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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perceraian merupakan akhir dari sebuah ikatan pernikahan, sebab tidak 

ada sebuah istilah perceraian tanpa adanya sebuah ikatan pernikahan dahulu. 

Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara laki-laki dan wanita 

yang diikat dengan sebutan suami istri, sedangkan perceraian merupakan 

akhir sebuah ikatan halal antara suami dan istri tersebut. Setiap manusia 

mengharapkan ikatan pernikahannya kekal hingga akhir hayat.  

Tetapi pernikahan yang dibina dengan susah payah. Bisa berakhir 

dengan sebuah perceraian. Tidak selalu pernikahan yang dibangun itu sesuai 

dengan cita-cita diharapkan, meskipun berupaya semaksimal mungkin dengan 

membina secara baik akan namun pada akhirnya terpaksa harus berpisah dan 

memilih untuk mengakhiri ikatan suci tersebut. Banyaknya kasus percerian 

yang sering diterima oleh Pengadilan Agama di setiap daerah yang berada di 

Indonesia khususnya di Pengadilan Agama Sengkang.  

Perceraian bagi orang-orang yang beragama Islam dan perkawinannya 

dilakukan secara Islam menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Jadi 

perceraian dilakukan di pengadilan agama bagi orang Islam untuk 

mendapatkan hak-haknya salah satu nafkah bagi istri yang di ceraikan. Selain 

itu, ada ketentuan dalam peraturan bahwa perceraian dikatakan sah apabila di 

depan pengadilan. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974  tentang Perkawinan pada pasal 39 ayat 1: “Perceraian hanya 
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dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang 

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. 

Selain itu, diatur juga dalam KHI pasal 115: “Perceraian hanya dapat 

dilakukan di depan sidang PengadilanAgama setelah Pengadilan Agama 

tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. 

Menurut Fauzil, ada tiga ketegori yang dapat membawa rumah tangga 

kepada konflik, terpendam maupun terbuka sehingga rumah tangga diambang 

kehancuran diantaranya yaitu perbedaan menghadapi dalam perkara kecil, 

perbedaan sikap atau cara berpikir, dan perbedaan prinsip keyakinan.1   

Sebab-sebab perpisahan sebuah ikatan keluarga, dikarenakan ada faktor 

yang merupakan kehendak sang Ilahi seperti kematian. Namun ada pula 

perpisahan ikatan seorang laki-laki dan perempuan dengan jalur menutup 

jalan dengan cara bercerai melalui pengadilan sebagai jalan alternatif yang di 

wadahi oleh hukum yang kuat.  

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, putusnya 

perkawinan dikarenakan tiga hal yaitu kematian, perceraian, dan atas 

keputusan pengadilan. Pasal pada undang-undang tersebut senada dengan 

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 113. Perceraian antara suami dan istri 

tidak menandakan berakhirnya pula sebuah tanggungjawab seorang suami 

terhadap mantan istrinya. Hal ini di jelaskan dalam al-Qur’an2: 

                    

 
1 Mohammad Fauzil Adhim. Kado Pernikahan Untuk Istriku. (Yogyakarta: Mitra 

Pustaka, 2008), 688-697. 
2 QS. Al-Baqarah [2]:241. 
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Dari dalil di atas Ulama fiqh sepakat bahwa hukum memberikan nafkah 

untuk istri adalah wajib ditinjau dari sisi hukum. Apapun bentuk akad nikah 

yang sah telah dilaksanakan, menjadi dampak akibat timbulnya salah satu 

hak-hak yang dimiliki oleh istri dari suaminya. Dan menjadi kewajiban atas 

seorang suami untuk memberikan nafkah yang diatur oleh syariat.3  

Sehingga dengan adanya sebuah ijab qabul (akad nikah) dapat 

mewajibkan seorang suami untuk menafkahi istrinya. Beban suami dalam 

menafkahi istri tidak berhenti pada adanya ikatan perkawinan saja, namun 

berlanjut jika perkawinan tersebut telah terputus. Maka bekas suami masih 

mempunyai kewajiban untuk menafkahi bekas istrinya. 

