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BAB II 
LANDASAN TEORI 

A. Kajian Relevan 
Membicarakan atau menelusuri masalah nafkah iddah merupakan tema 

yang hangat di perbincangkan apalagi masalah perceraian yang tentunya sering 
dibicarakan di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan para artis yang tiap 
hari di perbincangkan di media sosial maupun di televisi. 

Skripsi yang di tulis oleh saudara Abdul Gafur yang berjudul “Studi 
Analisis Terhadap Ketentuan KHI Pasal 153 Ayat (5) TENTANG Iddah Bagi 
Perempuan Yang Berhenti Haid Ketika Menjalani Masa Iddah Karena Menyusui” 
dengan fokus penelitian, bagaimana perhitungan iddah perempuan yang berhenti 
haid ketika menjalani masa iddah karena menyusui dalam Kompilasi Hukum 
Islam dan apa dasar hukum iddah perempuan yang berhenti haid ketika menjalani 
masa iddah karena menyusui dalam Kompilasi Hukum Islam ?. kemudian pada 
hasil penelitiannya di jelaskan bahwa : Perhitungan Iddah perempuan yang 
berhenti haid ketika menjalani masa iddah karena menyusui yaitu tiga kali waktu 
suci, sebagaiman di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 Ayat (5), “ 
bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena 
menyusui maka iddahnya tiga kali waktu suci”. Dasar hukum iddah perempuan 
yang berhenti haid ketika menjalani masa iddah karena menyusui yang tertuang  
dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut tertuang dalam kitab al-Bujraimi, sebagai 
berikut “barang siapa (perempuan) berhenti haid karena adanya illat (penyakit) 
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seperti menyusui, nifas, atau sakit, maka ia beriddah dengan berapa kali suci atau 
sampai usia monopause, lalu ia beriddah dengan beberapa bulan”. 

Sementara penelitian yang akan di lakukan penulis yaitu “Problematika 
Pemberian Nafkah Iddah Pada Cerai Talak Perspektif Kompilasi Hukum Islam 
(Studi Kasus Perkara Nomor 07/Pdt.G/2013/PA.Andoolo)” dengan fokus 
penelitian : Bagaimana pembebanan pemberian nafkah iddah pada cerai talak di 
Pengadilan Agama Andoolo?, Bagaiamana problematika yang muncul dalam 
pemberian nafkah iddah di Pengadilan Agama Andoolo?, Bagaimana pemberian 
nafkah iddah perspektif Kompilasi Hukum Islam?. Yang akan meneliti dan 
membahas secara detail berdasarkan fokus penelitian / rumusan masalah yang ada. 

Dalam penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan di antaranya 
yaitu, sama-sama membahas tentang nafkah iddah isteri dan memiliki landasan 
hukum yang sama yaitu pasal 153 KHI. Adapun perbedaannya adalah terletak 
pada fokus penelitian yang mana skripsi yang di tulis oleh Abdul Gafur memiliki 
fokus penelitian tentang perhitungan iddah perempuan yang berhenti haid karena 
menyusui dan apa dasar hukum idda perempuan yang berhenti haid ketika 
menjalani masa iddah. Sedangkan dalam penelitian yang di lakukan oleh penulis 
memiliki fokus penelitian tentang problema pemberian nafkah iddah terhadap 
cerai talak di Pengadilan Agama Andoolo dan hak nafkah iddah isteri akibat cerai 
talak dari suaminya dan bagaimana nafkah iddah perpektif Kompilasi Hukum 
Islam. 
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B. Tinjauan Tentang Perkawinan dan Perceraian 
1. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki 
dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia, berdasarkan pasal 2 
Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Perkawinan menurut Hukum Islam 
adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah 
Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.1 

 
Ikatan batin merupakan suatu ikatan yang tidak nyata, walaupun tidak 

nyata tetapi ikatan batin harus tetap ada, karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan 
akan sangat rapuh sekali, ikatan ini menyatukan hubungan batin antara seorang 
laki-laki dan wanita dengan berbagai perasaan sebagai penghubung yang akan 
melahirkan rasa cinta, kasih sayang serta perasaan lain yang saling membutuhkan 
antara satu sma lain. 

Kedua ikatan di atas merupakan inti pokok dari perkawinan sebab tanpa 
adanya ikatan lahir dan batin maka perkawinan tidak akan ada artinya dan tidak 
ada jaminan yang kuat yang bisa menjamin hubungan antara suami dan isteri 
tersebut bertahan sampai ajal menjemput atau dengan kata lain perkawinan akan 
berujung pada perceraian. 

