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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sekolah Pra Nikah

1. Definisi Sekolah Pra Nikah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sekolah adalah

bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat

menerima dan memberi pelajaran, menurut tingkatannya, ada

dasar, lanjutan, waktu atau pertemuan ketika murid diberi

pelajaran, usaha menuntut kepandaian (ilmu pengetahuan),

pelajaran.1

Kata Pra dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” awalan

yang bermakna sebelum. Pengertian Nikah dalam “Kamus Besar

Bahasa Indonesia” ialah perjanjian antara laki-laki dan perempuan

untuk bersuami istri (dengan resmi).2

Sedangkan pernikahan ialah akad yang menghalalkan

pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong

menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang

bukan mahram.

Abu Ali Al-Qaly berkata, “Dalam kata-kata orang Arab

hanya sedikit sekali perbedaan dalam kata “nikah” yang berarti

1Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Pusat Bahasa, 2008 ), 1286.

2Ibid, 1003.
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akad (mengikat tali perkawinan) atau persetubuhan dengan istri.

Maka apabila orang Arab mengatakan, “Aku nikahi si fulanah putri

si fulan,” itu berarti mengikat tali perkawinan dengannya. Tetapi

apabila ia berkata, ia menikah istrinya, maka yang dimaksud

adalah jimak (bersetubuh)”.3

Melihat pengertian kedua kata diatas, sekolah pra nikah

adalah kegiatan belajar-mengajar untuk meningkatkan pengetahuan

dan keterampilan para laki-laki dan perempuan yang belum

menikah yang dilakukan secara rutin dan kontinu.4 Pengetahuan

dan keterampilan di dalamnya meliputi aspek pendidikan

keimanan, pendidikan akhlak, pendidikan ibadah, pendidikan

jasadi, pendidikan intelektual, pendidikan sosial, pendidikan psikis,

dan pendidikan seksual.

Sekolah pra nikah sebagian ahli menyebutnya dengan

premital prevention, premarital counseling, premarital theraphy,

premarital educative counseling, dan marriage preparation. Pada

masyarakat Indonesia, sekolah pra nikah biasa menyebutnya

dengan kursus pra nikah, pendidikan pra nikah, bimbingan pra

nikah, dan konseling pra nikah, kegiatan tersebut merupakan

sebuah pendekatan formal terstandar untuk mempersiapkan calon

pasangan suami istri menuju jenjang pernikahan.

3M. Shaleh Al-Utsaimin dan A. Azis Ibn Muhammad Dawud, Pernikahan Islami, (t.tp:
t.thn), 1.

4Naqiyyah Syam, La Tais For Ummahat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014),
35.
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Dalam Pasal 1 ayat (1) Perturan Direktur Jendral

Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2013 Tentang Pedoman

Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, bahwa kursus pra nikah adalah

pemberian bekal pengetahuan, keterampilan dan penumbuh

kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah

tangga dan keluarga.5

2. Tujuan Sekolah Pra Nikah

Melihat realita dalam kehidupan masyarakat selama ini,

telah banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan pada tatanan

sosial. Hal tersebut bermuara dari peranan orang tua dalam

membina keluarganya dalam menuju kehidupan bermasyarakat.

Keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat

merupakan lingkungan budaya pertama dan utama dalam rangka

menanamkan norma dan mengembangkan berbagai kebiasaan dan

perilaku yang dianggap penting bagi kehidupan pribadi, keluarga

dan masyarakat.

Keluarga sakinah adalah idaman setiap manusia. Sakinah

bukan sekedar apa yang terlihat pada ketenangan lahir dan

tercermin pada kecerahan raut muka, karena yang ini bisa muncul

karena keluguan, ketidak tahuan atau kebodohan.6 Akan tetapi

sakinah terlihat pada kecerahan muka yang disertai kelapangan

5Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/54 Tahun 2013
Tentang Pedoman Penyelenggraan Kursus Pranikah.

6Harijah Damish, Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, (Makasar: Ghina
Pustaka, 2016), 7.
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dada, budi bahasa yang halus, dilahirkan oleh ketenangan batin

akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati serta

bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat.

Keluarga sakinah berarti keluarga yang semua anggotanya

merasakan ketenangan, kedamaian, keamanan, ketentraman,

perlindungan, kebahagiaan, keberkahan, dan penghargaan lahir dan

batin karena selalu berpedoman pada tuntutan agama.7 Tapi tidak

jarang dari mereka menemukan jalan buntu, baik yang

berkecukupan secara materi maupun yang berkekurangan. Apa

sebenarnya rahasianya? Mengapa kebanyakan manusia sulit

menemukannya? Mengapa sering terjadi percekcokan dan

pertengkaran di dalam rumah tangga, yang kadang-kadang

akibatnya meruntuhkan keutuhan rumah tangga?

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh

kesiapan dan kematangan kedua calon pengantin dalam

menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai

peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak

sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di

tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena

kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam

mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga

bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih

7Ibid, 8.



20

dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti.

Sepasang calon suami istri diberi informasi singkat tentang

kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga

pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak

berusaha jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat

diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau

calon pengantin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (short

course) dalam bentuk sekolah pra nikah dan parenting yang

merupakan salah satu upaya penting dan strategis untuk memahami

secara subtansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan

rumah tangga.

