nganyari nikah (tajdi<d al-

nika>h) karena saya memikirkan masa depan anak saya kelak mas, bagaimana

nasib anak saya kalau tahu ibu bapaknya cerai, jadi ya kami sepakat nganyari

nikah (tajdi<d al-nika>h) demi keluarga yang lebih baik kedepannya.”17

Dari gambaran di atas perlu adanya pendalaman dan analisis terkait

dampak praktik tajdi<d al-nika>h. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk

melakukan penelitian terkait dengan permasalahan di atas, sehingga menarik

sebuh judul yaitu: “IMPLIKASI TAJDI<D AL-NIKA>H TERHADAP

RELASI SUAMI ISTRI DALAM MEMBINA KELUARGA (Studi Kasus

Desa  Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)”, sebagai

tugas akhir kuliah dalam mendapatkan gelar Strata Satu (S1) di Institus Agama

Islam Negeri Ponorogo.

B. Rumusan Masalah

Dari berbagai masalah di atas, rumusan masalah pada penelitian ini

adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana motivasi pelaku tajdi<d al-nika>h di Desa Ngampal Kecamatan

Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro?

17Wadji, Hasil Wawancara, 14 September 2018.
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2. Bagaimana implikasi tajdi<d al-nika>h terhadap relasi suami istri dalam

membina keluarga di Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten

Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut.

1. Untuk menjelaskan motivasi pelaku tajdi<d al-nika>h terkait praktik

pembaruan nikah di Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten

Bojonegoro.

2. Untuk menjelaskan implikasi tajdi<d al-nika>h terhadap relasi suami istri

dalam membina keluarga di Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo

Kabupaten Bojonegoro.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu

pengetahuan sekaligus memberikan wacana kepada siapa saja yang

berkecimpung dalam bidang hukum Islam yang berkaitan dengan kasus

tajdi<d al-nika>h.

b. Sebagai bahan pertimbangan dalam rangka meminimalisir angka

perceraian di kalangan masyarakat.
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2. Praktis

a. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan pemikiran

serta dapat memecahkan suatu masalah dalam penelitian.

b. Bagi pihak akademik sebagai kontribusi ilmiah bagi Fakultas Syariah

IAIN Ponorogo dan sekaligus memberikan tambahan pengetahuan

sebagai bahan studi lanjutan khususnya bagi pembaca yang berminat

pada topik yang sama.

c. Bagi masyarakat luas khususnya bagi pasangan suami istri yang akan

melakukan perceraian di Pengadilan Agama, dengan penelitian ini

diharapkan tajdi<d al-nika>h menjadi jalan keluar bagi mereka demi

eksistensinya sebuah mahligai rumah tangga.

E. Telaah Pustaka

Pada penelitian terdahulu,terdapat beberapa penelitian yang membahas

mengenai tajdi<d al-nika>h, antaranya sebagai berikut:

Skripsi karya Rosyidi Ali, “Studi Analisis tajdi<d al-nika>h di KUA

Kecamatan Sale Kabupaten Rembang”. Penelitian ini bersifat kualitatif yang

dilakukan terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang

dibutuhkan dan berjenis penelitian lapangan (field research). Sumber data

terbagi menjadi data primer dan data sekunder, dalam pengumpulan data

dilapangan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, kemudian
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setelah data terkumpuldianalisis menggunakan metode analisis dekriptif

klinis.18

Skripsi karya Indah Asna, “Rujuk dan tajdi<d al-nika>h sebagai upaya

Membentuk Keluarga Sakinah Studi di Tingkir Lor, Kec. Tingkir, Kota

Salatiga”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kualitatif, dengan studi penelitian yang langsung dilakukan di desa Tingkir-

Lor. Data yang didapat diperoleh dari wawancara langsung kepada para pelaku,

serta studi pustaka dari berbagai sumber informasi.Wawancara dilakukan

kepada tiga pasangan suami isteri yang berdomisili di Tingkir-Lor dan telah

mengalami permasalahan rumah tangga sebelumnya.19

Skripsi karya Ratna Ayu Anggraini, “Analisis Hukum Islam Terhadap

tajdi<d al-nika>h (Studi Kasus Desa Pandean, Banjarkemantren Kecamatan

Buduran Kabupaten Sidoarjo). Penelitian yang dilakukan menggunakan

pendekatan dan metode kualitatif deskriptif. Data penelitianya diperoleh

melalui wawancara kepada Kepala Kantor Urusan Agama Sedati selanjutnya

dilakukan analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu penelitian

yang menggambarkan hasil penelitian dengan diawali tentang adanya fakta

tajdi<d al-nika>h di KUA Sedati Sidoarjo kemudian dicocokan dengan teori yang

bersifat khusus tentang tajdi<d al-nika>h.20

18Ali Rosyidi, “Studi Analisis Tajdidun Nikah di KUA Kecamatan Sale Kabupaten
Rembang,” Skripsi (Semarang: IAIN Walisongo, 2008).

19Indah Asna, “Rujuk dan Tajdi<d al-Nika>h Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah
(Studi Di Tingkir Lor Kec. Tingkir, Kota Salatiga),” Skripsi (Salatiga: IAIN Salatiga, 2016).

20 Ratna Ayu Anggraini, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tajdi<d al-Nika>h (Studi Kasus
Desa Pandean, Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo),” Skripsi (Surabaya:
UIN Sunan Ampel, 2014).
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Skripsi karya Cut Nanda Maya Sari, “Pengulangan Nikah Menurut

Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota

Kualasimpang). Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif

dengan jenis penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu

penelitian yang menggambarkan hasil objektif terhadap keadaan yang ditemui

dilapangan dan dianalisis menurut hukum islam. Hasil penelitian menunjukan

bahwa pengulangan nikah terjadi karena pada pernikahan tersebut tidak

terpenuhinya rukun dan syarat syahnya sebuah pernikahan.21

Skripsi karya Novan Sultoni Latif, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap

Tradisi Nganyar-anyari Nikah atau Tajdi<d al-Nika>h (Studi kasus di Desa

Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)”. Penelitian ini

menggunakan metode purpossive sampling yang datanya diperoleh dari

wawancara langsung sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa tradisi

“nganyar-nganyari” biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri yang dalam

kehidupan rumah tangganya mengalami berbagai macam persoalan dan

keragu-raguan.22

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu, maka dapat

diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan

penelitian sebelumnya. Dalam hal beberapa fenomena Tajdi<d al-Nika>h di Desa

Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro ini menjadi menarik

21 Cut Nanda Mayasari, “Pengulangan Nikah Menurut PerspektifHukum Islam (Studi Kasus
di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang), “ Skripsi (Darussalam-Banda Aceh: UIN Ar-Raniry,
2017).

22 Karya Novan Sultoni Latif, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganyar-anyari
Nikah/Tajdi<d al-Nika>h (Studi kasus di Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen),”
Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2008).
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untuk diteliti sehubungan dengan objek serta kondisi lingkungan dan sosial

yang berbeda. Penelitian yang akan dilakukan ini akan dikaji dengan

pendekatan Psikologi Hukum yang masih jarang digunakan. Pada penelitian ini

penulis akan terfokus pada motivasi pelaku terkait Tajdi<d al-Nika>h dan

implikasi Tajdi<d al-Nika>h terhadap relasi suami istri dalam membina keluarga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan

menggunakan pendekatan kualitatif yang didefinisikan sebagai metode

penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data

berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia

serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data

kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis

angka-angka. Data yang dianalisis dalam penelitian kualitatif adalah kata-

kata dan perbuatan-perbuatan manusia.23

Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan

menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan,

persepsi dan pemikiran manusia secara individu maupun kelompok.

Penelitian kualitatif bersifat induktif. Artinya, peneliti membiarkan

permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk

interpretasi.24

23 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian
Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 13.

24 Udin Syaefudin Sa’ud, Modul Metodologi Penelitian Pendidikan Dasar (Bandung: UPI,
2007), 84.
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Dalam penelitian ini, jenis field research menjadi pilihan peneliti

sebab penelitian ini berbasis studi kasus. Mengenai pendekatan penelitian,

peneliti menggunakan pendekatan empirik yaitu ilmu psikologi hukum.

2. Kehadiran Peneliti

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari

pengamatan prasangka, sebab peranan peneliti yang menentukan

keseluruhan skenarionya.25 Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti

bertindak sebagai instrument kunci (key instrument), partisipan penuh

sekaligus pengumpul data, sedangkan instrumen yang lain sebagai

penunjang. Dalam penelitian kualitatif, instrumennya adalah orang atau

human instrument. Untuk dapat menjadi instrumen, Maka peneliti harus

memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya,

menganalisis, memotret dan mengontruksi objek yang diteliti menjadi lebih

jelas dan bermakna.26

Human instrument dalam penelitian kualitatif dipahami sebagai alat

yang dapat mengungkap fakta-fakta lokasi penelitian. Tidak ada alat yang

paling elastis dan tepat untuk mengungkap data kualitatif kecuali peneliti itu

sendiri.27 Pengamatan peneliti dalam rangka melakukan observasi terkait

objek yang akan diteliti ini dilakukan secara terang-terangan terhadap

pelaksanaan tajdi<d al-nika>h.

25 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2001), 117.

26 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 2.
27 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta:

Ar-Ruzz Media, 2012), 95.
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3. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan observasi dengan memilih lokasi penelitian di

salah satu desa di Bojonegoro bagian timur yaitu Desa Ngampal Kecamatan

Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Alasanya adalah di Desa Ngampal

terdapat beberapa kasus terkait fenomena tajdi<d al-nika>h. Serta letaknya

yang berada di daerah pedesaan dan bernuansakan adat kental yang

memungkinkan terjadinya tajdi<d al-nika>h, sehingga lokasi tersebut cocok

untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian ini.

4. Data dan Sumber Data

Sumber data utama penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan.

Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan

tindakan sebagai sumber data utama, sedangkan data tertulis, foto dan

statistik adalah sebagai sumber data tambahan.28

Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka data yang

diperlukan disesuaikan dengan jenis pengamatan dan masalah yang diteliti.

Data diperoleh dari beberapa sumber antara lain:

a. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumbernya.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pelaku tajdi<d al-nika>h di

Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

b. Data sekunder, yakni data yang diperoleh tidak secara langsung dari

sumbernya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari

data yang ada di lapangan, di antaranya berupa hasil wawancara

28 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 112.
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informan lain yang mempunyai pengetahuan terkait pelaksanaan tajdi<d

al-nika>h yang dilakukan para pelaku tajdi<d al-nika>h seperti anak,

saudara, tokoh agama, saksi dan lainnya, serta dokumentasi lain yang

relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan atau memperoleh data, penulis menggunakan

beberapa metode yang dianggap relevan dengan penelitian, yakni:

a. Teknik Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dikenal oleh penelitian kualitatif

pada umumnya pertama adalah wawancara mendalam. Dalam hal ini

seharusnya peneliti mempelajari teknik wawancara agar bisa dilakukan

wawancara secara mendalam. Teknik ini menuntut peneliti untuk mampu

bertanya sebanyak-banyaknya dengan perolehan jenis data tertentu

sehingga diperoleh data atau informasi yang rinci.29

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau

lebih, yang pertanyaanya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau

sekelompo subjek penelitian untuk dijawab. Pada penelitian kualitatif,

wawancara mendalam dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama,

wawancara sebagai strategi utama dalam mengumpulkan data. Pada

konteks ini, catatan data lapangan yang diperoleh berupa transkip

wawancara. Kedua, wawancara sebagai strategi penunjang teknik lain

dalam pengumpulan data, seperti observasi partisipan, analisis

29 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan
Laporan Penelitian (Malang: UMM Press, 2004), 72.
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dokumentasi dan fotografi.30 Adapun informan pada wawancara ini

terdiri dari pelaku, anak, saudara, tokoh agama, saksi tajdi<d al-nika>h di

Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

b. Teknik Observasi

Metode ini digunakan untuk mengetahui sesuatu yang sedang atau

yang sedang dilakukan merasa perlu untuk melihat sendiri,

mendengarkan sendiri atau merasakan sendiri. hal ini dilakukan dengan

menggunakan teknik pengumpulan data observasi terlibat.31 Metode

observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data

yang menharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang

berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu,

peristiwa, tujuan dan perasaan. Metode observasi merupakan cara yang

sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku

dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu.32

c. Teknik Dokumentasi

Yaitu dengan menelaah dokumen-dokumen yang ada untuk

mempelajari pengetahuan atau fakta yang akan diteliti termasuk juga

buku-buku tentang pendapat, teori, undang-undang, dalil atau hukum-

hukum lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

30 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi dan
Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial,
Pendidikan dan Humaniora (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 130.