Pada pasal 1 Undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan menjelaswkan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 
seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut undang-undang perkawinan barulah ada 
perkawinan apabila di lakukan antara seorang pria dan seorang wanita, berarti 
perkawinan sama dengan perikatan.2 
                                                           

1 Ibid. Hlm. 15. 
2 Hilman Hadikusumo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 

hlm. 7 
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Adapun hukum perkawinan menurut Hukum Islam adalah sebagai berikut: 
a. Wajib, bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan 

untuk kawin dan memiliki kesiapan untuk kawin kemudian ia takut 
terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin. 

b. Sunnah, bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah 
pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk 
melangsungkan perkawinan. 

c. Mubah, bagi orang-orang yang pada dasrnya belum ada dorongan 
untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan 
kemudaratan apa-apa kepada siapa pun. 

d. Makruh, bagi orang yang pada dasarnya mampu melakukan 
perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam 
perkawinannya. 

e. Haram, bagi orang-orang yang pada dasarnya tidak akan dapat 
memenuhi ketentuan syara’ untuk melakukan perkawinan atau ia 
yakin perkawinan itu akan merusak kehidupan pasaangannya.3 

2. Tujuan Perkawinan 
Perkawinan tidak semata-mata di lakukan begitu saja tanpa adnya tujuan 

dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan bertujuan untuk menegakkan agama, 

                                                           
3 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet.ke 3, (jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2009), hlm. 45-46 
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untuk mendapatlkan keturunan, mencegah maksiat untuk membina rumah tangga 
yang damai dan teratur.4 

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri umat manusia 
bahkan juga bagi mahluk hidup yang di ciptakan Allah. Untuk itu Allah 
meciptakan nafsu syahwat bagi manusia yang dapat mendorong untuk mencari 
pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi 
saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui 
perkawinan.  

3. Pengertian Perceraian 
Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu 

karena terjadinya talak yang di jatuhkan suami terhadap isterinya atau karena 
perceraian yang terjadi di antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain. 

Perceraian disebut juga talak yang berasal dari kata “Ithlaq” menurut 
bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Sedangkan menurut istilah 
syara’ talak yaitu “melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami 
isteri”.5 

Para ulama ada yang memberi pengertian talak ialah melepaskan ikatan 
nikah pada waktu sekarang dan akan yang akan datang dengan lafaz talak atau 
dengan lafadz yang semakna dengan itu. 

Istilaj fiqh, perkataan talak mempunyai dua arti yaitu umum dan khusus, 
artinya yang umum ialah segala macam cara bentuk perceraian yang di jatuhkan 
suami terhadap isteri yang di tetapkan oleh hakim dan perceraian yang jatuh 
dengan sendirinya seperti perceraian yang di sebabkan karena meninggalnya salah 
                                                           

4 Ibid, hlm. 24 
5 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat. cet.1,( Bogor: Prenada Media, 2003), hlm. 191 
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satu pihak, kemudian talak dalam arti khusus ialah perceraian yang di jatuhkan 
suami terhadap isteri.6 

 
Perceraian itu ialah putusnya ikatan perkawinan akibat kesengajaan yang 

di sengaja oleh suami atau isteri dengan sadar atau tidak terpaksa. Dengan 
demikian kata perceraian disini dalam pengertian itu cerai talak dan cerai gugat di 
mana dalam hal ini menjadi pembahasan selanjutnya dalam skripsi ini. Salah satu 
prinsip dalam hukum perkawinan Nasional yang se irama dengan ajaran agama 
ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti 
gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan 
sejahtera akibat perbuatan manusia yaitu menikah. Lain halnya terjadi putus 
perkawinan karena kematian yaitu merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa 
yang tidak dapat di elakkan manusia. 

4. Hukum Cerai /Talak 
hukum talak atau perceraian itu beragam : bisa wajib, sunnah, makruh, 

haram dan mubah, rinciannya adalah sebagai berikut: 
a. Talak menjadi wajib apbila; 

1) Jika suami isteri tidak dapat di damaikan lagi 
2) Dua orang wakil dari pihak suami dan isteri gagal membuat 

kata sepakat untuk perdamaian rumah tangga mereka 
3) Apabila pihak pengadilan berpendapat bahwa talak adalah 

lebih baik. 
b. Talak menjadi haram apabila; 

1) Menceraiakan isteri ketika sedang haid atau nifas 
2) Ketika keadaan suci yang telah di setubuhi 