3. Unsur-Unsur Sekolah Pra Nikah

Penyelenggaraan sekolah pra nikah mengacu pada pedoman

penyelenggaraan kursus pra nikah, sesuai dengan Peraturan

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542

Tahun 2013.

a. Penyelenggara

Pedoman penyelenggaraa kursus pra nikah di

lingkungan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat

Islam C.q Direktorat Urusan Agama Islam tingkat Pusat,

Provinsi, Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan serta

bandan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kursus
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pra nikah.8 Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah

terdapat dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan

Masyarakat Islam Nomor DJ.II/54 Tahun 2013 Tentang

Pedoman Penyelenggraan Kursus Pra Nikah.

Ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen

Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan

Kursus Pra Nikah.9 Bahwa penyelenggara kursus pra nikah

adalah Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian

Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan

Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang

telah mendapat Akreditasi dari Kementrian Agama.

Kementrian Agama dapat menyelenggarakan kursus

pra nikah yang pelaksaannya bekerja sama dengan Badan

Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

atau organisasi keagamaan Islam lainnya.

Dalam Pelaksaan Badan Penasihat, Pembinaan, dan

Pelestarian Perkawinan (BP4) dan organisasi keagamaan

Islam penyelenggara kursus pranikah dapat bekerja sama

dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya.

Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus

pra nikah dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar

8Badarudin, Bahan Ajaran Pelatihan Korps Penasihat BP4, (Yogyakarta: Kementerian
Agama, 2012), 3-4.

9Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah .
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instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi

pelaksaannya dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi

keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang

ditetapkan oleh Pemerintah.

Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama

berfungsi sebagai regulator, pembina, dan pengawas.

Berbeda pelaksaannya dengan kursus calon pengantin yang

dilakukan pada waktu yang lalu dilaksanakan langsung oleh

KUA/BP4 kecamatan.

Penyelenggaraan kursus pra nikah sebagaimana diatur

dalam pedoman ini memberi kesempatan yang luas kepada

masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan

dan pembangunan keluarga serta mengurangi angka

perceraian dan kekerasan dalam keluarga.

Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas

bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan

pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan

Islam penyelenggara kursus pra nikah agar pembekalan

dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang

diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan

keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggung jawab

pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggung jawab

bersama masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan
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kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka

perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama

ini marak di masyarakat.

b. Sarana Pembelajaran

Sarana pembelajaran kursus pra nikah meliputi sarana

belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya

yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul

disiapkan oleh kementrian agama untuk dijadikan acuan

oleh penyelenggara kursus pra nikah.

c. Materi dan Metode Pembelajaran

Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar,

kelompok inti, dan kelompok penunjang. Materi ini dapat

diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab,

study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaanya

dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di

lapangan. Materi kursus pranikah diberikan sekurang-

kurangnya 16 jam pelajaran.

d. Narasumber/ pengajar

1. Konsultan Keluarga

2. Tokoh Agama

3. Psikolog, dan

4. Profesional dibidangnya.

e. Pembiayaan
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Pembiayaan kursus pra nikah sesuai ketentuan pasal 5

Peraturan Direktur Jendral Masyarakat Islam Tahun 2013

tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah bahwa:

penyelenggaraan Kursus Pranikah dapat bersumber dari

APBN dan APBD.

Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa

diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan,

bantuan kepada badan/lembaga penyelenggara dapat

dibenarkan sepanjang untuk peningkatan kesejahteraan dan

pembinaan umat sesuai dengan peraturan perundangan

yang berlaku, pemerintah dapat membantu badan/lembaga

swasta dari dana APBN/APBD.

f. Sertifikasi

Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan

oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi

oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah

mengikuti kegiatan kursus pra nikah.

Sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1, 2, dan 3) Peraturan

Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah: bahwa sertifikasi

disiapkan oleh organisasi lembaga, atau badan yang

menyelenggarakan kursus pra nikah.
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Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus

sebagai tanda kelulusan atau sebagai bukti yang

bersangkutan telah mengikuti kursus pra nikah.

Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra

nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan.

Sertifikat tersebut akan menjadi syarat kelengkapan

pencatatan perkawinan yaitu pada saat mendaftar di KUA

Kecamatan, sekalipun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak

wajib tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan

memiliki sertifikat berarti pasangan pengantin sudah

mempunyai bekal pengetahuan tentang kerumah tanggaan

dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk

mengarungi kehidupan baru rumah tangga yaitu dengan

membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang

seluk beluk kerumah tanggaan, sehingga apapun goncangan

yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik

karena sudah dibekali rambu-rambunya.

g. Peserta

Sesuai ketentuan pasal 7 Peraturan Dirjen Masyarakat

Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra

Nikah: bahwa peserta kursus pranikah adalah remaja usia

nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan

perkawinan.
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4. Prosedur Pelayanan Pernikahan

Sebelum menjalani pernikahan maka calon pengantin harus

melewati prosedur sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.

a) Calon pengantin harus melengkapi administrasi pernikahan.

Surat-surat yang diperlukan :10

1) Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah

(Model N-1).

2) Kutipan akte kelahiran atau surat kenal lahir atau

surat keterangan asal-usul dari Kepala Desa/lurah

calon (N-2).

3) Surat persetujuan kedua calon mempelai ( Model N-

3).