31 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, 21.
32 Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta:

Ar-Ruzz Media, 2012), 165.
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6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (description) dan

penyusunan transkip interviu serta material lain yang telah terkumpul.

Maksudnya, agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data

tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih

jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dari lapangan.33

Dalam teknik analisis data kualitatif, ada tiga tahap yang menjadi rangkaian

analisis proses, yaitu:

a. Reduction data, yaitu proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan hal-hal yang penting dan penyederhanaan data yang

muncul di lapangan agar dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas dan

mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya. Dalam

penelitian ini data-data yang diperoleh melalui wawancara, dan observasi

yang masih kompleks tentang pelaksanaan, pandangan pelaku tajdi<d al-

nika>h terhadap implikasi pernikahan yang dilakukannya.

b. Display data, yaitu proses penyusunan informasi yang kompleks dalam

suatu bentuk yang sistematis, agar lebih sederhana dan dapat dipaham

maknanya. Setelah data direduksi, kemudian disajikan sesuai dengan

pola dalam bentuk uraian naratif. Dalam hal penelitian ini adalah

penyajian data secara sistematis mengenai implikasi tajdi<d al-nika>h

terhadap relasi suami istri dalam membina keluarga di Desa Ngampal

kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

33 Sudarwan Danim Menjadi Peneliti Kualitatif, 209.
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c. Conclusion drawing, yaitu analisa data yang terus menerus baik selama

maupun sesudah pengumpulan data, untuk penarikan kesimpulan yang

dapat menggambarkan pola yang terjadi. Dalam penelitian ini dapat

disimpulkan mengenai pelaksanaan, pandangan pelaku terkait tajdi<d al-

nika>h dan analisis implikasinya terhadap relasi suami istri dalam

membina keluarga.34

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan data dilakukan dengan

teknik trianggulasi. Teknik trianggulasi merupakan suatu teknik

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Kegunaan teknik ini

adalah memberikan bukti dan akan membantu memecahkan persoalan

keterbatasan metode. Teknik dengan pengumpulan data trianggulasi adalah

untuk mengetahui data yang diperoleh convergen (meluas), tidak konsisten

atau kontradiksi.35

Dalam penelitian ini digunakan teknik trianggulasi dengan

memanfaatkan sumber. Teknik trianggulasi sumber berarti mengecek

kembali data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Hal ini dapat

dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa

yang dikatakan secara pribadi

34 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2006), 330-332.
35 Andi Prastowo, Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif

(Yogyakarta: DIVA Press, 2010), 289-294.
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c. Membandingkan keadaan dengan prespektif seseorang yang berbeda

d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang

berkaitan.

G. Sistematika Pembahasan

Pada pembahasan Skripsi ini terbagi menjadi lima bab. Adapun untuk

memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka peneliti menyusun

sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pada bagian bab I peneliti memaparkan penjelasan umum dan

gambaran tentang isi skripsi yang akan dikerjakan nanti yaitu mengenai jenis

penelitian, tujuan penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian. bab I ini

ditulis karena berfungsi untuk memberi arahan yang jelas pada penelitian.

Pada bagian bab II peneliti memaparkan landasan-landasan teori yang

releven dengan penelitian. Karena dalam bab II ini berfungsi sebagai penjelas

teori-teori yang akan diuji dan sebagai bahan untuk membandingkan hasil

penelitian pada bab III di bab IV nanti.

Pada bagian bab III peneliti memaparkan data hasil wawancara

dilapangan. Data tersebut ditulis pada bab III karena sebagai bahan data yang

akan dianalisis pada bab IV yang akan dibandingkan dengan teori-teori yang

ada pada bab II.

Kemudian pada bab IV ini merupakan bab yang paling penting bagi

peneliti, karena pada bab ini berisi tentang analisis atau jawaban dari semua

rumusan masalah. bab IV ditulis karena pada bab ini berfungsi untuk menguji
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teori dengan data-data yang ada sekaligus pembuktian kebenaran teori dari

statemen-statemen yang sistematik.

Selanjutnya bab V yang merupakan bab terakhir dari isi skripsi, dalam

bab ini peneliti memaparkkan kesimpulan dari bab IV yang ditulis dengan

singkat dan jelas guna untuk mempermudah pembaca mengetahui hasil dari

rumusan masalah skripsi ini dengan singkat.
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BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PSIKOLOGI HUKUM

DAN TAJDI<D AL-NIKA>H

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan ada beberapa pendapat yang satu dan lainnya

berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk

memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang

satu dengan yang lain. Menurut ulama Syafi’iyah adalah suatu akad dengan

menggunakan lafal nika<h} atau zawj yang menyimpan arti wat}i’ (hubungan

intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat

kesenangan dari pasangannya.1 Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan

lafal-lafal yang khusus seperti akad kithabah, akad salam, akad nika>h}.

Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majas bermakna

wat}’ūn.2

Adapun arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau

perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang

wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya

sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa

kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Zayn Al-din al-Malibari, mengenai

pengertian nikah menurut istilah adalah:

1 Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia,  2001), 9.
2 Ibid., 11.
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Pengertian nikah itu ada tiga, yang pertama adalah secara bahasa

nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli, seperti dikatakan pohon itu

menikah apabila saling membuahi dan kumpul antara yang satu dengan

yang lain, dan juga bisa disebut secara majaz nikah adalah akad karena

dengan adanya akad inilah kita dapat menggaulinya. Menurut Abu Hanifah

adalah wat}i’ akad bukan wat}’ūn (hubungan intim). Kedua, secara hakiki

nikah adalah akad dan secara majaz nikah adalah wat}’ūn (hubungan intim)

sebaliknya pengertian secara bahasa, dan banyak dalil yang menunjukkan

bahwa nikah tersebut adalah akad seperti yang dijelaskan dalam al-Qur’ān

dan hadis antara lain adalah firman Allah. Pendapat ini adalah pendapat

yang paling diterima atau unggul menurut golongan Syafi’yah dan Imam

Malikiyah. Ketiga, pengertian nikah adalah antara keduanya yakni antara

akad dan wat}i’ karena terkadang nikah itu diartikan akad dan terkadang

diartikan wat}’ūn (hubungan intim).3

Sedangkan menurut para ulama fiqih menyebutkan akad yang

mereka kemukakan adalah:

Dalam setiap perikatan akan timbul hak-hak dan kewajiban pada dua

sisi. Maksudnya, apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang

dipadukan dalam satu ketentuan dan disayaratkan dengan kata-kata, atau

sesuatu yang bisa di pahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa

hukum yang disebut dengan perikatan.4

3 Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 13.
4 Achmad Kuzairi, Nikah Sebagai Perikatan (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995),  1-2.
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Dari pengertian di atas walaupun ada perbedaan pendapat tentang

pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada

satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa

nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan

seorang perempuan. Perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian seperti

perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah

adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang

laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan antara

keduanya dan juga mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman serta

memiliki rasa kasih sayang, sesuai dengan sistem yang telah di tentukan

oleh syari’at Islam. 5

Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara orang laki-laki

dan orang perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan perjanjian yang

sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam

pandangan masyarakat perkawinan itu bertujuan membangun, membina dan

memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, seperti yang telah

diisyaratkan dalam Al-Qur’an Surat al-Rum ayat 21.

 ۡ ِ ِ َو ِ ٰ َ ٓاْ ۦٓ َءا ُ ُ ۡ َ ِ ّ ٗ ٰ َ ۡ أَۡز ُ ِ ُ ۡ أَ ِ ّ ُ َ  َ َ َ أَۡن 
 ٖ ۡ َ ِ ّ  ٖ ٰ َ  َ ِ ٰ َ  ِ ۚ إِن ً َ ۡ َدٗة َوَر ُ َ ۡ َ  َ َ َ َو َ ۡ َ ِ إ

وَن  ُ َ َ َ
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

5 Imam Sudiyat, Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar (Yogyakarta : Liberty, 1991), 1-
2.
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tenteram kepadanya,  dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan
sayang. Sesungguhnya pada yangdemikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.6

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis

kelamin yang berbeda, sebagai makhluk yang disempurnakan Allah, maka

perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia

dan kekal. Dengan demikian agama Islam memandang bahwa, perkawinan

merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat karena perkawinan

merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam dan merupakan

perjanjian yang mana hukum adat juga berperan serta dalam penyelesaian

masalah-masalah perkawinan seperti halnnya pernikahan dini atas latar

belakang yang tidak lazim menurut hukum adat hingga hal ini adat

menjadikan hukum untuk mengawinkan secara mendesak oleh aparat desa,

yang itu mengacu kepada kesepakatan masyarakat yang tidak lepas dari

unsur agama Islam. Adapun tujuan perkawinan ialah:

a. Melaksanakan libido seksualitas

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai

seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda, dengan pernikahan,

seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang

perempuan dengann sah dan begitu pula sebaliknya. Sebagaimana

disebutkan dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 223:

6 al-Qur’an, (30: 21).
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 ۡ ُ ُٓؤ َ اْ ِ ُ ِ ّ َ ۖ َو ۡ ُ ۡ ِ  ٰ َ  ۡ ُ َ ۡ َ  ْ ا ُ ۡ َ  ۡ ُ ۡٞث  َ
ۚ وَ  ۡ ُ ِ ُ َ ِ ْ ا ُ َ ٱ ْ وَ ٱ ٓا ُ َ ۡ ِ ٱ ِ ّ َ ۗ َو هُ ُ ٰ َ ُ َ

 ۡ َ ٱ ِ ِ ۡ ُ
Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok
tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu
bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang
baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan
ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah
kabar gembira orang-orang yang beriman.7

b. Memperoleh keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria

maupun wanita. Akan tetapi perlu diketahui bahwa, mempunyai anak

bukanlah suatu kewajiaban melainkan amanat dari Allah  Swt,

walaupun dalam kenyataanya ada orang yang ditakdirkan untuk tidak

mempunyai anak. Firman Allah dalam surat al-Syura: 49-50.