                                                           
6 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang perkawinan, cet, 1. (jakarta: bulan 

Bintang 1974), hlm. 144 
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3) Ketika suami sedang sakit yang bertujuan menghalang 
isterinya daripada menuntut harta pusakanya 

4) Menceraiakan isterinya dengan talak tiga kali sekaligus atau 
talak satu tetapi di sebut berulang kali sehingga cukup tiga 
kali atau lebih. 

c. Talak hukumnya sunat apabila; 
1) Suami tidak mampu menanggung nafkah isterinya 
2) Isterinya tidak menjaga martabat dirinya. 

d. Talak hukumya makruh apabila suami menjatuhkan talak kepad 
isterinya yang baik, berahlak muliadan mempunyai pengetahuan 
agama. 

e. Talak hukumnya mubah suami lemah keinginan nafsunya atau 
isterinya belum datang haid atau telah putus haidnya.7 
 

5. Jenis Perceraian 
1. Cerai talak oleh suami kepada isteri, yaitu perceraian yang di 

lakukan oleh suami kepada isteri, ini adalah perceraian/talak yang umum. Status 
perceraian seperti ini terjadi tanpa harus menunggu keputusan pengadilan 
mengatakan kata talak pada isterinya, maka talak itu sudah jatuh dan terjadi. 
keputusan pengadilan agama adalah hanyalah formalitas. 

Talak atau gugat cerai yang di lakukan oleh suami terdiri dari lima macam 
yaitu: 

a. Talak raj’i yaitu perceraian dimana suami mengucapkan 
(melafazkan) talak satu atau talak dua kepada isterinya. Suami 
boleh rujuk kembali kepada isterinya ketika masih dalam iddah. 
Jika waktu iddah telah habis, maka suami tidak di benarkan 
merujuk melainkan akad nikah baru. 

b. Talak bain yaitu perceraian dimana suami mengucapkan talak tiga 
atau melafazkan talak tiga kepada isterinya. Isterinya tidak boleh di 
rujuk kembali. Si suami hanya boleh merujuk setelah isterinya 
menikah dengan orang lain, suami barunya menyetubuhinya, 
setelah di ceraikan suami barunya dan telah habis iddah dengan 
suami barunya. 

                                                           
7 Abdul rahman, Perkawinan dalam Syariat Islam ( jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 

79 
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c. Talak sunni yaitu perceraian di mana suami mengucapkan cerai 
talak kepada isterinya yang masih suci. 

d. Talak bid’i yaitu suami mengucapkan talak kepada isterinya ketika 
dalam keadaan haid atau ketika suci tetapib sudah di setubuhinya 
(berhubungan intim). 

e. Talak taklik yaitu suami menceraikan isterinya secara bersyarat 
dengan suatu sebab atau syarat. Apabila syarat atau sebab itu di 
lakukan atau berlaku, maka terjadilah perceraian atau talak.8 
 

2. Cerai gugat oleh isteri kepada suami 
Yaitu perceraian terjadi karena keinginan isteri. Cerai seperti ini di 

lakukan dengan cara mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama. 
Dan perceraian tidak dapat terjadi sebelum Pengadilan memutuskan perkara 
tersebut secara resmi. Ada dua istilah yang di gunakan pada kasus gugatan 
perceraian oleh isteri, yaitu fasakh dan khulu’; 

a. Fasakh adalah pengajuan cerai oleh isteri tanpa adanya kompensasi 
yang di berikan isteri kepada suami, dalam kondisi 

1) Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama 
enam bulan berturut-turut 

2) Suami meninggalkan isterinya selama empat tahun berturut-
turut tanpa ada kabar berita (meski terdapat konteroversi 
terhadap waktunya). 

3) Suami tidak melunasi mahar (mas kawin) yang telah di 
sebutkan dalam akad nikah, baik sebagian atau seluruhnya 
(sebelum terjadinya hubungan suami isteri); atau 

4) Adanya perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan, 
penghinaan dan tindakan-tindakan lain yang 
membahayakan keselamatan dan keamanan isteri, maka 
hakim berhak memutuskan (tafriq) hubungan perkawinan 
antara keduanya.9 

b. Khulu’ adalah kesepakatan perceraian antara suami isteri atas 
permintaan isteri dengan imbalan sejumlah uang (harta) yang di 
serahkan kepada suami.10                                                            

8 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana 2006), hlm. 
217 

9 Abdul Rahman, Perkawian Dalam Syari’at Islam. Op. Cit, hlm. 83 
10 Ibid, hlm. 112 
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C. Konsep Nafkah 
1. Penegertian Nafkah 

Nafkah berarti pengeluaran yang biasanya di pergunakan oleh seseorang 
untuk sesuatu yang baikatau di belanjakan untuk orang-orang yang menjadi 
tanggung jawabnya. 

Nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang 
untuk keperluan hidup orag lain. Sesorang dikatakan memberikan nafkah 
membuat harta yang di milikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkan atau di 
berikan untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan 
perkawinan, nafkah mengandung arti sesuatu yang di keluarkan dari hartanya 
untuk kepentingan istrinyaataupun keluarganya sehingga menyebabkan hartanya 
menjadi berkurang. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang harus 
di lakuka oleh suamiterhadap istrinya dalam masa perkawinannya.11 

Pengertian nafkah menurut yang di sepakati ulama adalah belanja untuk 
keperluan makan yang mencangkup sembilan bahan pokok, pakaian dan 
perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang (pakaian), pangan 
(makanan), papan (tempat tinggal) termasuk perabotannya dan sebagainya yang 
mendukung dalam menciptakan keluarga yang bahagia. 
2. Dasar Hukum Nafkah 
Ada beberapa ayat yang menyinggung tentang nafkah suami kepada keluarganya, 
yaitu: 
                                                           

11Muhammad Bagir Al-habsyi. 2002. Fiqih praktis menurut Al-Qur’an As-Sunnah dan 
pendapat para ulama Buku Kedua. (Bandung: Mizan). hlm. 136 
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 Surat Al-Baqarah ayat 241: 
تِ  ُعۢ بِ  َوِلۡلُمَطلَّقَٰ    ٢٤١ ٱۡلُمتَِّقينَ َحقا َعلَى  ٱۡلَمۡعُروِفۖ َمتَٰ

Artinya: kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh 
suaminya) mut'ah  menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-
orang yang bertakwa.12 

 
Surat at-Talaq ayat 6 dan 7 di jelaskan:  
Ayat 6: 

وهُنَّ ِلتَُضيِّقُواْ َعلَ  أَۡسِكنُوهُنَّ  ن ُوۡجِدُكۡم َوَال تَُضآرُّ ۡيِهنَّۚ َوإِن ُكنَّ ِمۡن َحۡيُث َسَكنتُم ّمِ
ِت َحۡمٖل فَأَنِفقُواْ َعلَۡيِهنَّ َحتَّٰى يََضۡعَن َحۡملَُهنَّۚ َفإِۡن أَۡرَضۡعَن لَُكۡم فَ  اتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ  أُْولَٰ

   ٦أُۡخَرٰى  ٓۥ ِبَمۡعُروٖفۖ َوإِن تَعَاَسۡرتُۡم فََستُۡرِضُع لَهُ  ۡيَنكُمَوۡأتَِمُرواْ بَ 
Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu 
sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, 
kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah 
kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) 
dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh 
menyusukan (anak itu) untuknya.13 

 
Ayat : 7 

ن َسَعتِهِ  ِليُنِفقۡ  آ َءاتَٰىهُ  ۥَوَمن قُِدَر َعلَۡيِه ِرۡزقُهُ  ۦۖ ذُو َسعَٖة ّمِ ُۚ فَۡليُنِفۡق ِممَّ َّ ُ َال يَُكلُِّف  ٱ َّ  ٱ
ُ نَۡفًسا إِالَّ َمآ َءاتَٰىَهۚا َسيَۡجعَُل  َّ    ٧َبۡعدَ عُۡسٖر يُۡسٗرا  ٱ

Artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 
kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah 
dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada 
seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan 
memberikan kelapangan sesudah kesempitan.14 
 
Kemudian dalam surat Saba’ ayat 39 

                                                           
12 Ahmad Hatta, MA. Tafsir Qur’an Perkata. (Maghfirah), hlm. 38 
13 Al-Hikmah. Al-Qur’an dan Terjemahannya (cv Penerbit : Diponegoro), hlm. 559 
14 Al-Hikmah. Al-Qur’an dan Terjemahannya (cv Penerbit : Diponegoro), hlm. 559 
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ۡزقَ إِنَّ َربِّي يَۡبُسُط  قُلۡ  ن َشۡيٖء فَُهَو  ۚۥ َويَۡقِدُر لَهُ  ۦِلَمن يََشآُء ِمۡن ِعبَاِدهِ  ٱلّرِ َوَمآ أَنفَۡقتُم ّمِ
ِزقِينَ َوهَُو َخۡيُر  ۖۥ يُۡخِلفُهُ     ٣٩ ٱلرَّٰ