4) Surat keterangan tentang orang tua dari kepala

desa/lurah (N-4).

5) Surat ijin orang tua (N-5)/pengadilan agama bagi

calon mempelai yang berumur kurang 21 tahun.

6) Surat kematian suami/istri (N-6) bagi duda/janda

mati.

7) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang

belum berumur 19 tahun dan bagi calon istri yang

belum berumur 16 tahun.

10Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia, Badan Penasihat, Pembinaan, dan
Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jawa Timur, 33-34.
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8) Izin dari atasannya/kesatuannya bagi anggota TNI/

Polri.

9) Izin dari pengadilan bagi suami yang hendak beristri

lebih dari seorang.

10) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku

pendaftaran cerai bagi mereka yang bercerai.

11) Pas foto masing-masing 2x3 sebanyak 4 lembar.

b) Setelah calon pengantin melengkapi persyarakatan yang

telah tertera langkah selanjutnya adalah menyerahkan

semua persyaratan kepegawai KUA dan membayar

administrasi untuk pernikahan.

c) Selanjutnya calon pengantin akan mendapatkan undangan

untuk mengikuti bimbingan pra nikah sesuai dengan jadwal

di KUA.

d) Setelah mendapatkan bimbingan pra nikah maka calon

pengantin dapat menjalani akad nikah.

e) Pernikahan akan dicatat dan calon pengantin mendapatkan

akta pernikahan dari KUA.

B. Perceraian

1. Definisi perceraian

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan

dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau
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berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan

perempuan yang selama ini hidup sebagai suami-istri.11

Perceraian dalam istilah fiqih disebut talak atau furqah.

Talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian.12Furqah

berarti bercerai, lawan dari berkumpul. Kemudian kedua perkataan

ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fiqih yang berarti perceraian

antara suami isteri.

Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk

perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh

hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau

perceraian karena meninggalnya seorang suami, atau talak dalam

arti yang khusus yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh pihak

suami.13

Dalam Islam perceraian disebut dengan talak. Menurut

bahasa talak berarti melepas tali atau membebaskan. Misalnya

naqah thaliq (unta yang terlepas tanpa diikat). Menurut syara’

melepas tali nikah dengan lafal talak dengan atau sesamanya.

Menurut Imam Nawawi dalam bukunya Tahdzib, talak adalah

11Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009), 189.

12Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: PT Bulan
Bintang, 1987), 156.

13Soemiyati, Hukum Perkawainan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. (Yogyakarta:
Liberty,1982),103.
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tindakan orang terkuasa terhadap suami yang terjadi tanpa sebab

kemudian memutus nikah.14

Talak terambil dari kata Ithlaq yang menurut bahasa artinya

melepaskan atau meninggalkan.15 Menurut istilah syara’, talak yaitu:

یَّةِ  ِ ج ْ و الَقَةِ اَلزَّ اِنْھَاءُ الْعَ َ اجِ و َ و بِطَةِ اَلزَّ َ ُّ ر ل حَ
“Melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami
istri”.

Menurut Al-Jaziry mendefinisikan talak adalah:

صٍ  ْ و صُ ْ خ لِّھِ بِلَفْظٍ مَ َ َ ح نُقْصاَن ْ حِ اَو الَةُ النِّكَ َ اَلطَّالَقُ اِز
“Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi
pelepasan ikatanya dengan menggunakan kata-kata tertentu”.

Menurut Abu Zakariyah Al-Anshari, talak adalah:

وِهِ  ْ نَح َ قْدِ النِّكاَحِ بِلَفْظِ الطَّالَقِ و ُّ عَ ل حَ
“Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang
semacamnya”.16

Menurut Al-Mahali dalam kitabnya Syarh Minhaj al-

Thalibin merumuskan:

وِه ْ نَح َ قِ و َ احِ بِلَفْظِ طَّال ُّ قَیْدِ النِّكَ ل حَ
“Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafadz
thalaq dan sejenisnya”.17

Dalam rumusan lain yang lebih sederhana dikatakan:

احِ  ةُ النِّكَ قْدَ ُّ عَ ل حَ

“Melepaskan ikatan perkawinan”.18

14Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah, Talak), 255.
15Abdul Rahman..., Fiqh Munakahat, 191.
16Ibid, 192.
17Amir..., Hukum Perkawinan Islam...., 198.
18Ibid, 199.
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Dari rumusan yang dikemukakan oleh al-Mahalli yang

mewakili definisi yang diberikan kitab-kitab fiqh terdapat tiga kata

kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian yang bernama

talak.

Pertama, kata melepaskan atau membuka mengandung arti

bahwa talak itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat

yaitu ikatan perkawinan.

Kedua, kata ikatan perkawinan yang mengandung arti

bahwa talak itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi

selama ini. Apabila ikatan perkawinan itu memperbolehkan

hubungan suami dan istri, maka dengan telah dibuka ikatan itu,

maka status suami dan istri kembali kepada semula yaitu haram.

Ketiga, kata dengan lafadz tha-la-qa dan sama maksudnya

dengan itu mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu

melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-

kata talak tidak disebut dengan putusnya perkawinan bila tidak

dengan cara pengucapan ucapan tersebut, seperti putus karena

kematian.