Sayid Sabiq mengatakan Bahwa suami berhak menafkahi istrinya sejak 

terjalinnya akad nikah baik suami mengajak hidup dalam satu rumah ataupun 

tidak, baik istri masih dalam buaian atau istri berbuat nusyuz atau tidak. Para 

ahli fiqh sepakat bahwa perempuan yang di talaq raj’i masih berhak 

mendapatkan nakah dan tempat tinggal.4  

Kewajiban memberikan nafkah dari mantan suami kepada mantan istri 

juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 disebutkan 

bahwa: 

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 

penghidupan dan atau sesuatu kewaajiban bagi bekas istri”. 5  

  

 
3 Muhammad  Ya‟qub Thalib Ubaidi, Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam 

Perspektif Islam, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2007), 47. 
4 Sayid Sabiq,  Fikih Sunnah, jild 8, terj Moh Thalib ( Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1993), 

159-160. 
5 Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
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Pasal tersebut menjelaskan bahwa hakim bisa membebankan kepada 

mantan suami untuk mencukupi kebutuhan mantan istri. Hal ini cukup jelas 

bahwa seorang suami masih mempunyai kewajiban kepada istri yang sudah 

dicerainya tidak berhenti pada Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan saja, kewajiban memberikan nafkah dari suami yang 

telah menceraikan istrinya juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam 

dijelaskan juga bahwa:  

“Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat 

atau tergugat, Pengadilan Agama dapat: (a) menentukan nafkah yang harus 

ditanggung oleh suami”.6 

     

Pengadilan Agama di sini yang dimaksud yaitu Kekuasaan Kehakiman 

yang bertugas untuk menyelengarakan peradilan dan memberikan keadilan 

sebagaimana yang dijelaskan: 

“Pengadilan Agama adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat 

pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu 

sebagiaman yang dimaksud Undang-Undang ini”.7    

     

Dari perihal di atas bahwa Hakim dengan kekuasaan memiliki 

kewenangan untuk menentukan kadar nafkah istri yang di ceraikan terhadap 

mantan suaminya. Adapun hak nafkah istri yang bisa di tuntut di depan 

majelis Hakim berupa nafkah ‘iddah, nafkah madiyah, dan nafkah mut’ah. 

Tuntutan tersebut bisa dilihat melalui Kompilasi Hukum Islam yang 

berbunyi: 

 “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: 

(a)  Memberi  mut’ah  yang  layak  kepada  bekas  istrinya  baik  berupa 

uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut qabla al dukhul. (b) 

 
6 Pasal 136 ayat  2 (a) Kompilasi Hukum Islam. 
7 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.  
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Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, 

kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba’in atau nusyuz dan dalam 

keadaan tidak hamil”.8 

“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) nafkah, kiswah, dan 

tempat kediaman istri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya 

pengeboatan bagi istri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak”.9 

 

Sehingga adapun nafkah yang sudah di gariskan oleh Undang-Undang 

perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam hanya sebatas istilah tanpa 

adanya kadar jumlah tertentu yang di terima oleh istri yang di ceriakan. 

Dengan ini melalui kewenangan para majales Hakim yang telah di berikan 

ruang untuk menentukan kadar bagi istri yang di ceraikan. Berdasarkan hal-

hal yang telah diuraikan diatas dan berbagai alasan yang dikemukakan, 

sehingga tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut mengenai  

“Ijtihad Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah Istri yang Diceraikan 

(Studi Di Pengadilan Agama Sengkang)”.    

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana metode ijtihad Hakim dalam menentukan kadar nafkah yang 

diperoleh terhadap istri yang diceraikan? 

2. Apa faktor-faktor pertimbangan Hakim dalam berijtihad untuk 

menentukan kadar nafkah terhadap istri yang diceraikan? 

C. Tujuan Penelitian dan Kontribusi 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang konkret tentang 

bagaimana  proses metode ijtihad Hakim dalam menetukan kadar jumlah 

nafkah yang di peroleh terhadap istri yang diceraikan. 

 
8 Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. 
9 Pasal 80 ayat 4 (a sampai c) Kompilasi Hukum Islam. 



 

6 
 

2. Menelusuri faktor-faktor pertimbangan Hakim dalam menentukan kadar 

nafkah terhadap istri yang diceraikan. 