 ِ ِ ّ ُ ۡ ٰتِ ُ َ ٰ َ ِضوَ ٱ َ ۡ َ ٱ َ ِ  ُ َ َ  ۚ ُٓء َ َ َ  ُ ُ ۡ ُٓء َ َ
ُٓء  َ َ َ ِ  ُ َ َ َو ٗ ٰ َ ِ رَ إ ُ ۖ أَوۡ ٱ ٗ ٰ َ ٗ ا َ ۡ ۡ ُذ ُ ُ ّوِ َ ُ

 ُ ِ ۚ إ ً ِ َ ُٓء  َ َ َ  ُ َ ۡ َ ٞ ۥَو ِ َ  ٞ ِ َ
Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia
menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-
anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan
memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki.
Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan
(kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan
mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha
mengetahui lagi Maha Kuasa.8

7 al-Qur’an, (2: 223).
8 al-Qur’an, (42: 49-50).
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Perlu adanya ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan lahir

batin. dengan keluarga yang bahagia dan sejahtra akan dapat

mengantarkan pada ketenangan ibadah. Firman Allah Swt dalam surat

al-A’raf ayat 189:

 َ ُ ِي۞ َٱ َ َزۡو َ ۡ ِ  َ َ َ ٖ َو ة َ ِ ٰ َ  ٖ ۡ ِ ّ ُ َ َ َ
 ِ ِ ۡت  َ َ ٗ ِ َ  ً ۡ َ  ۡ َ َ َ َ ٰ َ َ َ َ  ۖ َ ۡ َ ِ َ إ ُ ۡ َ ۦۖ ِ

ا  َ َ د َ َ ۡ َ  ٓ َ َ َ َٱ ُ َ ٗ ِ ٰ َ َ َ ۡ َ ۡ َءا ِ َ َ ُ َر
 َ ِ َ ِ ِ ٰ ٱ

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari
padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang
kepadanya. Maka setelah dicampurinya,isterinya itu
mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa
ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala Dia merasa berat,
keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya
seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak
yang saleh, tentulah Kami termasuk orang-orang yang
bersyukur”.9

c. Mengikuti sunah Nabi

Nabi Muhammad Saw menyuruh umatnya untuk menikah,

sebagaimana disebutkan dalam hadisnya yang artinya: “Maka barang

siapa yang benci kepada sunahku bukanlah ia termasuk (umat)ku”.10

d. Menjalankan Perintah Allah Swt

Allah Swt menyuruh kepada kita untuk menikah apabila telah

mampu. Dalam sebuah ayat, Allah Swt berfirman yang artinya:

9 al-Qur’an, (7:189).
10 Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, Shohih Buhhari (Semarang:Toha Putra,

1981),  3.
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Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap
(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu
mengawininya), maka kawinilah wanita- wanita (lain) yang
kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut
tidak akan dapat Berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja,
atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah
lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri

seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah

Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.

sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula

dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad Saw, ayat ini

membatasi poligami sampai empat orang saja. 11

e. Untuk berdakwah

Nikah dimaksudkan untuk berdakwah dan menyebarkan agama

Islam, membolehkan seorang muslim menikah perempuan Yahudi,

akan tetapi melarang akan perempuan muslim menikah dengan pria

Yahudi, hal ini atas dasar pertimbangan karna pada umumnya pria itu

lebih kuat pendirianya dibandingkan dengan wanita. Di samping itu,

pria adalah sebagai kepala rumah tangga

f. Untuk membentuk dan rumah tangga yang menjadi basis pertama

yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang. 12

g. Mempererat dan memperkokoh tali persaudaraan antara keluarga

suami dengan keluarga istri,13 dan memperkuat hubungan

11Depag RI,  Al-Qur’an dan Terjemahnya,  1974,  115.
12 Warkum Sumitro, Sofyan Hasan, Dasar-dasar memahami Hukum Islam di Indonesia

(Surabaya:Usaha Nasianal,  1994),  113.
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kemasyarakatan yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan

dijenjang. Karena masyarakat yang saling menunjuk lagi saling

menyayangi akan merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.

2. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan itu asalnya mubah (boleh), dalam artinya tidak

diwajibkan  tetapi juga tidak dilarang. Adapun dasarnya firman Allah dalam

Alquran surat an-Nur ayat 32 yang artinya.

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang
lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka
miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan
Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.14

Dengan berdasarkan pada perubahan ilatnya atau keadaan masing-

masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan

hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram. 15 Perkawinan

hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya

sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai

sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk

kawin. Adapun ulama Syafi’yah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi

orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa

dan melanjutkan keturunan. 16 Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila

seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi

jasmaninya sudah mendesak untuk kawin.

13 Yadzali Musthofa, Pengantar dan Azas-azas Hukum Islam Indonesia (Solo Ramadhani,
1990),  72.

14 al-Qur’an, (24: 32).
15 Ibid., 20.
16 Hamdani, Risalah Al Munakahah (Jakarta : Citra Karsa Mandiri 1995), 24-25.
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3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang

tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah

atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.

Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan

hukum dan ia berada di luar hukum itu sendiri yang ketiadaanya

menyebabkan hukum itupun tidak ada.

Dalam syari’ah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau

tidaknya suatu transaksi. Perbedaan rukun dan syarat menurut ulama ushul

fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan

hukum, tetapi ia berada di dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat

merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum tetapi ia

berada diluar hukum itu sendiri. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang

memenuhi rukun dan syarat. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun

perkawinan itu terdiri atas :

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan

b. Adanya wali dari pihak wanita

c. Adanya dua orang saksi

d. Sighat akad nikah 17

Tentang jumlah rukun para ulama berbeda pendapat :

a. Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam :

1) Wali dari pihak perempuan

17 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat (Jakarta : Kencana Prenada Media,  2010),
46.
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2) Mahar (mas kawin)

3) Calon pengantin laki-laki

4) Calon pengantin perempuan sighat aqad nikah. 18

b. Imam Syafi’i mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam :

1) Calon pengantin laki-laki

2) Calon pengantin perempuan

3) Wali

4) Dua orang saksi

5) Sighat akad nikah. 19

c. Menurut ulama Khanafiyah rukun nikah itu hanya ijab dan qabul.

d. Menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat :

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat karena

calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan di gabung

satu rukun :

1) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan

2) Adanya wali

3) Adanya dua orang saksi

4) Dilakukan dengan sighat tertentu20

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan,

apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan

18 Ibid., 48.
19 Ibid., 48.
20 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat (Jakarta : Kencana Prenada Media,  2010),

46-48.
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adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat

sah perkawinan itu ada dua :

a. Calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin

menjadiknnya istri (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 8)

b. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi. 21

4. Tujuan dan Manfaat Perkawinan

Adapun tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah dan

mengharap ridhanya dan sunnah rasul, demi memperoleh keturunan yang

sah dan terpuji dalam masyarakat, dengan membina rumah tangga yang

bahagia dan sejahtera serta penuh cinta kasih diantara suami istri tersebut.

Perlu kita ketahui bahwa perintah Allah itu selalu terkandung di dalamnya

beberapa manfaat.

Misalnya tentang anjuran perkawinan, itupun terkandung manfaat

dibalik perkawinan. Hanya seringkali kita memandang dari bahayanya dan

mudhoratnya saja. Padahal jika ditimbang, masih lebih bnayak manfaatnya

dari bahayanya. Adapun manfaat dari perkawinan yang dianjurkan ialah :

a. Menyambung keturunan

b. Menjaga syahwat

c. Melonggarkan dan menghibur jiwa

d. Mengkhususkan kesibukan dalam tanggung jawab

e. Memerangi hawa nafsu.

21 Ibid., 49.
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B. Psikologi Hukum

1. Pengertian Psikologi Hukum

Sebagaimana halnya istilah-istilah ilmiah dan kefilsafatan, istilah

psikologi pun diperoleh dari Yunani. Yang secara etimologis, terdiri dari

kata psyche yang berarti ”jiwa”, dan logos yang berarti “ilmu”.  Jadi

secara  harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa.22Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia psikologi berarti ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala

jiwa, sedangkan psikologis berarti kejiwaan.

Psikologi Hukum merupakan bidang yang baru lahir di sekitar

tahun 1960-an sebagai salah satu kajian empiris, yang memandang hukum

dalam wujudnya sebagai “behavior” atau “perilaku” manusia dalam bidang

hukum. Ketika manusia berperilaku, apakah perilakunya itu “benar”

atau   “salah” menurut standar hukum, maka di lain pihak, psikologi hukum

ingin mengklarifikasi perilaku manusia itu dalam klarifikasinya sendiri.

Seperti klarifikasi antara perilaku individu dan perilaku kelompok, antara

perilaku normal dan perilaku abnormal, dan sejumlah klasifikasi khas

psikologi hukum lainnya.23

Apakah yang dimaksud dengan Legal Psychologi atau yang di

indonesia diterjemahkan sebagai Psikologi Hukum atau sama dengan

pengertian hukum dan definisi hukum dan hal-hal yang berhubungan

dengan hukumnya, yang sulit untuk didefinisikan sebagai suatu definisi

saja, maka demikian juga kajian psikologi hukum, terdapat banyak definisi

22 Alex Sobur, Psikologi Umum, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 7.
23 Achmad Ali, Buku Ajar Psikologi Hukum (Makassar: 2009), 2.
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dari berbagai pakar. Demikian juga ruang lingkup kajiannya terdapat

banyak pendapat. Setiap pakar psikologi   hukum, membuat ruang

lingkup  materi  kajian psikologi hukum  sendiri. Berikut kutipan tentang

psikologi:24

Psikologi dan hukum adalah suatu bidang llmu yang relatif mudah,

Secara konseptual memiliki cakupan luas, bidang ini mencakup pendekatan-

pendekatan yang berbeda-beda terhadap psikologi. Setiap subdivisi dari

psikologi umum, telah mendukung penelitian tentang berbagai isu hukum,

mencakupi masalah-masalah yang bersifat:

a. Kognitif (contohnya: kesaksian saksi mata),

b. Pengembangan (contohnya: kesaksian anak-anak),

c. Sosial (contohnya: perilaku hukum),

d. Klinis (contohnya: penilaian tentang kompetensi seseorang)

e. Biologi (contohnya: polygraph), dan

f. Psikologi pengorganisasian industrial (contohnya: godaan

seksual dalam tempat kerja).

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa: “Psikologi hukum di

satu pihak, yaitu menelaah faktor- faktor psikologis yang mendorong

orang untuk mematuhi hukum, dilain pihak juga meneliti faktor-faktor

yang mungkin mendorong orang untuk melanggar hukum”.25

24 Ibid., 3-4.
25 Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum (Bandung:

Alumni, 1986), 17-18).
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2. Ruang Lingkup Psikologi Hukum

Hukum terbentuk dan dimasyarakatkan dalam pergaulan hidup

manusia. Ia tidak begitu saja mekanis, begitu diumumkan undang-undang

langsung dipatuhi atau ditaati, tetapi melalui pemasyarakatan yang wajar

dalam proses sosial dan budaya yang mapan dan evolusionis. Proses

memasyarakatkan kaidah hukum dalam masyarakat atau sosialisasi hukum

berlangsung secara wajar, diawali dari penalaran dan penularan dari

lingkungan kecil yang dekat, berkembang sampai pada masyarakat

majemuk yang luas.

Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa dewasa ini, hasil

penelitian tentang hubungan antara hukum dan sektor kejiwaan, tersebar

dalam publikasi hasil-hasil penelitian berbagai ilmu pengetahuan. Terkait

ruang-lingkup psikologi hukum diantara lain ialah sebagai berikut:

a. Segi psikologi tentang terbentuknya norma atau kaidah hukum

b. Kepatuhan atau ketaatan terhadap kaidah hukum

c. Perilaku menyimpang

d. Psikologi dalam hukum dan pengawasan perilaku.26

3. Jenis-Jenis Pendekatan Psikologi Hukum

Ada beberapa jenis-jenis pendekatan psikologi hukum itu sendiri

diantara:

26 Hendra Akhdiat, Psikologi Hukum (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 138.
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a. Psikologi di dalam Hukum (psychology in law)

Menurut Blackburn psikologi  di dalam hukum mengacu

pada penerapan-penerapan spesifik psikologi di dalam hukum. Seperti

persoalan kehandalan kesaksian mata, kondisi mental pelaku dan

orang tua mana yang cocok, ibu atau ayah untuk diterapkan sebagai

wali pemeliharaan anak dalam kasus perceraian. Kehandalan saksi

mata menjadi salah satu pertanyaan yang penting agar hakim dapat

menentukan dapat meyakini keterangan saksi tersebut atau tidak.

Demikian juga kondisi mental terdakwa di persidangan,

merupakan salah satu objek kajian dari psikologi di dalam hukum.

Kita sering menyaksikan si Terdakwa menjawab tidak ingat dan tidak

jarang Majelis Hakim atau Penuntut  Umum seolah tidak menerima

mengapa si Terdakwa tidak ingat lagi, padahal dengan menggunakan

pendekatan psikologi di dalam hukum bukan hal aneh bahwa

terdakwa yang karena kondisi mentalnya menjadi gugup di hadapkan

di suatu persidangan yang terbuka. Sehingga menjadi tidak ingat

lagi suatu peristiwa yang dalam kondisi mental yang normal,

seyogyanya diingatnya.

b. Psikologi dan Hukum (Psychology and Law)

Psikologi dan hukum   mencakup contohnya riset psikologi

hukum tentang para pelanggar hukum juga riset-riset psikologi

hukum terhadap perilaku polisi, advokat (pengacara), jaksa, dan
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hakim (atau juga juri, dalam suatu peradilan yang menggunakan

sistem juri).

c. Psikologi tentang Hukum (psychology of law)

Psikologi tentang hukum digunakan untuk mengacu pada riset

psikologi tentang isu-isu seperti: mengapa orang menaati hukum,

riset tentang perlembagaan moral dari komunitas tertentu, riset

tentang persepsi dan sikap politik terhadap berbagai sanksi pidana.