Perkataan talak oleh ahli fiqih yang dahulu lebih banyak

diartikan dengan arti umum dari pada arti yang khusus. Hal ini

dapat dilihat pada kitab-kitab fiqh yang lama yang menyebut bab

perceraian dengan kitabut thalaq. Para ahli fiqh yang sekarang

lebih banyak mengartikan talak dengan arti yang khusus dari arti
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yang khusus dari arti yang umum. Perkataan furqah lebih banyak

diartikan dengan arti yang umum dari yang khusus.

Perceraian merupakan suatu hal yang sedapat mungkin

untuk dihindari, kecuali dalam keadaan terpaksa. Dampak dari

perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan suami istri yang

bersangkutan, melainkan juga menyangkut kepentingan seluruh

kepentingan anggota keluarga. Islam menetapkan hak talak itu ada

ditangan suami sampai tiga kali. Namun demikian, hak talak itu

tidak dapat dipergunakan begitu saja dengan semena-mena.

Perceraian merupakan putusnya hubungan pernikahan

secara hukum dan permanen. Tindakan hukum ini akan

mempengaruhi hak asuh atas anak, hak kunjungan dari orang tua,

pembagian harta benda, dan tunjangan anak. Perceraian yang

biasanya didahului oleh konflik antar pasangan suami istri

merupakan suatu proses kompleks yang mengawali berbagai

perubahan emosi, psikologis dan lingkungan.

2. Bentuk dan Alasan Perceraian

a. Bentuk- bentuk perceraian dalam Islam

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak, maka

talak dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut:

1) Talak Sunni. Yaitu talak yang dijatuhkan sesuai

tututan sunnah. Dikatakan talak sunni jika

memenuhi empat syarat:
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a) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila

talak dijatuhkan terhadap istri yang belum

pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.

b) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah

ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid.

c) Talak dijatuhkan ketika istri dalam keadaan

suci, baik di permulaan, di pertengahan,

maupun di akhir suci.

d) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa

suci dimana talak dijatuhkan. Talak yang

dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam

keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli,

tidak termasuk talak sunni.

2) Talak Bid’i. Yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai

atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak

memenuhi syarat-syarat talak sunni. Termasuk talak

bid’i adalah:

a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu

haid (menstruasi), baik di permulaan haid

maupun di pertengahanya.

b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam

keadaan suci tetapi pernah digauli oleh

suaminya dalam keadaan suci dimaksud.
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3) Talak la sunni wala bid’i, yaitu talak yang tidak

termasuk kategori talak sunni dan tidak pula

termasuk talak bid’i, yaitu:

a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum

pernah digauli.

b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum

pernah haid, atau istri yang telah lepas haid.

c) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang

sedang hamil.

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang

dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi

menjadi dua macam, sebagai berikut:

1) Talak Sharih, yaitu talak dengan mempergunakan

kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami

sebagai pernyataan talak atau cerai seketika

diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi.

Beberapa contoh talak sharih ialah seperti suami

berkata kepada istrinya:

a) Engkau saya talak sekarang juga. Engkau

saya cerai sekarang juga.

b) Engkau saya firaq sekarang juga. Engkau

saya pisahkan sekarang juga.
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c) Engkau saya cerai sekarang juga. Engkau

saya lepas sekrang juga.

2) Talak Kinayah, yaitu talak dengan mempergunakan

kata-kata sindiran, atau samar-samar, seperti suami

berkata kepada istrinya:

a) Engkau sekarang telah jauh dari diriku.

b) Selesaikan sendiri segala urusanmu.

c) Janganlah engkau mendekati aku lagi.

d) Keluarlah engkau dari rumah ini sekarang

juga.

e) Pergilah engkau dari tempat ini sekarang

juga.

f) Susullah keluargamu sekarang juga.

g) Pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang

juga sekarang.

h) Ber-iddah-lah engkau dan bersihkanlah

kandunganmu itu.

i) Saya sekarang telah sendirian dan hidup

membujang.

j) Engkau sekarang telah bebas merdeka, hidup

sendirian.

Ucapan-ucapan tersebut mengandung kemungkinan

cerai dan mengandung kemungkinan lain.
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Tentang kedudukan talak dengan kata-kata kinayah

atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh

Taqiyuddin Al-Husaini, bergantung kepada niat suami.

Artinya, jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud

menjatuhkan talak, maka jatuhlah talak itu, dan jika suami

dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan

talak maka talak tidak jatuh.

Ditinjau dari segi ada atau tidaknya kemungkinan

mantan suami merujuk kembali mantan istri, maka talak

dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

a) Talak Raj’i, yaitu talak yang tidak menghilangkan

hukum-hukum perkawinan dan tidak menghilangkan

kepemilikan suami terhadap istrinya.19 Hubungan

sebagai suami istri masih tetap terjalin selama istri

istri yang ditalak masih dalam masa iddah.

Talak raj’i hanya terjadi pada talak pertama

dan kedua saja, berdasarkan firman Allah dalam

surat Al-Baqarah ayat 229.