Penelitian ini setidaknya ingin memberikan konstribusi yang sangat 

berguna dalam aspek teoritis dan aspek praktis: 

Secara aspek teoritis: 

1. Untuk memperkaya keilmuwan mengenai proses metode ijtihad Hakim 

dalam setiap musyawarahnya khususnya perkara untuk menetukan 

kadar jumlah nafkah yang diperoleh terhadap istri yang diceraikan. 

2. Dapat menjadi konstribus yang bersifat positif terhadap program studi 

Ahwal Syakhshiyyah (Hukum Keluarga Islam)sebagai ilmu alat dalam 

memutuskan atau membuat suatu hukum. 

3. Sebagai hasil yang menjadi pertimbangan kepada para ahli hukum 

untuk dikemas ke dalam teori-teori pembelajaran hukum acara 

peradilan dan pembelajarn etika profesi hakim. 

Secara aspek praktis: 

1. Diharapkan menjadi kostribusi para hakim dalam berijtihad jam’i 

(musyawarah) untuk mentukan hak nafkah yang bsa diteima oleh 

kedua belah pihak secara adil. 

2. Dapat memberikan pandangan kepada masyarakat mengenai hak-hak 

nafkah bagi yang diceriakan (istri) dan kewajiban memberikan hak 

nafkah bagi yang menceraiakan (suami). 
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D. Penelitian Terdahulu 

Peneliti telah melakukan studi literasi mengenai pembahasan tentang 

ijtihad Hakim dalam penentuan kadar nafkah terhadap istri yang di ceraikan 

oleh mantan suaminya dan mendapatkan beberapa karya penelitian terdahulu 

sebagai berikut: Skripsi Dewi Yulianti dengan judul “Analisis Ijtihad Hakim 

dalam Menentukan Kadar Mut’ah dan Iddah (Studi pada Pengadilan Agama 

Kelas 1A Tanjung Karang)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan 

(Field Research) dan bersifat deskriptif analitik. Peneliti membatasi masalah 

dengan hanya meneliti perkara di tahun 2017 dan terdapat (lima) perkara 

yang berkaitan dengan pemberian mut’ah  dan iddah.10   

Adapun skripsi dari Fitri Rahmiyani Annas yang berjudul “Nafkah 

Iddah dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama 

Makassar”. Penelitian pengacuh pada mengidentifikasi kasus yang ada di 

lapangan serta mengambil dasar acuan dari literatur perundang-undangan 

sebagai penunjang. Penelitian membatasi pada masalah pemberian nafkah 

mut’ah dan iddah pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama serta 

pelaksanaan Hakim tentang pembebanan nafkah yang di tanggung oleh 

suami.11  Serta penelitian terdahulu Mochamad Balya Sibromullis yang 

berjudul “Kebijakan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Dalam 

Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut’ah Terhadap Istri Sebelum 

 
10  Dewi Yulianti, “ Analisis Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut’ah dan Nafkah 

Iddah (studi pada Pengadilan Agama Kelas 1Atanjung Karang)” (Skripsi, UIN Raden Intan, 

Lampung 1439H/ 2018M) 
11 Fitri Rahmiyani Annas “ Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak Di 

Pengadilan Agama Makassar” (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar 2014M/1435) 
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Ikrar Talak”. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field 

Reseacrh). Penelitian ini mengarah pada latar belakang Hakim Pengadilan 

Agama Probolinggo dalam menetapkan pembayaran nafkah mut’ah dan iddah 

dengan sudut pandang memperhatikan faktor-faktor terhadap kedua pihak.12 

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu dari pemaparan pertama  dijelaskan 

secara rinci meninjau batasan perkara talak yang kemudian menganalisis 

ijithad Hakim dalam penentuan kadar nafkah muta’ah dan iddah.   

 Pada tinjauan peneliti terdahulu yang kedua, khusus penentuan nafkah 

iddah dan mut’ah melalui pembebanan Hakim terhadap mantan suami. 