Kaitan dengan mengapa orang menaati hukum, maka teori yang

terkenal adalah teori tiga jenis ketaatan hukum dari H.C.Kelman

yaitu;27

1) Ketaatan yang bersifat “compliance” yaitu seseorang yang

menaati hukum hanya karena takut akan sanksi.

2) Ketaatan yang bersifat “identification” yaitu seseorang yang

menaati hukum hanya karena takut hubungan baiknya dengan

pihak lain menjadi rusak.

3) Ketaatan yang berisfat “internalization” yaitu seseorang yang

menaati hukum benar-benar karena aturan hukum cocok dengan

nilai intrinsik yang dianutnya, sesuai dengan rasa keadilannya, dan

dapat memenuhi kepentingan subjektifnya.

d. Psikologi Forensik (Forensic Psychology)

Adapun psikologi forensik menunjukkan “penyediaan

langsung informasi psikologi untuk pengadilan-pengadilan”,

27 Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum (Bandung:
Alumni, 1986), 7.
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sehingga dinamakan juga “psychology in the courts”. Salah satu

contohya, jika majelis hakim meminta agar terdakwa diperiksa

kewarasannya oleh tim psikiater, untuk dapat memutuskan ada

tidaknya unsur dapat dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana

tertentu.

Sebagaimana diketahui bahwa  di dalam  hukum  pidana,

yaitu Pasal 44 ayat (1) KUHP, pada prinsipnya ditentukan bahwa

salah satu alasan menghilangkan tindak pidana adalah bahwa tidaklah

dapat dipidana seseorang yang melakukan suatu perbuatan, yang

tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada dirinya, oleh karena dia

tidak waras, yaitu daya  berpikirnya  kurang  berkembang atau

pikirannya terganggu oleh suatu penyakit (gebrekkige ontwikkeling of

ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens). Jadi alasan

ketidakwarasan ini, dari perspektif hukum pidana merupakan alasan

yang berasal dari dalam diri si pelaku dan khusus kondisi

psikologinya.

C. Tajdi<d al-Nika>h

1. Pengertian Tajdi<d al-Nika>h

Secara bahasa perkataan tajdid nikah berasal dari kata, Jaddada–

Yujaddidu–Tajdi>dan yang artinya pembaharuan. Yang dimaksud

pembaharuan disini adalah memperbaharui nikah, dengan arti sudah pernah

terjadi akad nikah yang sah menurut syara’ kemudian dengan maksud
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sebagai ih}tiyat} (hati-hati) dan membuat kenyamanan hati maka dilakukan

akad nikah sekali lagi atau lebih.

tajdi<d al-nika>h terjadi pada rumah tangga suami isteri yang telah

mengalami berbagai persoalan sehingga rumah tangga mereka seakan-

akan berada di ujung tanduk. Jika tidak segera dilakukan hal yang

berguna untuk memperbaiki hubungan tersebut, maka putusnya

perkawinan tidak dapat dipungkiri akan terjadi pada rumah tangga

tersebut.

tajdi<d al-nika>h ini sering kali dipakai oleh masyarakat dalam hal

memperbarui nikah, atau membangun nikah. Pembaharuan nikah ini

dilakukan pasangan suami isteri untuk memperbaiki bahtera rumah tangga

mereka, agar terhindar dari segala sesuatu yang memutuskan ikatan

perkawinan tersebut. Hal ini juga dialami oleh beberapa pasangan suami

isteri di Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

Mekanisme pelaksanaan tajdi<d al-nika>h yang dilakukan pasangan-

pasangan tersebut berbeda-beda. Bagi mereka yang melakukan tajdi<d

al-nika>h atau pembaharuan   nikah untuk   memperbaiki   hubungan

mereka, dilakukan di kediaman mereka sendiri atau kediaman kyai

yang mereka tunjuk untuk menikahkan mereka.

tajdi<d al-nika>h yang  dilakukan  juga hampir seperti pernikahan

pada umumnya, dengan rukun dan syarat yang diyakini harus terpenuhi.

Seperti wali, saksi, akad nikah dan juga mahar meskipun hanya

seperangkat alat sholat.
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2. Dasar Hukum Tajdi<d al-Nika>h

Pada dasarnya tajdi<d al-nika>h yang lebih dikenal  dengan istilah

mbangun nikah dalam bahasa jawa sering disebut dengan istilah nganyari

nikah, sama sekali tidak diketemukan dasar hukumnya baik di al-Qur’an

maupun Al-hadits namun bukan berarti tidak boleh.28

Tajdi<d al-nika>h merupakan tindakan sebagai langkah membuat

kenyamanan hati dan ih}tiyat} (kehati-hatian) yang diperintah dalam agama

sebagaimana kandungan sabda Nabi Saw yang artinya:

Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya
terdapat hal-hal musyabbihat/samar-samar, yang tidak diketahui oleh
kebanyakan manusia. Maka barangsiapa yang menjaga hal-hal
musyabbihat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya.
(HR. Bukhari).29

Hadist Salamah, beliau berkata:

بَايـَْعَنا النَِّيبَّ صلى اهللا عليه وسلم َحتَْت الشََّجَرِة فـََقاَل ِيل يَا َسَلَمُة َأالَ تـَُباِيُع قـُْلُت يَا 
َرُسوَل اِهللا َقْد بَايـَْعُت ِيف اَألوَِّل قَاَل َوِيف الثَّاِين 

Kami melakukan bai’at kepada Nabi Saw di bawah pohon kayu.
Ketika itu, Nabi SAW menanyakan kepadaku : “Ya Salamah, apakah
kamu tidak melakukan bai’at ?. Aku menjawab : “Ya Rasulullah, aku
sudah melakukan bai’at pada waktu pertama (sebelum ini).” Nabi
SAW berkata : “Sekarang kali kedua. (HR. Bukhari) 30

Dalam hadits ini diceritakan bahwa Salamah sudah pernah

melakukan bai’at kepada Nabi Saw, namun beliau tetap menganjurkan

Salamah melakukan sekali lagi bersama-sama dengan para sahabat lain

28Ahmad Sutaji, “Konsep Tajdid Nikah dalam Islam,” dalam
http://tajdidunnikah.blogspot.co.id/2011/06/tajdidun-nikah 20. Html/, (diakses pada tanggal 08
September 2018,  jam 07.50).

29 Bukhari, Shahih Bukhari, Maktabah Syamilah, Juz. I, Hal. 20, No. Hadits : 52.
30 Bukhari, Shahih Bukhari, Maktabah Syamilah, Juz. IX, Hal. 98, No. Hadits : 7208.
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dengan tujuan menguatkan bai’at Salamah yang pertama sebagaimana

disebutkan oleh al-Muhallab.31

Karena itu, bai’at Salamah kali kedua ini tentunya tidak

membatalkan bai’atnya yang pertama. tajdi<d al-nika>h dapat diqiyaskan

kepada tindakan Salamah mengulangi bai’at ini, mengingat keduanya sama-

sama merupakan ikatan janji antara pihak-pihak. Pendalilian seperti ini telah

dikemukakan oleh Ibnu Munir sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar al-

Asqalany dalam Fathul Barri. Ibnu Munir berkata:

“Dipahami dari hadits ini (hadits di atas) bahwa mengulangi lafaz
akad nikah dan akad lainnya tidaklah menjadi fasakh bagi akad
pertama, ini berbeda dengan pendapat ulama Syafi’iyah yang
berpendapat demikian (mengakibatkan fasakh)”.

Mengomentari pernyataan Ibnu Munir yang mengatakan bahwa

ulama Syafi’iyah berpendapat mengulangi akad nikah dan akad lainnya

dapat mengakibatkan fasakh akad pertama, Ibnu Hajar al-Asqalany

mengatakan :

Aku mengatakan: “Yang shahih di sisi ulama Syafi’iyah adalah
mengulangi akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan fasakh
akad pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama”.32

Kesimpulan bahwa ulama Syafi’iyah berpendapat mengulangi akad

nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan fasakh akad pertama,

sebagaimana pendapat jumhur ulama dapat juga dipahami dari nash kitab

dari kalangan ulama Syafi’iyah, antara lain:

Zakariya al-Anshari dalam kitab beliau, Fath al-Wahab mengatakan :

31 Ibnu Bathal, Syarah Bukhari, Maktabah Syamilah, Juz. XV, 301.
32 Ibnu Hajar al-Asqalany, Fathul Barri, Maktabah Syamilah, Juz. XIII, 199.
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Kalau seseorang melakukan akad nikah secara sir (sembunyi-
sembunyi) dengan mahar seribu, kemudian diulang kembali akad itu
secara terang-terangan dengan mahar dua ribu dengan tujuan
tajammul (memperindah), maka wajib maharnya adalah seribu.”33

Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Jalaluddin al-Mahalli

dalam Syarah al-Mahalli ‘ala al-Minhaj.34 Di sini, kedua ulama di atas

mengakui bahwa akad nikah kedua tidak membatalkan akad nikah pertama.

Buktinya, beliau berpendapat bahwa kewajiban mahar dikembalikan

menurut yang disebutkan dalam akad yang pertama. Kalau akad yang kedua

membatalkan akad yang pertama, maka tentunya jumlah mahar tidak

dikembalikan kepada akad yang pertama. Oleh karena itu, dipahami bahwa

akad yang kedua hanyalah dengan tujuan memperindah saja.

Ibnu Hajar al-Haitamy mengatakan:

Dipahami daripada bahwa akad apabila diulangi, yang dii’tibar adalah
akad yang pertama,……… dan seterusnya s/d beliau mengatakan,
sesungguhnya semata-mata muwafakat suami melakukan bentuk aqad
nikah yang kedua (misalnya), bukanlah merupakan pengakuan
habisnya tanggung jawab (pengakuan thalaq) atas nikah yang
pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi dan
itu dhahir … s/d beliau mengatakan, sedangkan apa yang dilakukan
suami di sini (dalam memperbaharui nikah) semata-mata
keinginannya untuk memperindah atau berhati-hati. 35

Ulama Syafi’iyah yang berpendapat bahwa tajdi<d al-nika>h dapat

membatalkan nikah sebelumnya, antara lain Yusuf al-Ardabili al-Syafi’i,

ulama terkemuka mazhab Syafi’i (wafat 779 H) sebagaimana perkataan

33 Zakariya al-Anshari, Fath al-Wahab, Dicetak pada hamisy Bujairumy ‘ala Fath al-
Wahab, Dar Shadir, Beirut, Juz. III, 413.

34 Jalaluddin al-Mahalli, Syarah al-Mahalli ‘ala al-Minhaj, dicetak pada hamisy Qalyubi
wa Umairah, Darul Ihya al-Kutub al-Arabiyah, Indonesia, Juz. III,. 281.