Artinya: Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi 
siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi 
(siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka 
Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya.15 
 
3. Hukum Memberi Nafkah  

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk 
istri dan anak-anaknya. Jumhur ulama sepakat atas wajibnya suami untuk 
memberikan nafkah kepada istrinya. Suami harus memberikan nafkah kepada 
istri, baik sedang hidup bersama maupun sedang berpergian. Kewajiban untuk 
memenuhi nafkah istri yang telah dinikahinya ini tidak hilang saat suami 
berpergian. Berpergianny suami pun bukan hanya untuk melakukan perjalanan 
yang biasa, dengan tujuan mulia sekalipun, seperti berperang dijalan Allah pun 
islam mengharuskan suami untuk lebih mendahulukan kewajiban ini. 

Ulama fiqih sepakat bahwa nafkah minimal yang harus dilekuarkan adalah 
yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian dan tempat 
tinggal. Untuk kebutuhan yang terakhir ini, menurut ulama fiqh, tidak harus milik 
sendiri, melainkan boleh dalam bentuk kontrakkan, apabila tidak mampu untuk 
memilikki sendiri. Ulama fiqh telah memahami bahwa dari ketiga unsur 
kebutuhan primer manusia dalam hal ini keluarga, terdapat komponen yang paling 
sulit yakni kebutuhan akan tempat tinggal. Mereka telah menjelaskan bahwa tidak 
wajib milik sendiri melainkan dalam bentuk kontrakkan pun diperbolehkan.  
                                                           

15Ibid, hlm.  255  
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Syafi’i menjelaskan nafkah istri di ukur dengan kemampuan seorang 
suami. Orang kaya memberikan dua mud sehari, orang yang sedang memberikan 
satu setengah mud sehari dan orang papa memberikan satu mud sehari. Hal ini 
sedikit berbeda dengan pendapat Abu Hanifah, Malik, Ahmad yang mengatakan 
nafkah istri itu di ukur dan di takar dengan keadaan.16 

 
4. Nafkah Perempuan Beriddah 
 Perempuan dalam iddah raj’i atau iddah hamil berhak mendapatkan 
nafkah, para ahli fiqih sepakat bahwa perempuan yang di thalak raj’i masih berhak 
mendapat nafkah dan tempat tinggal. Tetapi para ahli fiqih masih berselisih 
tentang perempuan yang di thalak tiga. 

1. Abu Hanifah berkata: Ia punya hak nafkah dan tempat tinggal seperti 
perempuan yang di thalak raj’i karena dia wajib menghabiskan masa iddah 
di rumah suaminya. Sedangkan di rumah ini dia terkurung, karena suami 
masih ada hak kepadanya. Jadi dia wajib mendapatkan nafkahnya. 
Nafkahnya ini di anggap sebagai hutang yang resmi sejak hari jatuhnya 
thalaq, tanpa bergantung kepada adanya kesepakatan atau tidak adanya 
putusan pengadilan. Hutang ini tidak dapat di hapus, kecuali sudah di 
bayar lunas atau di bebaskan. 

2. Ahmad berkata: Ia tidak behak mendapat nafkah dan tempat tinggal, 
sebagaimana hatits Fatimah binti Qais: Bahwa ia telah di thalaq tiga kali 
oleh suaminya. Lalu Rasulullah saw bersabda kepadanya (Fatimah): 
Engkau tidak ada hak nafkah daripadanya (suaminya). 

3. Syafi’i dan Malik berkata: Ia mendapat hak tempat tinggal, tetapi tidak 
mendapat hak nafkah, kecuali kalau hamil. Karena Aisyah dan Ibnu 
Musayyab menolak hadits Fatimah di atas. 