Sedangkan tinjauan penelitian terdahulu yang ketiga, ijtihad Hakim dalam 

sudut pandang sebagai kebijakannya terhadap memutuskan kadar nafkah 

mut’ah, iddah bagi istri yang di ceraikan dengan melihat faktor-faktor kedua 

pihak. Kesimpulan dari hasil penelusuran ketiga penelitiaan di atas tentang 

materi ijtihad Hakim dalam memberikan putusan yang kuat disetiap 

pemutusan perkara yang diputuskan hanya pada kadar nafkah mut’ah, iddah 

dan madhi belum ada yang membahas mengenai perihal ijtihad Hakim dalam 

menentukan kadar nafkah yang secara penuh yang akan diperoleh terhadap 

istri diceraikan. 

E. Metode Penelitian 

Adapun acuan peneliti dalam melakukan metode dalam penulisan ini 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

 
12 Mochamad Balya Sibromullis ”Kebijakan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo 

Dalam Menetapkan Pembayaran  Nafkah Iddah Dan  Mut’ah Terhadap Istri Sebelum Ikrar Talaq” 

(Skripsi, UIN Malik Ibrahim, Malang 2013M/1434H) 
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Jenis penelitian yang di gunakan dalam kerangka penelitian tersebut yaitu 

mengacu pendekatan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. 

Dalam arti penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat 

dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan serta 

norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.13      

2. Sumber data 

a. Data primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari sumbernya, baik 

melalui wawancara Hakim, observasi di Pengadilan Agama. 

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian 

dalam bentuk laporan, peraturan perundang-undangan, serta skripsi dan 

tesis yang ada kaitannya dengan bahasan peneliti.14 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang 

bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen 

resmi, serta publikasi yang resmi.15 

b. Data lapangan yang ditemukan melalui cara wawancara resmi kepada 

Hakim (responden) serta observasi lapangan. 

4. Teknik Analisis Data 

Menganalisis data yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder yang 

kemudian dikelola melalui teknik desktriptif analitis untuk menghasilkan 

 
13 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2016 ), 105. 
14  Ibid,. 106. 
15  Ibid,. 107. 
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hasil dalam penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi objek 

kajian penelitian. 

F. Sistematika Pembahasan 

Bab I Pendahuluan                                                                                      

Pada bagian bab ini akan dipaparkan rencana tulisan penelitian yang 

berdasarkan pada latar belakang masalah dengan alur metode ijtihad Hakim 

terhadap penentuan kadar nafah yang diperoleh oleh istri yang di ceraikan. Di 

lengkapi dengan rumusan masalah sebagai arah penyelesain. Pada bab ini 

juga dijelaskan arah tujuan dan konstribusi, serta dilengkapi dengan metode-

metode penelitian dan sitematika pembahasan.            

Bab II Kajian Teori             

Pada bagian bab ini akan dipaparkan kajian teori-teori yang ada kaitannya 

dengan bahasan metode Hakim dalam ijtihad di setiap pemutusan perkara 

khsusnya akibat perceraian yaitu berupa hak yang akan di peroleh istri dalam 

bentuk nafkah. Di lanjutkan dengan ijtihad pertimbangan oleh Hakim dalam 

penentuan kadar nafkah terhadap istri yang di ceraikan.                                   

Bab III Metode Penelitian                                                                               

Pada bagian bab ini akan dipaparkan langkah yang akan dilalui untuk 

mendapatkan hasil penelitian. Pemaparan tersebut berupa metode yang 

dimulai dengan mempersiapkan data hingga menganalisis hasil yang di 

dapatkan di lapangan. 
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Bab IV Hasil Penelitian dan Analisa                                                             

Pada bab ini peneliti akan menjawab rumusan masalah dengan mengikuti alur 

metode penelitian seperti bagaimana metode ijtihad Hakim dalam 

merumuskan kadar jumlah nafkah yang akan diperoleh bagi istri yang 

diceraikan. Serta bagaimana faktor-faktor pertimbangan Hakim di dalam 

ijtihadnya terhadap perumusan kadar nafkah yang di peroleh bagi istri yang di 

ceraikan.                                                                                   

Bab V Penutup                                                                                            

Pada bab ini akan dipaparkan hasil kesimpulan, saran dan rekomendasi. 

Kesimpulan disini merupakan rangkuman dari hasil penelitian yang diuraikan 

pada bab sebelumnya. Saran berisikan tentang hal-hal masukan mengenai 

temuan hasil penelitian. Serta rekomendasi dari penulis mengenai hasil 

penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