35 Ibnu Hajar al-Haitamy, Tuhfah al-Muhtaj, dicetak pada Hamisy Hawasyi Syarwani ‘ala
Tuhfah al-Muhtaj, Mathba’ah Mustafa Muhammad, Mesir, Juz. VII, Hal. 391.
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beliau dalam kitabnya, al-Anwar li A’mal al-Anwar sebagai berikut : “Jika

seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka wajib memberi

mahar lain, karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah

termasuk mengurangi (hitungan) talaq. Kalau dilakukan sampai tiga kali,

maka diperlukan muhallil.”36

36 Yusuf al-Ardabili al-Syafi’i, al-Anwar li A’mal al-Anwar, Dar al Dhiya’, Juz. II, Hal.
441.
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BAB III

TRADISI TAJDI<D AL-NIKA>H DI DESA NGAMPAL

KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

A. Gambaran Umum tentang kondisi Geografis Desa Ngampal Kecamatan

Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro

1. Letak Geografis

Desa Ngampal merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan

Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Desa Ngampal adalah Desa yang terletak

paling ujung di Kecamatan Sumberrejo karena sudah berbatasan dengan Desa

penganten Kecamatan Balen. Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo

merupakan Desa yang terletak disebelah Timur kota Bojonegoro, jarak tempuh

dari Desa menuju pusat  Pemerintahan  Kecamatan adalah 5 KM, sedangkan

dari Desa Ngampal menuju pemerintahan Kabupaten kurang lebih 16,6 KM

atau sekitar  setengah Jam bila ditempuh menggunakan sepedah motor. 1

Desa Ngampal terdiri dari daratan dengan Luas Wilayah 851 km2,

dengan jumlah penduduk 4851 jiwa, sebagian besar matapencaharian

penduduknya adalah Petani. Adapun struktur pemerintahan di Kelurahan Desa

Ngampal Kecamatan Sumberrejo adalah sebagai berikut :

a. Lurah : Sutisno, S. Sos

b. Sekretaris Desa: Mamudji, SE

c. Kamituwo/ Kasun: Sungkowo, Jupri, Suprayitno, Mat Ihsan

d. Kaur: Ahmad Zaeni, Sudiman

e. Jogoboyo: Sugeng

1 Hasil Dokumentasi, Profil Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo, 14 September  2018.
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f. Modin: Sudiman

Di Desa Ngampal ini terdapat 7 dusun yaitu meliputi dusun :

a. Ngampal

b. Blawi

c. Jati Cilik

d. Ngajen

e. Gunungan

f. Barong Lor

g. Barong Kidul.2

Selanjutnya tempat ini dibatasi oleh beberapa daerah yang menjadi

batas dari kelurahan Desa Ngampal. Adapun batas dari kelurahan Desa

Ngampal Kecamatan Sumberrejo adalah sebagai berikut :

1. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Deru Kecamatan Sumberrejo

2. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Penganten Kecamatan Balen

3. Di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kedungrejo Kecamatan

Sumberrejo

4. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bulaklo Kecamatan Balen.

Adapun jumlah penduduk Desa Ngampal adalah sebagai berikut  (Data

monografi Desa Ngampal, mulai bulan Januari  2018) :

a. Laki-laki : 2.200 Jiwa

b. Perempuan : 2.651 Jiwa.3

2 Ibid.
3.Hasil Dokumentasi, Profil Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo, tanggal 14 September

2018.
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2. Keadaan Ekonomi dan Pendidikan

Dalam kehidupan ekonomi, mata pencahariaan penduduk Desa

Ngampal adalah bertani, karena sebagian besar wilayahnya adalah lahan

pertanian.Ada juga penduduk yang bekerja sebagai pedagang, buruh, TKI,

serta bagian kecil menjadi karyawan perusahaan dan pegawai Negeri sipil.

Penduduk Desa Ngampal biasanya memiliki pekerjaan ganda, tidak hanya

sebagai petani tetapi juga dirumah ada usaha lain karena apabila hanya

mengandalkan dari hasil pertanian maka tidak cukup untuk memenuhi

kebutuhan hidup.

Di Desa Ngampal ini salah satu yang tidak bisa dikesampingkan

yaitu  mereka yang mencari nafkah dengan cara merantau keluar kota atau

keluar negeri. Hal ini dilakukan karena mereka merasa apabila bekerja di

Desa maka tidak bisa mencukupi kehidupan rumah tangganya yang sangat

besar. Adapun kota-kota tujuan mereka adalah Surabaya, Palembang,

Jakarta, Kalimantan, dan bahkan sampai keluar negeri seperti Korea,

Hongkong, Singapura, Taiwan, Malaysia. sebagian orang yang ada di Desa

Ngampal memilih sebagai perantau, baik itu bekerja di dalam negeri

maupun di luar negeri. Kebanyakan masyarakat Desa Ngampal memilih

untuk menjadi TKI di Negara Korea. Hal ini disebabkan karena bekerja

diluar kota maupun merantau ke luar Negeri hasilnya lebih banyak.4

Dalam hal pendidikan masyarakat Desa Ngampal sudah mulai

meningkat. Hal ini dapat dilihat dari mulai berdirinya sekolah-sekolah yang

4 Hasil Dokumentasi, Profil Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo, tanggal 14 September
2018.
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berada diwilayah Desa Ngampal yaitu TK, SD maupun MI bukan hanya itu

tingkat pendidikan masyarakatnya dari tahun ke tahun sudah mengalami

peningkatan yang cukup signifikan walaupun sebagian besar secara

keseluruhan masih dibawah lulusan SMP/ MTS akan tetapi beberapa tahun

terakhir sudah ada yang mencapai tingkat Diplomat dan juga Sarjana.

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Warga
1. Belum Sekolah 500

2. Tidak Tamat SD 1100
3. SD 800

4. SMP 350

5. SMA 310

6. Diplomat 12

7. Sarjana 70

3. Kehidupan Agama dan Adat  Budaya Masyarakat

a. Keagamaan

Penduduk Desa Ngampal masyarakatnya kebanyakan beragama

Islam dapat dilihat dari data sebagai berikut5 :

No. Dukuh/Dusun Masjid Mushola Gereja Pura Klenteng
1. Ngampal 2 6 - - -
2. Blawi - 2 - - -

3. Ngajen 1 6 - - -
4. Jati Cilik 1 3 - - -

5. Gunungan 1 3 - - -

6. Barong Lor 1 5 - - -
7. Barong Kidul 1 2 - - -

5 Hasil Dokumentasi, Profil Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo, tanggal 14 September
2018.
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Dalam hal pemahaman Agama, Desa Ngampal yang mayoritas

penduduknya beragama Islam karena terbukti dari Tabel diatas tidak ada

tempat ibadah yang lain selain Masjid dan Mushola. Masyarakat melakukan

dan menjalankan perintah Agama seperti Sholat, Zakat, Puasa, dan banyak

juga yang sudah berhaji, serta ibadah-ibadah yang lain sehubungan langsung

dengan Alloh SWT. 6

b. Adat Budaya Masyarakat

Adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku dimasyarakat Desa

Ngampal pada umumnya sama dengan adat istiadat yang berlaku di

Kabupaten Bojonegoro jawa Timur yaitu seperti halnya kebiasaan

kegiatan karang taruna,arisan, pertemuan warga tingkat RW dan RT

saling silaturahim kerumah tetangga maupun sanak keluarga yang masih

kental. Tradisi gotong royong merupakan tradisi yang masih berjalan

terutama untuk pembangunan sarana maupun prasarana umum,

mengadakan kerja bakti di lingkungan masyarakat setempat, dan juga

saling gotong royong adabila tetangga sedang mengadakan hajatan, dan

juga adat kebiasaan perbaikan atau pembangunan rumah penduduk yang

disebut dengan istilah “sambatan”.

Selain itu dalam hal adat budaya, masyarakat Desa Ngampal juga

termasuk masih sangat kuat memegang tradisi nenek moyang yang masih

turun temurun, hanya saja sekarang sudah mengalami perubahan-

perubahan yang mendasar, misalnya, hal-hal yang dianggap musyrik

6 Hasil Dokumentasi, Profil Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo, tanggal 14 September
2018.
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diganti dengan hal-hal yang bersifat islami. Sebagai contoh adalah

kegiatan bersih desa yang dulunya memberikan persembahan kepada

tempat yang dianggap kramat dengan cara membawa ambeng ketempat

tersebut sebagai sesajen, sekarang diubah dengan cara  tetap menamakan

bersih desa akan tetapi kegiatanya adalah melakukan acara pembacaan

yasin dan tahlil secara bersamaan yang diadakan di balai desa terkadang

juga di lapangan.

B. Motivasi Pelaku Tajdi<d al-Nika>h di Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo

Kabupaten Bojonegoro

Hasil wawancara dengan bapak Sudiman selaku modin di Desa

Ngampal mengungkapkan bahwa yang dimaksud tajdi<d al-nika>h adalah:

“Mengulang ijab Qobul dengan maksud menghindarkan dari suatu keburukan

yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya”7

Wawancara dengan dengan bapak Maulan selaku ketua Kantor Urusan

Agama Kecamatan Sumberrejo:

“Bahwa tajdi<d al-nika>h itu sebenarnya dalam Undang-Undang
Perkawinan maupun dalam Hukum Islam itu tidak menjelaskan
mengenai tajdi<d al-nika>h tersebut, karena tajdi<d al-nika>h tersebut hanya
ada dalam adat Jawa saja, pelaksanaan tajdi<d al-nika>h dilakukan karena
pada saat  melakukan pernikahan yang pertama belum tepat menurut
perhitungan Jawa dan yang paling sering ialah karena rasa kehati-hatian
atas kesempurnaan akad nikah. Disini kebanyakan yang terjadi disekitar
rumah saya itu adanya tajdi<d al-nika>h dikarenakan sering terjadi
pertengkaran dan sering mengucapkan kata-kata talak akan tetapi dalam
artian talak disini belum ada bukti secara Administrasi dan surat-surat
bahwa dari pihak keduanya telah melakukan percaraian. Maka disini
arti tajdi<d al-nika>h menurut saya adalah serangkaian untuk melukan
rujuk kembali kepada istrinya dengan melakukan akad kembali. Adapun
syarat-syarat dalam melakukan tajdi<d al-nika>h itu sama seperti halnya

7 Sudiman, Hasil Wawancara, Tanggal 14 September 2018.
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saat melakukan pernikahan yang pertama yaitu adanya : pasangan
suami istri, wali, saksi, akad nikah, dan mahar”8

Wawancara dengan Bapak Nasikhun selaku kyai di Dusun Ngajen

RT.007 RW.002 bahwa yang dimaksud dengan tajdi<d al-nika>h di sini

maksudnya yaitu :

“Melakukan akad nikah baru oleh sepasang suami istri karena
pernikahan dianggap rusak dan untuk mendapatkan barokah, sejahtera,
dan ketentraman dalam keluarganya”. Sedangkan syarat-syarat dari
tajdi<d al-nika>h tersebut “ sama seperti dengan nikah pertama, mencari
hari baik, setelah melakukan tajdi<d al-nika>h selesai baru kemudian
melakukan slametan.” 9

Menurut argumentasi dari tokoh masyarakat bahwa yang dimaksud

dengan tajdi<d al-nika>h di Desa Ngampal adalah  akad  baru yang dilakukan

oleh suami untuk menikahi istrinya yang sah dengan tidak merusak akad

sebelumnya. Namun dimaksudkan untuk kehati-hatian dan membuat

kenyamanan hati antara suami istri agar kehidupan rumah tangganya selalu

diberkahi dan penuh kasih sayang.

Pengertian tajdi<d al-nika>h sendiri secara umum adalah melakukan

pernikahan kembali oleh sepasang suami istri karena pernikahan yang pertama

dianggap kurang baik atau bahkan rusak, sehingga dapat menambah berkah

atau kebaikan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Peneliti menemukan

fakta bahwa di Desa Ngampal terjadi prosesi tajdi<d al-nika>h, kemudian peneliti

melakukan interaksi langsung dengan keempat pasangan yang melakukan

tajdi<d al-nika>h sebagai salah satu fokus penelitian dalam penelitian ini.

8 Maulan, Hasil Wawancara, Tanggal 10 September 2018.
9 Nasikhun, Hasil Wawancara, Tanggal 14 September 2018.
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Dalam hal, ini peneliti akan menguraikan data mengenai 4 pelaku yang

telah melakukan tajdi<d al-nika>h Di Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo

Kabupaten Bojonegoro10:

No. Nama Pelaku Alamat Alasan

1. Wadji dan Sumi Ngampal, RT.001
RW.01

Sebab rezeki kurang
lancar.

2. Kardi dan
Rusmineng

Barong Kidul, RT.012
RW.03

Sebab sering terjadi
pertengkaran.

3. Warijan dan Sarti Ngajen, RT.007 RW.02 Sebab ragu-ragu (rasa
kehati-hatian karena
hubungan jarak jauh).

4. Samin dan
Samini

Gunungan, RT.014
RW.004

Sebab rezeki kurang
lancar.