 ٍ ان سَ ْ رِیْحُ بِاِح ْ تَس ْ فٍ اَو ْ و رُ ْ ع َ اكُ بِم سَ ْ ِ فَاِم تاَن رَّ اَلطَّالَقُ مَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali.
Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang
makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”

19Muhammad Ahmad Kan’an, Nikah Syar’i: Titian Menuju Mahligai Rumah Tangga
Bahagia, (Jakarta: Kalammulia, 2011), 216-217.
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Ayat ini memberikan makna bahwa talak

yang disyariatkan Allah ialah talak yang dijatuhkan

oleh suami satu demi satu, tidak sekaligus, dan

bahwa suami boleh berkumpul kembali dengan

mantan istrinya setelah talak pertama dengan cara

yang baik, demikian pula setelah talak kedua.

b) Talak Ba’in, yaitu talak yang tidak memberi hak

merujuk bagi mantan suami terhadap mantan

istrinya. Untuk mengembalikan mantan istri ke

dalam ikatan perkawinan dengan mantan suami

harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan

rukun dan syarat-syaratnya.

Talak ba’in dibagi menjadi dua macam, yaitu

talak ba’in shugro dan talak ba’in kubro.

Talak ba’in sughro ialah talak ba’in yang

menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap

mantan istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan

mantan suami untuk kawin kembali dengan mantan

istri. Artinya, mantan suami boleh mengadakan

akad nikah baru dengan mantan istri, baik dalam

masa iddah-nya maupun sesudah berakhir masa

iddah-nya. Termasuk talak ba’in shugro ialah:

1) Talak sebelum berkumpul
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2) Talak dengan penggantian harta atau yang

disebut khulu’.

3) Talak karena aib (cacat badan), karena salah

seorang dipenjara, talak karena

penganiayaan, atau yang semacamnya.

Talak ba’in kubro, yaitu talak yang

menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap

mantan istri serta menghilangkan kehalalan mantan

suami untuk kawin kembali dengan mantan istrinya,

kecuali setelah mantan istri itu kawin dengan laki-

laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu

serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai

menjalankan iddah-nya. Talak ba’in kubro terjadi

pada talak yang ketiga.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT

dalam surah Al-Baqarah ayat 230.

هُ  َ یْر ا غَ جً ْ و َ َ ز تَّى تَنْكِح َ دُ ح ْ ْ بَع ن ُّ لَھُ مِ ل ِ َ تَح ْ طَلَّقَھَا فَال فَاِن

Artinya: “Kemudian jika suami mentalaknya
(sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu
tidak halal lagi baginya, sampai dia kawin dengan
suami yang lain”

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak

terhadap istrinya, talak ada beberapa macam, yaitu sebagai

berikut:
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1) Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan

oleh suami dengan ucapan di hadapan istrinya dan

istri mendengar secara langsung ucapan suaminya

itu.

2) Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan

oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada

istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami

isi dan maksudnya.

b. Alasan-Alasan Perceraian

Baik hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 menganut prinsip mempersukar perceraian

maksud agar tidak terjadinya perbuatan sewenang-wenang

dalam menuntut diadakannya perceraian beserta segala

akibat dari perceraian tersebut. Dengan demikian tujuan

pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan

kekal akan tercapai jika suami istri benar-benar

menjalankan apa yang diperbolehkan atau yang dilarang

dalam peraturan pernikahan.

1) Dalam Undang-Undang Perkawinan, untuk

melakukan perceraian harus ada cukup alasan,

bahwa suami istri tidak akan hidup rukun lagi



39

sebagai suami istri.20 Ada pun hal-hal yang dapat

dipakai sebagai gugatan perceraian, hal ini telah

diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

dipertegas dalam penjelasan Pasal 19 PP No. 9

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang pada

dasarnya sebagai berikut:

2) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang

Pengadilan setelah pengadilan  yang bersangkutan

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua

belah pihak.

3) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup

alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat

hidup rukun sebagai suami istri.

4) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan

diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

3. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi

tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, hubungan antara laki-laki dan

perempuan dalam ikatan perkawinan untuk membentuk keluarga

yang tentram (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan penuh

20Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persda, 1995),
296.
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rahmah, agar dapat melahirkan keturunan yang sholih/sholihah dan

berkualitas menuju terwujudnya rumah tangga bahagia, maka

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip

mempersukar terjadinya perceraian.21

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115 bahwa

perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan

agama, setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak

berhasil mendamaikan kedua belah pihak,22 ternyata dimuat pula

ketentuan bahwa perceraian hanya dapat terjadi jika ada alasan dan

faktor-faktor yang membolehkan untuk bercerai.

Di dalam Peraturan Pemerintah  No. 9 Tahun 1975 pasal 19

tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan disebutkan alasan-alasan perceraian23 yaitu :

a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk,

pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit

disembuhkan.

b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2

tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa

alasan yang sah atau karena hal lain diluar

kemampuannya.

21 Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun
2012, Tuntutan Praktis Pelaksanaan Akad Nikah Dan Rumah Tangga Bahagia, 27.

22Saekan dan Erniati Effendi, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,
(Surabaya: Arkola, 1997), 106.

23Hasbullah Bakry, Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan Peraturan Perkawinan Di
Indonesia, (T.tp: Djambatan, 1985), 39.
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c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun

atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan

berlangsung.

d) Salah satu pihak melakukan kekejian atau

penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit

dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya.

f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

akan hidup rukun.

Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi terjadinya

perceraian adalah:24

a) Poligami.

b) Kekerasan dalam rumah tangga.

c) Perselingkuhan.

d) Ekonomi dalam rumah tangga belum stabil.

e) Perkawinan usia muda dan belum siap mental.

f) Karena pengaruh pihak ketiga dari lingkungan keluarga

maupun dari luar.

g) Karena pengaruh politik, faham atau keyakinan yang

berbeda.

h) Karena kesibukan masing-masing dan kurang dapat

24Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun
2012, Tuntutan Praktis Pelaksanaan Akad Nikah Dan Rumah Tangga Bahagia, 48-49.
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mengatur waktu untuk keluarga.

i) Pasangan suami/istri yang kurang kufu (sepadan).

j) Rendahnya pendidikan.

k) Cemburu yang berlebihan.

l) Latar belakang budaya.

C. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah titah Allah SWT yang berkaitan

dengan aktivitas para mukallaf, baik berbentuk perintah (suruhan

dan larangan), pilihan, maupun ketetapan. Hukum Islam tersebut

digali dari dalil-dalilnya yang terperinci, yaitu Al-Qur’an dan

Sunnah, dan lain-lain yang diratifikasikan kepada kedua sumber

asasi tersebut.25

Hukum Islam menurut bahasa, “hukm” ( حكم( berarti

halangan, keputusan dan pemisah. Kata ini berkembang hingga

menjadi hukum dan hikmah. Keduanya berfungsi sama, yaitu

menghalangi seseorang untuk berbuat jahat, memisahkan hal yang

benar dengan hal yang salah, serta memberikan keputusan untuk

suatu persoalan. Hukum menggunakan pendekatan legal-formal,

sedangkan hikmah dengan pendekatan kultur-subtansial.26

sedangkan Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT

kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril.

25Abuddin Nata, Masail Al-Fiqhiyah, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2003), 5.
26MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, Studi Hukum Islam, (Surabaya: IAIN Sunan

Ampel Press, 2011), 42.
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Jadi Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi

bagian agama Islam.

Menurut istilah, hukum didefinisikan secara berbeda oleh

ulama Sunni dan Mu’tazilah. Bagi ulama Sunni, hukum adalah

titah Allah SWT yang berkaitan dengan orang yang berakal dan

dewasa melalui tuntutan (al-iqtidla’), pilihan (al-takhyir) dan

penentuan sebab, syarat dan penghalang hukum (al-wadl’).

Menurut ulama Mu’tazilah, hukum adalah sesuatu yang ditetapkan

Allah SWT dalam bentuk perbuatan yang sesuai dengan apa yang

ada dalam sifat akal, karena teks Al-Qur’an dan Al-Sunnah

berfungsi sebagai pembuka rahasia hukum dan akal bebas untuk

mendapatkannya.27 Demikian dengan hukum perspektif Ushul

Fikih. Dalam konsep Barat, hukum sengaja dibuat oleh manusia

untuk mengatur manusia sendiri.

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali dalam Al-

Qur’an, Al-Sunnah dan literatur hukum dalam Islam, tetapi yang

ada dalam Al-Qur’an adalah kata syari’ah, fiqh, hukum Allah

SWT, dan yang seakar dengannya. Kata hukum Islam dari

merupakan terjemahan dari term “Islamic Law” dari literatur

Barat. Hasbi Ash Shiddieqy memberikan definisi hukum islam,

yaitu koleksi daya upaya para pakar Fikih (fuqaha’) dalam

menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

27Jaih Mubarok, Hukum Islam: Konsep, Pembangunan, dan Teori Penegakan, (Bandung:
Benang Merah Press, 2006), 11-12.
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Definisi ini mendekati kepada makna Fikih.

Untuk itu lebih memberikan kejelasan tentang arti hukum

Islam, perlu diketahui lebih dahulu arti kata hukum. Agar mudah

dipahami, definisi yang dimbil oleh Muhammad Muslehuddin dari

Oxford English Dictionary perlu diungkapkan. Menurutnya “the

body of rules, wether procceding form formsl enactement or from

custom, which a particular state or comunity recognizes as binding

on its member or subject” (sekumpulan aturan, baik yang berasal

dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan

bangsa tertentu sebagai mengikat bagi anggotanya).28 Bila hukum

dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti:

“Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan

Sunnah Rasul SAW tentang tingkah laku manusia mukallaf yang

diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang

beragama Islam.

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat dipahami

bahwa hukum Islam mencakup Hukum Syari’ah dan hukum Fikih,

karena arti keduanya terkandung di dalamnya. Penting untuk

dikemukan bahwa karakter utama suatu hukum adalah mengikat

anggotanya. Jika tidak ada ikatanya, maka tidak bisa dikatakan

sebagai hukum. Ikatan suatu hukum adalah pemberlakuan sanksi

atas orang yang melanggarnya. Tentu saja sanksi itu bersifat legal

28MKD IAIN ..., Studi...,44.
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yang dalam hadist di atas dinyaakan dengan bihaqq al-Islam. Oleh

karena itu, hukum Islam berarti peraturan perundang-undangan

Islam.

Dalam Bahasa Arab, peraturan perundangan-undangan

diistilahkan dengan al-Qanun. Dalam Mu’jam al-Washith

disebutkan, Qanun ialah setiap perkara yang bersifat menyeluruh

(kulliy) dan relevan dengan seluruh bagian-bagiannya (juz’iyyat).

Dari perkara ini, hukum dari bagian-bagiannya dapat diketahui.