4. Malik berkata: saya mendengar Ibnu Syaibah berkata: “perempuan yang di 
thalaq tiga kali tidak boleh keluar dari rumahnya sebelum kepas iddahnya. 
Dia tidak mendapat hak nafkah kecuali kalau hamil dan jika hamil dia 
mendapatkan hak nafkahnya sampai melahirkan anaknya. 
Kemudian Malik berkata: demikian pula pendapat kami dalam perkara 
ini.17 
 

                                                           
16 Sayyid Sabiq. 1987. Fiqih Sunnah Jilid 7, diterjemahkan Muhammad Thalib, Fiqih 

sunnah. (Bandung: Al Ma’arif). Hlm. 90. 
17 Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah 8, hlm.159. 
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Adapun tentang talak ba’in para ahli fiqh berbeda pendapat tentang hal 
nafkahnya. Al-Mughni menyatakan bahwa fuqaha’ berbeda pendapat tentang 
nafkah dan tempat tinggal bagi wanita ber-iddah talak ba-in: 
a. Ulama Hanabilah, Zhahiriyah , Ishaq dan Abu tsaur berpendapat bahwa ia 

tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sekalipun hamil. 
Alasan mereka, nafkah dan tempat tinggal diwajibkan sebagai imbalan hak 
rujuk bagi suami, sedangkan dalam talak ba’in suami tidak punya hak 
rujuk, oleh karenanya tidak ada nafkah dan tidak ada tempat tinggal. 
Sebagaimana hadist yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais yang telah 
ditalak suaminya yang ketiga kalinya., bahwa Nabi tidak menjadikan 
nafkah dan tempat tinggal baginya. Bagi wanita yang terputus haidh, 
hendak ber-iddah sekehendaknya. 

b. Ulama Hanafiyah, bependapatan bahwa wanita tersebut berhak nafkah dan 
tempat tinggal secara bersama, kecuali jika wanita tersebut ber-iddah 
karena perpisahan disebabkan pelanggaran istri, seperti istri murtad setelah  
bercampur atau tindakan istri menodai kehormatan mertua seperti orang 
tua suami atau saudara-saudaranya, istri hanya berhak tempat tinggal dan 
tidak berhak nafkah.  
Alasan mereka, firman allah surat At Thalaq ayat 6:  
Artinya: “tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat 
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan 
mereka untuk menyempitkan(hati) mereka dan jika mereka (isteri-isteri 
yang sudah di talaq) itu sedang hamil. Maka berikanlah kepada mereka 
nafkahnya hingga mereka bersalin.” 18 
 
Kembalinya kata ganti wanita pada ayat di atas  kembali kepada wanita 
yang tercerai secara ba’in saja, karena wanita tertalak raj’i sebagaimana 
yang telah dijelaskan, yakni tetap tinggal di rumah suami. Ayat diatas 
menjelaskan kewajiban nafkah terhadap wanita hamil karena iddah-nya 
pada umumnya lebih panjang dari pada iddah wanita lain. Nafkah dan 

                                                           
18Ibid  
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tempat tinggal harus diberikan kepada wanita yang ber-iddah sebagai 
keseimbangan tertahannya dari suami sehingga jelas kebebasan rahimnya, 
di sini tidak ada bedanya antara talak raj’i dan ba’in. 

c. Ulama Malikiyah, Syafi’yah dan jumhur ulama salaf berpendapat bahwa 
istri berhak mendapat tempat tinggal, baik hamil maupun tidak dan berhak 
nafkah jika hamil. 
Dalilnya sebagai berikut.  

1) Ayat “berikan tempat tinggal mereka ..”(QS. At Thalaq ayat 6);  Allah 
mewajibkan memberikan tempat tinggal kepada mereka tanpa ada 
kelebihan dan menggantungkan kewajiban nafkah pada istri hamil. Nafkah 
wajib karena hamil dan tidak wajib karena tidak hamil. 

2) Tidak adanya hubungan antara nafkah dan tempat tinggal, tidak adanya 
pendapat seperti ulama Hanabilah dan seperti pendapat Ulama Hanafiyah. 
Tempat tinggal wajib bagi istri yang tercerai agar dapat menunggu yang di 
tuntut, dengan demikian tempat tinggal wajib bagi semua wanita yang ber-
iddah.  
Sedangkan nafkah wajib baginya karena dua sebab:  

(a).  Suami masih berhak kembali kepada istri pada talak raj’i,  
(b).  Menghidupi  anak bagi istri yang hamil19 
 
Istri yang ditalak tiga tidak berhak mendapat nafkah , selain itu nafkah bisa 

gugur apabila istri nusyuz, para ulama madzhab sepakat bahwa istri yang 
melakukan nusyuz tidak berhak atas  nafkah yang diberikan suaminya, mereka 

                                                           
19 Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2006. Fiqih Munakahat. (Jakarta: Amzah), hlm. 335 
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hanya berbeda pendapat tentang batasan nusyub yang mengakibatkan gugurnya 
nafkah.20 