Wawancara dengan pasangan suami istri Bapak Wadji dan Ibu sumi di

Dusun Ngampal RT.001 RW.001.  Disini Bapak Wadji mengungkapkan

bahwa:

“Iya benar bahwa pada Tahun 2012 saya dan istri telah melakukan
Mbangun nikah (tajdi<d al-nika>h) dirumah kediaman saya di Desa
Ngampal Kecamatan Sumberrejo. Dikarenakan pada saat itu situasi
dalam hal rezeki keluarga saya kurang lancar, saya Tanya kepada
sesepuh desa ternyata disuruh untuk melakukan Mbangun nikah (tajdi<d
al-nika>h), pada saat pernikahan yang pertama kata sesepuh desa ada
perhitungan jawa yang kurang tepat pada saat melakukan akad yang
pertama”11

Selanjutnya wawancara dengan pasangan Bapak Samin dan Samini di

dusun Gunungan RT.014 RW.004 :

“Alasan saya pada saat itu melakukan Mbangun nikah (tajdi<d al-nika>h)
karena perekonomian dalam keluarga saya kurang lancar karena pada
saat saya melakukan resepsi pernikahan tidak sengaja dengan hari
meninggalnya orang tua (Geblake:dalam istilah jawa).  seiring

10 Nasikhun, Hasil Wawancara, Tanggal 14 September 2018.
11 Wadji, Hasil Wawancara, Tanggal 14 September 2018.
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berjalanya waktu dalam hal masalah rezeki kok begitu sulit akhirnya
saya dan suami Tanya kepada orang pintar yang tahu tentang hal-hal
seperti itu, ternyata disuruh untuk melakukan mbangun nikah (tajdi<d al-
nika>h) karena pada saat saya melakukan pernikahan bersamaan dengan
geblake bapak tadi maka ada yang salah pada saat perhitungannya
wetonnya sehingga menimbulkan hal seperti itu” 12

Selanjutnya wawancara dengan pasangan suami istri bapak Kardi dan

Ibu Rusmineng di Dusun Barong Kidul RT.012 RW.003 :

“Iya benar pada saat itu saya dan suami  melalukan Mbangun nikah
(tajdi<d al-nika>h) karena pada saat itu suami saya mudah bergaul dan
burukya dia juga mudah terpengaruh dengan pergaulanya. Dari situlah
saya dan suami mulai terjadi percekcokan. Dan suami saya pun pernah
mengucapkan kata-kata talak. Pada saat itu ibu saya juga menyuruh
saya untuk pisah dengan suami saya akan tetapi saya masih berfikir
dimana dengan nasib masa depan anak saya pada saat itu saya bingung
antara dua pilihan antara mempertahankan rumah tangga saya atau
nama baik keluarga saya pada dan akhirnya untuk mencari jalan keluar
dari masalah ini  saya, suami dan diantar oleh kakak  untuk konsultasi
kepada kyai Nasikhun dan beliau menasehati kami berdua dan kyai
Nasikhun pun menyarankan jangan berpisah, karena Alloh sangat
membenci perceraian. Dan pada saat itu saya dan suami akhirnya
memutuskan untuk rujuk kembali akhirnya saya dan suami disarankan
untuk melakukan Mbangun nikah (tajdi<d al-nika>h) untuk
mengembalikan keharmonisan dalam rumah tangga kami, dan agar
tidak menimbulkan keragu-raguan dalam rumah tangga saya karena
waktu itu suami saya pernah mengucapkan kata-kata ingin pisah dengan
saya” 13

Selanjutnya Wawancara dengan  dengan pasangan Bapak Warijan dan

Ibu Sarti di Dusun Ngajen RT.007RW.002 :

“Benar pada saat itu saya telah melakukan Mbangun nikah (tajdi<d al-
nika>h) alasan saya dan istri melakukan Mbangun nikah (tajdi<d al-nika>h)
dikarenakan istri saya merantau keluar negeri selama 4 tahun, sehingga
saya kurang yakin dengan hubungan pernikahan kami, dan setelah
kontrak istri habis dan pulang lagi ke Indonesia , setelah sampainya
dirumah saya dan istri melakukan Mbangun nikah (tajdi<d al-nika>h)

12 Samini, Hasil Wawancara, Tanggal 15 September 2018.
13 Rusmineng, Hasil Wawancara, Tanggal 15 September 2018.
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dengan tujuan agar utuh kembali hati dan keyakinan antara saya dan
istri saya” 14

Dari hasil wawancara antara peneliti dengan informan maka dapat

diketahui berbagai motif yang mendasar terjadinya prosesi tajdi<d al-nika>h di

Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo. Dari empat kasus yang peneliti ketahui

hanya tiga kasus yang penulis paparkan berdasarkan motif yang mendasarinya,

dikarenakan yang dua motifnya sama.

Dari pandangan yang pertama, yang mendasari terjadinya tajdi<d al-

nika>h pada pasangan Bapak Wadji dan Ibu Sumi adalah dikarenakan dalam hal

masalah Rezeki kurang lancar setelah diselidiki ternyata dalam pernikahan

pertama telah terjadi kesalahan saat menentukan hari ijab Kabul kurang tepat

menurut perhitungan jawa, sehingga diharuskan melakukan ijab Kabul yang

kedua menurut tanggal yang baik menurut perhitungan jawa masyarakat

sekitar. Bapak Wadji beranggapan dengan melaksanakan tajdi<d al-nika>h akan

merubah hal-hal yang dianggap kurang baik dalam keluarganya terutama

tentang masalah rezeki.

Pandangan kedua, yang mendasari pasangan  melakukan tajdi<d al-

nika>h adalah pada awal mula terjadinya keretakan rumah tangga yang faktor

utamanya suami yang mudah terpengaruh dengan pergaulannya terhadap

lingkungan yang kurang baik, sikap acuh suami kepada keluarganya dan

dorongan dari pihak keluarga istri untuk meminta cerai kepada suami, akan

tetapi dari sisi lain  istri masih memikirkan kehidupan anak-anaknya kelak

14 Warijan, Hasil Wawancara, Tanggal 15 September 2018.
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maka dari itu dari pasangan keduanya untuk melakukan rujuk kembali, dengan

melakukan tajdi<d al-nika>h untuk mengembalikan keharmonisan dari keluarga

tersebut.

Pandangan yang ketiga, yang mendasari melakukan tajdi<d al-nika>h

adalah karena istri terlalu lama merantau keluar Negeri dan karena hubungan

jarak jauh selama bertahun- tahun dan ditakutkan berkurangnya perasaan saling

mencintai satu sama lain.

Dari keempat pasangan suami istri yang telah melakukan tajdi>d  nika>h

diatas dimana peneliti langsung berinteraksi dengan para pelaku maka dapat

peneliti simpulkan bahwa dari keempat pasangan tersebut dapat dibedakan

menjadi tiga bagian yang berbeda  berdasarkan motifnya.

Pertama, karena dalam hal rezeki yang kurang lancar dikarenakan pada

saat melangsungkan ijab Kabul yang pertama kurang tepat dalam perhitungan

jawa dan untuk menghilangkan keburukan yang terjadi dalam rumah tangganya

maka perlu diadakan tajdi<d al-nika>h.

Kedua, karena sering terjadi pertengkaran untuk menghindarkan kata-

kata yang seharusnya tidak diucapkan dengan maksud kehati-hatian, dan juga

untuk mengembalikan keharmonisan antara  kedua  pasangan tersebut.

Ketiga, alasan melakukan tajdi<d al-nika>h karena hungan jarak jauh

setelah istri pulang dari luar negeri dari pihak suami ingin melakukan tajdi<d al-

nika>h dengan tujuan agar utuh kembali hati dan keyakinan antara saya dan istri

saya.
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C. Implikasi Setelah Terlaksananya Tajdi<d al-Nika>h terhadap Relasi Suami

Istri dalam Membina Keluarga

Tentu dalam pernikahan, setiap orang menginginkan rumah tangga

yang  harmonis, tidak terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, percekcokan,

permasalahan, dan hal lain yang  menjadikan hubungan rumah  tangga

tidak  sehat.  Apapun akan dilakukan  oleh  tiap pasangan untuk mencapai

tujuan yang indah tersebut, meskipun banyak dari mereka harus menahan rasa

sakit hati, menahan emosi dan amarah, serta menghilangkan gengsi dan ego

dari dalam diri mereka sendiri. Dengan begitu, upaya membentuk keluarga

sakinah yang diidamkan akan berhasil dan abadi selamanya hingga maut yang

memisahkan.

Setelah diketahui beberapa faktor yang menyebabkan tajdi<d al-

nika>h pada beberapa pasangan yang telah diwawancarai tersebut di Desa

Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Dapat dirumuskan

beberapa tujuan awal dilaksanakannya tajdi<d al-nika>h pada pasangan-

pasangan tersebut yang tentu paling utama adalah membentuk keluarga

sakinah.Tujuan tersebut secara rinci akan dijelaskan di bawah ini:

1. Membentuk Hubungan Rumah Tangga Sehat

Tujuan ini tentu diinginkan setiap pasangan, baik pasangan baru

maupun pasangan yang telah mengalami masa-masa sulit dalam membina

keluarga mereka. Setelah diketahui beberapa penyebab keretakan dalam

rumah tangga, tentunya suami maupun isteri yang ingin mengembalikan

keadaan menjadi lebih baik harus berusaha mempersempit hal buruk yang
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tidak diinginkan terjadi dalam rumah tangga. Seperti menjalin komunikasi

baik terhadap pasangan, mengurangi perbedaan pendapat yang sering

menimbulkan konflik, saling menjaga sikap dan lisan, mengurangi ego

masing-masing, serta mengawasi  pasangannya agar tidak  terjerumus

pada hal-hal  negatif yang merugikan keluarga mereka.

2. Mempersiapkan Masa Depan Anak Bersama

Anak adalah karunia yang sangat besar yang telah diberikan Allah

SWT kepada mereka yang telah menjalin ikatan pernikahan. Untuk

merencanakan masa depan anak, suami isterilah yang harus bertanggung

jawab. Maka dari itu mengurus masa depan anak menjadi tujuan yang

sangat penting dalam rumah tangga, apalagi yang telah diambang batas

perpisahan.

Akan sangat disayangkan ketika anak yang dibesarkan bersama-

sama harus dipisahkan dengan orang tuanya, apabila perceraian yang

dipilih. Setiap orang tua juga pasti menginginkan masa depan anaknya

lebih  baik dan  terarah,  dengan mengalah atas keegoisan antara

suami maupun   isteti untuk memutuskan pernikahan, tujuan tersebut

dapat dilakukan bersama- sama. Tujuan ini merupakan tujuan yang sangat

diharapkan dapat tercapai oleh pasangan suami isteri dalam melakukan

tajdi<d al-nika>h.

3. Memperbaiki Keadaan Ekonomi

Dengan   dilakukannya tajdi<d al-nika>h,   diharapkan keadaan

ekonomi dalam rumah tangga menjadi stabil dan lebih baik.Tujuan ini yang
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diharapkan tiap pasang suami isteri untuk kelangsungan hidup rumah

tangganya. Seperti pasangan Bapak Kardi dan Ibu Rusmineng yang

memilih untuk melakukan tajdi<d al-nika>h dengan biaya yang sangat sedikit

dibandingkan melakukan perceraian di Pengadilan Agama yang

memerlukan biaya tidak sedikit serta membuang-buang banyak waktu.

Dengan begitu biaya yang sekiranya terbuang untuk mengurus perceraian

di Pengadilan Agama  dapat mereka gunakan untuk kebutuhan anak,

makan setiap hari, sekolah, uang jajan, maupun untuk tabungan masa

mendatang.

4. Mengabiskan Waktu Bersama Pasangan

Tujuan untuk menghabiskan sisa hidup bersama pasangan yang

dicintai  dan  dinikahi pertama  kali seumur  hidup tentu  diidamkan

semua pasangan. Untuk melaksanakan pernikahan tentu sudah dipikirkan

matang-matang dengan siapa seorang itu menikah, dan akan sampai kapan

mereka bisa bersama-sama. Pada pasangan muda, tujuan ini diinginkan

juga karena mereka ingin hidup lebih lama lagi bersama pasangannya.

Sementara pada pasangan yang sudah tua dan berpuluh- puluh   tahun

menikah, maka tujuan   untuk menghabiskan   waktu bersama

pasangan setelah   dilaksanakan tajdi<d al-nika>h dapat terpenuhi, agar

sampai akhir hayatnya tetap ada pasangan yang menemaninya sejak dahulu.

5. Memantapkan Hati
Selain tujuan afeksional (kasih sayang) dan materi, tajdi<d al-nika>h

juga ditujukkan untuk memantapkan hati suami maupun isteri dalam

membina rumah tangga. Tujuan ini diharapkan agar mengurangi
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kekhawatiran atas tindak, sikap, atau ucapan dari masing-masing pihak.