Definisi yang lain mengungkapkan, bahwa Qanunialah kaidah

intrgral yang membawahi hukum-hukum parsial. Jadi, Qanun

adalah seperangkat hukum yang dibuat manusia untuk mengatur

persoalan hidup mereka dan mengatur hubungan mereka satu sama

lain, baik individu maupun masyarakat, atau antar negara. Ketika

Qanun dipadukan dengan Syari’at Islam, maka ia melibatkan Al-

Qur’an dan Al-Sunnah dalam perumusan peraturan perundang-

undangan.

2. Landasan Hukum Islam

Hukum menurut bahasa berarti menetapkan sesuatu atau

tidak menetapkanya. Menurut istilah ahli fikih, hukum adalah

perintah Allah SWT yang menuntut mukallaf untuk memilih antara

mengerjakan, atau menjadikan sesuatu menjadi sebab, syarat atau

pengahalang bagi adanya yang adanya yang lain, sah, batal,

rukhsah dan Azimah.
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Menurut istilah ahli fikih, hukum adalah akibat yang timbul

oleh tuntunan syari’at. Sedangkan perbuatan yang dituntut itu

disebut wajib, sunah, haram, makhruh, dan mubah.

Maksud sumber hukum adalah segala sesuatu yang

melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan,

yang bersifat mengikat, yang apabila dilanggar akan menimbulkan

sangsi yang tegas dan nyata. Dengan demikian sumber hukum

Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar acuan atau

pedoman syari’at Islam.

Pada umumnya ulama fikih sependapat bahwa sumber

hukum Islam adalah Al-Qur’an dan Hadist. Disamping itu para

ulama fikih menjadikan ijtihad sebagai salah satu sumber hukum

Islam setelah Al-Qur’an dan Hadist.

3. Macam-Macam Hukum Islam

Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya Fiqh Islam,

bahwa Hukum Islam ada lima:29

1) Wajib, yaitu perintah yang mesti dikerjakan, jika perintah

tersebut dipatuhi (dikerjakan), maka ia berdosa.

2) Sunat, yaitu anjuran. Jika dikerjakan dapat pahala, jika

tidak dikerjakan tidak berdosa.

3) Haram, yaitu larangan keras. Kalau dikerjakan berdosa jika

tidak dikerjakan (ditinggalkan) mendapat pahala.

29Sulaiman..., Fiqh..., (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2015), 1.
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4) Makruh, yaitu larangan yang tidak keras. Kalau dilanggar

tidak dihukum (tidak berdosa), dan jika ditinggalkan diberi

pahala.

5) Mubah, yaitu sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh pula

ditinggalkan. Kalau dikerjakan tidak berpahala dan tidak

pula berdosa, kalau ditinggalkan, tidak berpahala dan tidak

pula berdosa.

4. Hukum Islam Dalam Pembinaan Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur

masyarakat yang dibangun di atas penikahan yang terdiri dari

suami, istri dan anak. Menurut psikologi keluarga bisa diartikan

sebagai orang yang berjanji untuk hidup bersama yang memiliki

komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang

saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau sebuah hubungan

pernikahan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat

pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian satu sama yang lain

saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut

ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi

keluarga dan yang bukan keluarga.30

Keluarga dalam Islam merupakan tumpuhan harapan

pertama untuk masa depan bangsa dan negara. Impian keluarga

sakinah merupakan hal yang sudah lazim bagi setiap muslim

30Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Yogyakarta: UIN Malang
press, 2008), 63.
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bahkan non muslim sekalipun. Keluarga sakinah dalam perspektif

Islam merupakan gambaran keluarga mampu memberikan

ketenagan, ketrenteraman kesejukan dan kedamaian yang dilandasi

oleh iman dan taqwa serta dapat menjalankan syariat Ilahi Rabbi

dengan sebaik-baiknya.31

Islam menganjurkan untuk membentuk sebuah keluarga

dan menyeru kepada umat untuk hidup di bawah  naungan-Nya.

Jika keluarga sebagai tiang umat, maka pernikahan sebagai tiang

sebuah keluarga. Dengan pernikahan akan ada dan terbentuknya

rumah tangga dan keluarga sehingga memperkuat hubungan

silaturrahim kedua pihak.

Pernikahan (keluarga) tidakakan tercapai tujuanya untuk

membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tanpa

adanya kemampuan memahami pasangan  hidup tanpa mengetahui

apa  yang  menjadi hak dan kewajiban antara sesama pasangan.

Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21:

لَقَ  َ ْ خ ْ آیَاتِھِ أَن ن مِ َ لَ و عَ َ ج َ نُوا إِلَیْھَا و كُ ْ ا لِتَس اجً َ و ْ ْ أَز م كُ ِ ْ أَنْفُس ن ْ مِ م لَكُ

مْ  ونَ بَیْنَكُ ٍ یَتَفَكَّرُ م ْ َ آلیَاتٍ لِقَو لِك َّ فِي ذَ ةً إِن مَ ْ ح َ ر َ دَّةً و َ و .مَ

Artinya:
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

31Fauzi, Nilai-Nilai Tarbawi dalam Al-Qur’an dan Al-sunnah, (Banda Aceh: Lembaga
Naskah Aceh, 2013), 114.
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benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir”32