 
Hanafi berpendapat manakala istri bertempat tinggal di rumah suaminya 

dan tidak keluar dari rumah tanpa seizin suaminya, maka dia masih disebut istri 
yang patuh sekalipun tidak bersedia untuk dicampuri. Ulama yang lainnya 
berbeda pendapat dengan pendapat Imam Hanafi. Mereka berpandangan bahwa 
apabila istri tidak memberi kesempatan pada suami untuk mengauli dirinya dan 
berkhalwat dengannya tanpa alasan berdasarkan syara’ maupun rasio maka istri 
tersebut dipandang melakukan nusyuz. Jika dianggap nusyuz mengakibatkan 
suami tidak berkewajiban memberikan nafkah kepadanya. 
D. Konsep Iddah 
1.  Pengertian Iddah  

Istilah iddah sebenarnya sudah di kenal sejak zaman Jahiliyah. Orang-
orang pada saat saat itu hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan iddah, 
kemudian ketika islam datang, kebiasaan ini di akui dan di jalankan terus, karena 
ada beberapa kebaikan yang di kandung din dalamnya, para ulama sepakat iddah 
itu wajib hukumnya.21 

 
Di tinjau dari etimologi, kata iddah berasal dari bahasa Arab, iddah adalah 

masdar dari fi’il madhi ‘adda – ya’uddu yang artinya “menghitung”, jadi kata 
iddah menurut Imam Malik iddah ialah hitungan, menghitung atau sesuatu yang 
harus di perhitungkan. Dari sudut bahasa ini kata iddah merupakan yang biasa di 
                                                           

20 Sohari Sahrani & H.M.A. Tihami.210. Fikih munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap. 
(Jakarta: Rajawalipers), hlm.161 

21 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 8, Terj. Muh. Tholib Cet. II (Bandung : Al-Ma’arif, 1983), 
hlm 139-140 



23 
 

pakai untuk mewujudkan pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada 
seorang perempuan, Terjemahanyya perempuan atau Istrimenghitung hari-hari 
haidnya atau hari-hari sucinya. 

Sedangkan secara terminologi, seperti di kutip dalam buku Ilmu Fiqih II, 
para ulama telah merumuskan pengertian iddah dari beberapa pengertian, di 
antaranya: 

Shar’ani mendefinisikan iddah adalahs suatu nama bagi suatu masa tunggu 
yang wajib di lakukan oleh wanita untuk tidak melakukan perkawinan setelah 
kematian suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, baik dengan melahirkan 
anaknya, atau beberapa kali suci /haid, atau beberapa bulan tertentu.22 

Menurut Prof. Abu Zahrah memberikan definisi, iddah ialah suatu masa 
yang di tetapkan untuk mengakhiri pengaruh-pengaruh perkawinan.23 
 Para ulama memberikan pengertian yang berbeda-beda, namun jika di 
pahami definisi mereka ada titik persamaan. Bahwa iddah adalah masa menunggu 
yang harus di jalani seorang istri yang putus perkawinannya dengan suaminya, 
baik putusnya perkawinan itu karena kematian suami atau karena perceraian. 
Masa menunggu itu adalah masa dimana seorang perempuan tidak di perbolehkan 
menerima pinangan dan melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain selama 
belum habis waktunya, dan waktu tunggu itu telah di tentukan oleh syara’ 
beberapa lamanya. 

                                                           
22 Departemen Agama, Ilmu Fiqih II Cet. II (Jakarta : Proyeksi-Pembina Prasarana dan 

Sarana, Perguruan tunggi Agama/IAIN di Jakarta dan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan 
Agama Islam, 1984/1985), hlm. 274. 

23 Ibid, hlm. 275. 
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 Bagi istri yang putus hubungan perkawinan dengan suaminya baik karena 
di talaq atau karena di tinggal mati oleh suaminya, mempunyai akibat hukum yang 
harus di perhatiakn yaitu masalah iddah. Keharusan beriddah merupakan perintah 
Allah yang di bebankan kepada bekas Istri yang telah di cerai baik dia (istri) yang 
merdeka maupun hamba sahaya untuk melaksanakannya sebagai manifestasi 
ketaatan kepadanya. 

 Dari uraian di ats dapat di pahmi bahwa iddah itu mempunyai beberapa 
unsur yaitu : 

a. Suatu tenggang waktu tertentu 
b. Wajib di jalani si bekas istri 
c. Karena di tinggal mati oleh suaminya maupun di ceraikan oleh suaminya 
d. Keharaman untuk melakukan perkawinan selama masa iddah. 