Seperti yang terjadi pasangan yang telah dijatuhkan talak secara terang-

terangan maupun sindiran, meskipun diucapkan dalam keadaan marah atau

emosi yang sedang tidak stabil. Selain itu, dengan dilakukannya tajdi<d al-

nika>h juga diharapkan, suami lebih berhati-hati dalam berucap kepada

isterinya. Suami diharapkan tidak mengucapkan kata-kata talak yang

menyakitkan dan menyebabkan keraguan pasangannya, jika ucapan

tersebut hanya sebatas pelampiasan emosi sesaat.15

Tujuan-tujuan di atas tidak lain sebagai upaya membentuk keluarga

sakinah,  mawaddah, warahmah. Keluarga yang bahagia,  tentram, dan

kekal abadi sampai Allah SWT yang memisahkan. Diharapkan dengan

dilakukannya tajdi<d al-nika>h oleh beberapa pasangan suami isteri di desa

Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, upaya

membentuk keluarga sakinah dapat tercapai.

Setelah beberapa bulan bahkan bertahun-tahun terlaksana tajdi<d al-

nika>h oleh pasangan-pasangan tersebut, akhirnya dampaknya mulai

bermunculan. Mulai dari dampak positif yang terjadi, maupun dampak

negatif atau hambatan yang dulunya sebelum dilaksanakan tajdi<d al-nika>h

pernah terjadi kembali terulang. Dampak-dampak tersebut akan secara rinci

dijelaskan di bawah ini:

15 Indah Asna, “Rujuk dan Tajdi<d al-Nika>h Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah
(Studi Di Tingkir Lor Kec. Tingkir, Kota Salatiga),” Skripsi (Salatiga: IAIN Salatiga, 2016).
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a. Dampak Positif
Setiap  pernikahan  pasti mengalami  keretakan, baik  dari  pihak

suami isteri itu sendiri maupun pihak luar yang menjadi penyebab

keretakan tersebut. Setelah dilakukannya tajdi<d al-nika>h pada pernikahan

yang telah diambang batas keretakannya, terjadi beberapa perubahan yang

mengarah ke hal-hal yang bersifat postitif. Hal tersebutlah yang awalnya

menjadi tujuan utama dalam melakukan tajdi<d al-nika>h. Dampak positif

yang terjadi setelah itu, dapat berupa perubahan sikap dari masing-masing

pihak, perubahan tutur kata, emosi, serta pemikiran dari suami maupun

isteri. Selain itu perubahan tersebut berdampak pada kehidupan rumah

tangga yang menjadi lebih sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Pertama pada pasangan bapak Kardi dan ibu Rusmineng dari hasil

wawancara dengan beliau sebagai berikut:

“Iya benar pada saat itu saya dan suami  melalukan Mbangun nikah
(tajdi<d al-nika>h) karena pada saat itu suami saya mudah bergaul dan
burukya dia juga mudah terpengaruh dengan pergaulanya. Dari situlah saya
dan suami mulai terjadi percekcokan. Dan suami saya pun pernah
mengucapkan kata-kata talak. Pada saat itu ibu saya juga menyuruh saya
untuk pisah dengan suami saya akan tetapi saya masih berfikir dimana
dengan nasib masa depan anak saya pada saat itu saya bingung antara dua
pilihan antara mempertahankan rumah tangga saya atau nama baik keluarga
saya pada dan akhirnya untuk mencari jalan keluar dari masalah ini  saya,
suami dan diantar oleh kakak  untuk konsultasi kepada kyai Nasikhun dan
beliau menasehati kami berdua dan kyai Nasikhun pun menyarankan jangan
berpisah, karena Alloh sangat membenci perceraian. Dan pada saat itu saya
dan suami akhirnya memutuskan untuk rujuk kembali akhirnya saya dan
suami disarankan untuk melakukan Mbangun nikah (tajdi<d al-nika>h) untuk
mengembalikan keharmonisan dalam rumah tangga kami, dan agar tidak
menimbulkan keragu-raguan dalam rumah tangga saya karena waktu itu
suami saya pernah mengucapkan kata-kata ingin pisah dengan saya”.16

16 Rusmineng, Hasil Wawancara, Tanggal 15 September 2018.
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Setelah pernikahan mereka terancam putus, dan mereka memutuskan

untuk melakukan tajdi<d al-nika>h, dampak positif mulai bermunculan

dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bapak Kardi yang awalnya

memiliki tingkat emosional yang sangat tinggi, lambat laun menjadi lebih

bisa meredam emosinya tersebut. Dan Ibu Rusmineng yang dianggap tidak

melakukan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang baik dalam

mengurus rumah maupun anak-anaknya, semakin hari menjadi semakin

lebih bisa mengatur waktu sehingga terlaksana kewajibannya. Suami juga

lebih berhati-hati dalam berucap, agar terhindar dari ucapan yang

menyiratkan kalimat talak kepada isterinya.

b. Dampak Negatif

Selain menimbulkan dampak positif yang mengarah pada

perubahan-perubahan dalam rumah tangga mereka sehingga terciptalah

keluarga sakinah, terdapat pula dampak negatif yang dulunya pernah atau

sering terjadi kembali terulang. Meskipun dampak negatif ini tidak begitu

mempengaruhi kehidupan rumah tangga  mereka  sekarang, karena

terjadinya tajdi<d al-nika>h tersebut lambat laut merubah sikap serta

kehidupan rumah tangganya menjadi lebih baik.

Dampak negatif tersebut terjadi pada pasangan bapak Warijan dan

ibu Sarti. Meskipun telah dilaksanakan tajdi<d al-nika>h, namun sikap suami

terkadang masih sering memuncak cemburunya, meskipun sudah tidak

menggunakan kata-kata kasar serta ucapan talak. Mereka beranggapan
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bahwa dengan adanya tajdi<d al-nika>h mereka bisa memperbaiki hubungan

lagi  dengan mudah.

Begitulah dampak positif dan negatif yang terjadi pada pasangan

suami isteri di desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten

Bojonegoro. setelah melakukan tajdi<d al-nika>h. Dampak negatif disini juga

dimaksudkan sebagai hambatan yang menghalangi tercapainya tujuan awal

yang diinginkan dalam melakukan tajdi<d al-nika>h.
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BAB IV

ANALISIS TERHADAP TRADISI TAJDI<D AL-NIKA>H MENURUT

PSIKOLOGI HUKUM

A. Analisis Motivasi Pelaku Tajdi<d al-Nika>h di Desa Ngampal Kecamatan
Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro

Setelah dilakukan wawancara dengan para narasumber, peneliti

mendapatkan kesamaan pendapat. Mengenai motivasi tajdi<d al-nika>h, seluruh

narasumber berpendapat bahwa tradisi tajdi<d al-nika>h adalah akad baru yang

dilakukan oleh suami untuk menikahi istrinya yang sah dengan tidak merusak

akad sebelumnya. Namun dimaksudkan untuk kehati-hatian dan membuat

kenyamanan hati antara suami istri agar kehidupan rumah tangganya selalu

diberkahi dan penuh kasih sayang.

Tajdi>d al-nika>h ini tidak perlu adanya talak karena dalam tajdi>d al-

nika>h ini melakukan akad ulang tanpa harus merusak akad yang pertama.

Syarat dan rukun tajdi>d al-nika>h ini sama seperti pada saat melakukan akad

yang pertama yaitu, kedua mempelai,wali, saksi, mahar, dan akad nikah. Hanya

saja pada tradisi ini tidak perlu dicatatkan sebagai bukti tertulis, cukup

disaksikan tetangga kanan dan kiri dan yang menikahkan cukup dari kiai

setempat. Dan dalam tajdi>d al-nika>h ini diawali dengan syahadat dan kemudian

diakhiri dengan pembacaan do’a bersama. Do’a dipimpin oleh kiai yang

menikahkan mereka agar pernikahahan mereka diberkahi oleh Allah SWT.

Berdasarkan hasil uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tajdi>d al-

nika>h adalah suami istri yang melakukan akad nikah baru yang sebenarnya

hanya merupakan suatu bentuk dari kehati-hatian (ih}tiyat}) agar dapat
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menempuh bahtera kehidupan tersebut dapat langsung sesuai dengan hakikat

dan tujuan perkawinan yaitu tercapainya keluarga bahagia, sejahtera penuh

dengan kasih sayang (mawaddah, wa rah}mah). Tajdi>d al-nika>h ini hanya salah

satu usaha untuk mencapai tujuan perkawinan mereka yaitu untuk mewujudkan

keluarga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk

menambah keharmonisan dalam rumah tangganya. tajd>id al-nika>h merupakan

tindakan sebagai lambang membuat kenyamanan hati dan ih}tiyat (kehati-

hatian) yang diperintah dalam agama.

Dasar hukum tajdi<d al-nika>h sebenarnya tidak ditemukan didalam

Alqur’an maupun Alhadits, tetapi ada beberapa tokoh yang ber-Ijtihad

mengambil dari beberapa Hadits. Dalam hadits itu diceritakan bahwa Salamah

sudah pernah melakukan bai’at kepada Nabi SAW, namun beliau tetap

menganjurkan Salamah melakukan sekali lagi bersama-sama dengan para

sahabat lain dengan tujuan menguatkan bai’at Salamah yang pertama

sebagaimana disebutkan oleh al-Muhallab.1

Karena itu, bai’at Salamah kali kedua ini tentunya tidak membatalkan

bai’atnya yang pertama. tajdi<d al-nika>h disini diqiyaskan kepada tindakan

Salamah mengulangi bai’at ini, mengingat keduanya sama-sama merupakan

ikatan janji antara pihak-pihak. Pendalilian seperti ini juga telah dikemukakan

oleh Ibnu Munir sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalany dalam

Fathul Barri.

1 Ibnu Bathal, Syarah Bukhari, Maktabah Syamilah, Juz. XV,. 301.
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Mengenai pandangan pelaku terdapat perbedaan pendapat yang

menyebabkan pelaksanaan tajdi<d al-nika>h, bisa saja dari faktor Perhitungan

hukum adat dan faktor pergaulan. Faktor hukum adat, hasil penelitian

membuktikan bahwa pelaku tajdi<d al-nika>h mempunyai alasan yang kuat

terkait kepercayaan terhadap hukum adat yang berlaku di daerahnya tersebut.

Mereka  mengacu kepada seseorang untuk dijadikan tokoh yang mereka sebut

sebagai kiai, yang kemudian kebanyakan dari mereka mengadu ketika

mempunyai permasalahan termasuk dalam hal rumah tangga. Seperti Pasangan

Suami Istri Bapak Wadji dan Ibu Sumi ia mengatakan bahwa alasan

melakukan tajdi<d al-nika>h dikarenakan pada saat pernikahan yang pertama

tidak tepat dalam perhitungan jawa. Sehingga Bapak Wadji mempercayai

masalah yang ada pada keluarganya disebabkan oleh perhitungan jawa yang

kurang tepat tersebut.

Faktor pergaulan, hasil penelitian membuktikan bahwa pelaku tajdi<d al-

nika>h mempunyai alasan yang kuat terkait faktor pergaulan. Seperti yang

terjadi pada pasangan Suami Istri Bapak Kardi dan Ibu Rusmineng ia

mengatakan bahwa alasan melakukan tajdi<d al-nika>h dikarenakan buruknya

pergaulan suaminya, dari situlah sering timbul percekcokan diantara keduanya

bahkan sampai main tangan. Sehingga Ibu Rusmineng mempercayai masalah

yang ada pada keluarganya disebabkan oleh pergaulan yang kurang baik

tersebut, kemudian mereka mencari jalan keluar dari masalah tersebut dengan

mendatangi seorang tokoh yang mereka sebut sebagai kiyai. Dan kiyai

tersebut memberikan solusi untuk melangsungkan tajdi<d al-nika>h agar rumah
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tangganya kembali harmonis seperti sediakala dan akhirnya mereka

menyetujui.