Ayat di atas menjelaskan tentang kejadian manusia

hingga mencapai tahap bersyariat yang mengantarkannya

berkembang biak sehingga menjadikan mereka bersama anak

cucunya berkeliaran di persada bumi ini. Ayat di atas

menguraikan pengembangbiakan manusia serta bukti kuasa dan

rahmat Allah dalam hal tersebut. Ayat di atas melanjutkan

pembuktian yang lalu dengan menyatakan bahwa: Dan juga di

antara kekuasaanya-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu

jenis kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup suami atau

istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang dan tentram

serta cenderung kepadanya yakni kepada masing-masing

pasangan itu, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan

rahmat sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir tentang kuasa dan

nikmat Allah.33

Memahami pasangan hidup dan mengetahui apa yang

menjadi hak dan kewajiban suami/istri merupakan salah satu dari

sekian banyak kunci keberhasilan dalam membentuk suatu

32Al-Qur’an Surah Ar-Rum ayat: 21.
33M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 33-34.
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keluarga sakinah mawaddah warahma.34 Tujuan hidup keluarga

yang harus terpenuhi di antaranya:

1. Kebutuhan biologis yang sah yang terpelihara dan jauh

dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang dari

agama.

2. Kebutuhan memiliki keturunan yang sah.

3. Menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap keluarga.

4. Tumbuhnya rasa kasih sayang terhadap keluarga.

5. Memperkuat tali kekeluargaan antar kedua keluarga.35

Ketika memberikan gambaran tentang indahnya keluarga,

Islam memperhatikan pola pembinaan dalam keluarga dan

menunjukkan bahwa manisnya kehidupan keluarga yang akan

memiliki implikasi terhadap kehidupan individu dan masyarakat

yaitu nikmat Allah dan tanda-tanda kekuasaannya dipulihkan

untuk hamba-Nya agar kehidupan bisa berjalan dengan baik

dalam hidup manusia.

Upaya pencapaian tujuan pembianaan nilai-nilai Islam

dalam keluarga, adalah bahwa orang tua selaku pendidik

berkewajiban untuk mengondisikan keluarga dalam mengarahkan

anak-anaknya sedini mungkin kepada ajaran agama. Upaya

mencari pemahaman secara mendalam mengenai peranan ayah

34Fachruddin Hasballah, Psikologi Keluarga dalam Islam, (Banda Aceh: Yayasan Pena,
2007), 1.

35Ibid, 85.
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itujuga penting karena dunia kegiatan wanita berkembang,

dengan motif mencari kepuasan diri atau karena tuntutan

ekonomi, banyak wanita dewasa saat ini bekerja secara  waktu di

luar rumah.

Upaya-upaya yang perlu dibangun dalam pembinaan

keluarga seperti mencapai komunikasi yang baik dengan

membina dan memelihara komunikasi di dalam keluarga dengan

masyarakat di luar keluarga, yaitu:

1. Membina dan memupuk komunikasi di dalam keluarga.

Hubungan antara anggota keluarga harus di pupuk dan

dipelihara dengan baik, kesatuan sikap ayah dan ibu

merupakan jalinan yang memberikan rasa aman bagi anak-

anak.

2. Membina hubungan antara suami, istri membutuhkan

waktu yang cukup lama, diwarnai suasana santai sebagai

kesempatan saling menggungkapkan isi hati, atau

kekesalan yang berkaitan dengan perkerjaaan masing-

masing dan keakraban yang menyejukkan.

3. Membina hubungan akrab suami istri memerlukan tekat

baik dan derajat toleransi yang tinggi untuk dapat

mengatasi berbagai macam masalah.36

36Singgih D. Gunarsa dan Yulia Singgih D. Gunarsa, Psikologis Praktis: Anak, Remaja,
dan Keluarga, (Jakarta: Gunung Mulia, 2004), 205-206.
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Keluarga dalam perspektif Islam bermula terciptanya

hubungan suci yang menjalin seorang laki-laki dengan seorang

perempuan melalui perkawinan yang halal, memenuhi rukun-rukun

dan syarat. Oleh sebab itu suami istri merupakan unsur utama

dalam keluarga. Jadi keluarga dalam pengertian yang sempit

merupakan unit sosial yang terdiri dari seorang suami istri atau

dengan kata lain keluarga adalah kumpulan yang halal antara lelaki

dan perempuan, yang bersifat terus-menerus dimana yang satu

merasa tenteram dengan yang lain sesuai dengan yang ditentukan

oleh agama dan masyarkat. Ketika kedua suami istri itu dikaruniai

sorang anak, maka anak-anak itu menjadi unsur utama di samping

unsur-unsur yang lain.37 Allah SWT berfirman dalam surah Al-

Furqon ayat: 74

لْنَا  عَ ْ اج َ ٍ و یُن ْ ةَ أَع َّ یَّاتِنَا قُر ِّ ذُر َ نَا و ِ اج َ و ْ ْ أَز ن ْ لَنَا مِ بَّنَا ھَب َ َ ر َ یَقُولُون ین الَّذِ َ و

ا امً َ َ إِم تَّقِین لِلْمُ
Artinya:

Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami,
anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan
keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan
jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.38

37Fauzi, Nilai-Nilai Tarbawi Dalam Al-Qur’an dan Al-sunnah, (Banda Aceh: 2013), 111-
112.

38Al-Qur’an Surah Al-Furqon ayat: 74