Jika kajian teoritik dikaitkan dalam penelitian ini, tradisi tajdi<d al-nika>h

yang dilakukan oleh para pelaku tampaknya sesuai dengan teori dari psikologi

hukum bahwa Ketaatan yang bersifat “compliance” yaitu seseorang

yang menaati hukum hanya karena takut akan sanksi. Ketaatan yang bersifat

“identification” yaitu seseorang yang menaati hukum hanya karena takut

hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak. Ketaatan yang berisfat

“internalization” yaitu seseorang yang menaati hukum benar-benar karena

aturan hukum cocok   dengan nilai intrinsik yang dianutnya, sesuai dengan

rasa keadilannya, dan dapat memenuhi kepentingan subjektifnya.2

Dalam hal ini psikologi hukum dapatlah dikatakan menyoroti hukum

sebagai salah satu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Ilmu ini

mempelajari atau mengkaji perilaku hukum, yang mungkin merupakan

perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan

dari perilaku atau sikap tindak tersebut.3

Kajian psikologi hukum menekankan pada faktor psikologis yang

memengaruhi perilaku individu ataupun kelompok dalam semua tindakanya

dibidang hukum. Misalnya bagaimana sikap atau perilaku suami dalam

menjalankan tugasnya untuk mencegah dan mengatasi terjadinya kerusakan

atau kehancuran di dalam rumah tangga. Pendekatan psikologi hukum juga

digambarkan oleh Satjipto Rahardjo “Hukum itu perlu dipahami dalam konteks

2 Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, Bahan Penyuluhan Hukum (Jakarta:
Departemen Agama RI,2011),119.

3 Hendra Akhdiat, Psikologi Hukum (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 138.
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perilaku, hukum itu terjabarkan dalam anggota masyarakat, baik para

penegak hukum maupun rakyat biasa”. Itulah sebabnya, Oliver Wonder

Holmes menyatakan bahwa hukum itu bukan logika, melainkan pengalaman

(the life of the law was not been logic, but experience).

Orang terkadang mengumpamakan hukum sebagai sebuah gerobak

yang dapat dimuati berbagai barang. Artinya tidak hanya satu jenis barang

yang dapat dimuat disana, tetapi hukum dapat dimuati berbagai macam

kepentingan, sesuai dengan pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.4

Dengan demikian, peraturan yang kelihatanya “tidak mempunyai salah” dapat

dilaksanakan demi tercapainya kebaikan dan menghilangkan kesulitan dan

kesusahan. Psikologi hukum dapat digunakan untuk mengubah doktrin hukum

dan mengganti sistem yang didalamnya hukum dikembangkan dan ditangani.

Psikologi Hukum menurut Drever J. A. adalah “Cabang ilmu pengetahuan

yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa

manusia”.5 Dengan demikian psikologi hukum ini merupakan cabang ilmu

yang sejalan dengan tujuan syara’ yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam

mewujudkan kebaikan yang dihajatkan manusia serta terhindar dari

kemadharatan.

Dari hasil penelitian membuktikan bahwa semua pelaku tajdi<d al-nika>h

menginginkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawadah,

warohmah. Maka dari itu mereka mengambil jalan yang sangat tepat untuk

mempertahankan mahligai rumah tangganya yakni dengan melangsungkan

4 Ibid., 141.
5 Ibid., 140.
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tradisi tajdi<d al-nika>h. Selain itu diantara salah satu manfaatnya ialah

meminimalisir angka Perceraian di pengadilan Agama. Maka dalam penjelasan

umum Undang-undang perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami isteri itu

harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar

supaya dapat mewujudkan perkawinan yang baik tanpa berakhir pada

perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu Tradisi

tajdi<d al-nika>h ini harus dilestarikan agar menjadi bahan pertimbangan suami

istri dalam menanggapi permasalahan dalam rumah tangganya.

B. Analisis Implikasi Tajdi<d al-Nika>h Terhadap Relasi Suami Istri Dalam

Membina Keluarga

Untuk menganalisa hasil wawancara dengan empat narasumber, tentang

implikasi tajdi<d al-nika>h ini sesuai hasil wawancara yang sudah dicantumkan

dalam bab tiga, terdapat kesamaan yang dapat dikaitkan dengan landasan teori

yang ada. Berikut adalah hasil dari pembahasannya:

Dalam hal tajdi>d al-nika>h menurut psikologi hukum bahwa seseorang

cenderung menerima pandangan atau ucapan yang telah didukung oleh

masyarakat. Karena melihat mayoritas telah berpendapat demikian, dirinya

juga  rela ikut berpendapat demikian.6 Sebagai contoh pasangan Bapak Wadji

dan Ibu Sumi Dikarenakan pada saat itu situasi dalam hal rezeki keluarga

kurang lancar, kemudian beliau tanya kepada sesepuh desa ternyata disuruh

untuk melakukan tajdi>d al-nika>h, pada saat pernikahan yang pertama kata

sesepuh desa ada perhitungan Jawa yang kurang tepat pada saat melakukan

6 Ibid., 159.
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akad yang pertama. Beberapa implikasi atau dampak yang terjadi setelah

diadakannya tajdi>d al-nika>h:

1. Implikasi atau Dampak Positif

Setiap  pernikahan  pasti pernah mengalami permasalahan, baik

dari  pihak suami isteri itu sendiri maupun pihak luar yang menjadi

penyebab permasalahan tersebut. Setelah dilakukannya tajdi>d al-nika>h pada

pernikahan yang telah di ambang batas keretakannya, terjadi beberapa

perubahan yang mengarah ke hal-hal yang bersifat postitif. Hal tersebutlah

yang awalnya menjadi tujuan utama dalam tajdi>d al-nika>h. Dampak

positif yang terjadi setelah itu, dapat berupa perubahan sikap dari masing-

masing pihak, perubahan tutur kata, emosi, serta pemikiran dari suami

maupun isteri. Selain itu perubahan tersebut berdampak pada kehidupan

rumah tangga yang menjadi lebih saki>nah, mawaddah, wa rah}mah.

Pertama pada pasangan bapak Kardi dan ibu Rusmineng, setelah

pernikahan mereka terancam putus, dan mereka memutuskan untuk

melakukan tajdi>d al-nika>h, dampak positif mulai bermunculan dalam

kehidupan rumah tangga mereka. Bapak Kardi yang awalnya memiliki

tingkat emosional yang sangat tinggi, lambat laun menjadi lebih bisa

meredam emosinya tersebut. Dan Ibu Rusmineng yang dianggap tidak

melakukan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang baik dalam

mengurus rumah maupun anak-anaknya, semakin hari menjadi semakin

lebih bisa mengatur waktu sehingga terlaksana kewajibannya. Suami juga
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lebih berhati-hati dalam berucap, agar terhindar dari ucapan yang

menyiratkan kalimat talak kepada isterinya.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa keluarga di Indonesia

khususnya di Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten

Bojonegoro sedang dalam proses perubahan, Walupun pada saat ini yang

lebih dominan adalah ciri tradisional dan relegius.7 Seperti kasus contoh

pelaksanaan tajdi>d al-nika>h tersebut.

2. Dampak Negatif

Selain menimbulkan dampak positif yang mengarah pada

perubahan-perubahan dalam rumah tangga mereka sehingga terciptalah

keluarga sakinah, terdapat pula dampak negatif yang dulunya pernah atau

sering terjadi kembali terulang. Meskipun dampak negatif ini tidak begitu

mempengaruhi kehidupan rumah tangga  mereka  sekarang, karena

terjadinya tajdi>d al-nika>h tersebut lambat laut merubah sikap serta

kehidupan rumah tangganya menjadi lebih baik.

Dampak negatif tersebut terjadi pada pasangan bapak Warijan dan

ibu Sarti. Meskipun telah dilaksanakan tajdi>d al-nika>h, namun sikap suami

terkadang masih sering memuncak cemburunya, meskipun sudah tidak

menggunakan kata-kata kasar serta ucapan talak. Mereka beranggapan

bahwa dengan adanya tajdi>d al-nika>h mereka bisa memperbaiki hubungan

lagi  dengan mudah.

7 Kusdwiratri Setiono, Pikologi Keluarga (Bandung: Alumni, 2011), 180.
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Dampak negatif tersebut  masuk dalam kategori penyimpangan

sosial atau perilaku menyimpang. Penyimpangan tersebut dapat terjadi di

manapun dan dilakukan oleh siapapun. Dalam kasus yang terjadi pada

pasangan Bapak Warijan dan Ibu Sarti tersebut menurut Robert M.z.

Lawang ialah “tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam

sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam

sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang tersebut”.8

Begitulah dampak positif dan negatif yang terjadi pada pasangan

suami isteri di desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten

Bojonegoro setelah melakukan tajdi>d al-nika>h. Dampak negatif disini juga

dimaksudkan sebagai hambatan yang menghalangi tercapainya tujuan awal

yang diinginkan dalam melakukan tajdi>d al-nika>h.

Kemudian dari analisis peneliti tentang implikasi atau dampaknya,

akan digambarkan pada tabel berikut:

Tujuan Awal
Dampak atau Hambatan yang Terjadi

Positif Negatif

Membentuk hubungan rumah
tangga sehat

Tercapainya
keluarga bahagia

-

Mempersiapkan masa depan
anak bersama

Anak lebih terurus
dan terarah -

Memperbaiki keadaan
ekonomi

Perekonomian stabil
dan lebih baik -

8 Hendra Akhdiat, Psikologi Hukum (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 211.
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Menghabiskan waktu bersama
pasangan

Sisa hidup

bersama dengan
yang setia
menemani

-

Memantapkan hati
Hilangnya keraguan
dan kekhawatiran

Beratnya
merubah sikap

Dari tabel tersebut, telah digambarkan secara jelas bahwa tujuan

awal dilaksanakannya dan dampak yang terjadi setelah dilaksanakannya

tajdi>d al-nika>h pada pasangan suami isteri di Desa Ngampal Kecamatan

Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro tersebut berhasil tercapai dalam

membentuk keluarga bahagia. Meskipun terdapat beberapa hal negatif yang

masih tetap terjadi setelah dilakukan tajdi>d al-nika>h tersebut.

Namun tujuan utama yang diharapkan dapat terlaksana dan

menimbulkan dampak positif dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Sehingga dengan melaksanakan rujuk tajdi>d al-nika>h, menghindarkan dari

ancaman  perceraian  sampai di Pengadilan Agama serta terlaksananya

upaya membentuk keluarga sakinah yang secara bertahap terbentuk.
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat

mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Motivasi pelaku tajdi>d al-nika>h di Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo

Kabupaten Bojonegoro adalah dikarenakan dalam hal rezeki kurang lancar

(sebab kesalahan dalam menentukan hari ijab qabul yang menurut hitungan

jawa), karena sebab pergaulan menyimpang, karena sebab hubungan jarak

jauh. Tajdi>d al-nika>h ini ialah masuk kedalam ketaatan yang bersifat

“compliance”, Ketaatan yang bersifat “identification”, Ketaatan yang

bersifat “internalization”.

2. Implikasi tajdi>d al-nika>h terhadap relasi suami istri dalam membina

keluarga tersebut adalah bertambahnya kehati-hatian dalam bersikap dalam

rumah tangga, keadaan ekonomi yang stabil dan membaik, serta yang

paling utama adalah tercapainya keluarga yang diharapkan.

B. SARAN

Kepada masyarakat Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten

Bojonegoro, apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga mereka,

hendaknya jangan langsung mempermasalahkannya di Pengadilan Agama,

tetapi bisa menggunakan cara tajdi>d al-nika>h ini untuk memperbaiki keadaan.

Bagi suami isteri yang merasa khawatir atas ucapan talak yang telah

dilontarkan suami dengan sengaja maupun tidak sengaja, dapat melaksanakan
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tajdi>d al-nika>h untuk memperbaiki hubungan  serta untuk lebih berhati-hati

dalam berucap. Dan juga kita sebagai masyarakat sudah seharusnya dan

sepatutnya berhati-hati dalam menjalani sebuah keluarga. Jangan sampai

mempermainkan akad nikah yang mana di dalamnya terdapat janji kita  kepada

pasangannya, khususnya janji kepada Allah SWT. Karena di dalam Al-Qur’an

jelas disebutkan bahwa pernikahan itu “Mitha>qon Gholi>zo>n” yaitu perjanjian

yang berat bukan untuk main-main seperti fakta dilapangan tersebut karena

sesungguhnya pernikahan itu bukan hanya h}ablun min an-Na>s tapi juga h}ablun

minallah.
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