Merujuk pada peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang merupakan 
peraturan pelaksaan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 akan 
di ambil pengertian yang sifatnya cukup tegas. 

Hal ini di sebabkan karena definisi waktu tunggu iddah itu sendiri sudah 
diulas secara konkrit dan jelas. Menurut H. Arso Sastroadmojo dalam buknya 
“Hukum Perkawinan Indonesia” di jelaskan bahwa : 

“iddah adalah tenggang waktu diman janda bersangkutan tidak boleh 
kawin bahkan di larang pula menerima pinangan atau lamaran dengan tujuan 
untuk menentukan nasab dari kandungan janda itu bila ia hamil. Dan juga sebagai 
masa berkabung bila suami yang meninggal dunia dan untuk menentukan masa 
rujuk bagi suami bila talak itu berupa talak raj’i”.24                                                            

24 H. Arso Sastroadmojo, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Cet. III, (Jakarta : Bulan 
Bintang, 1981), hlm. 70 
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Dalam Kompilasi Hukum Islam iddah disebut dengan waktu tunggu. 

Konsep-konsep mengenai waktu tunggu yang terdapat pada Komilasi Hukum 
Islam diambil dari fiqih. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya dari 
suaminya, berlaku baginya waktu tunggu (masa iddah), kecuali apabila seorang 
istri dicerai suaminya sebelum berhubungan (qabla al-dukhul), baik karena 
kematian, perceraian atau atas keputusan pengadilan. Dalam komplikasi hukum 
islam dijelaskan pada pasal 153, 154 dan 155. 

Pasal 153 ayat (1) Komplikasi menyatakan : 
Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah 
kecuali qabla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.25 
 
Dasarnya , firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49: 

ٓأَيَُّها تِ َءاَمنُٓواْ إِذَا نََكۡحتُُم  ٱلَِّذينَ  يَٰ ثُمَّ َطلَّۡقتُُموُهنَّ ِمن قَۡبِل أَن تََمسُّوُهنَّ فََما َلكُۡم  ٱۡلُمۡؤِمنَٰ
ُحوُهنَّ َسَراٗحا َجِميٗال     ٤٩َعلَۡيِهنَّ ِمۡن ِعدَّٖة تَۡعتَدُّوَنَهۖا فََمتِّعُوُهنَّ َوَسّرِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi 
perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum 
kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu 
yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan 
lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.26 
 

Yang dimaksud dengan mut'ah di sini pemberian untuk menyenangkan 
hati isteri yang diceraikan sebelum dicampuri. 

 
2. Dasar Hukum Iddah  

                                                           
25 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam, hlm. 73 
26 Departemen Agama RI, Op. Cit, hlm. 424 



26 
 

 Banyak nayat Al Qur’an yang menyebutkan dan menjelaskan masalah 
iddah, di antaranya : 

a. Dasar hukum dari Al Qur’an : 
 

1). Surat al Baqarah ayat : 228 
تُ  ثَةَ قُُرٓوٖءۚ َوَال يَِحلُّ لَُهنَّ أَن يَۡكتُۡمَن َما َخلََق  َوٱۡلُمَطلَّقَٰ ُ َيتََربَّۡصَن بِأَنفُِسِهنَّ ثَلَٰ َّ فِٓي  ٱ

ِ أَۡرَحاِمِهنَّ إِن ُكنَّ يُۡؤِمنَّ بِ  َّ ِلَك إِۡن َوبُعُولَتُُهنَّ أََحقُّ بَِردِّ  ٱۡألِٓخِرۚ  ٱۡليَۡومِ وَ  ٱ ِهنَّ فِي ذَٰ
ٗحۚا َولَُهنَّ ِمۡثُل  ادُٓواْ أَرَ  َجاِل َعلَۡيِهنَّ دََرَجٞةۗ وَ  ٱۡلَمۡعُروِفۚ َعَلۡيِهنَّ بِ  ٱلَِّذيإِۡصلَٰ ُ َوِللّرِ َّ  ٱ

   ٢٢٨َعِزيٌز َحِكيٌم 
Artinya: Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) 

tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah 
dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-
suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) 
menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 
kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu 
tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana.27 

Quru' dapat diartikan suci atau haidh. Hal ini disebabkan karena suami 
bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga. 

Firman Allah SWT di atas menjelaskan kewajiban ber-iddah bagi 
perempuan yang ditalak, yaitu tiga kali quru ‘. Asbabun nuzul ayat ini berkaitan 
erat dengan Asma binti Yazid bin Sakan al Anshariyah. Dia pada waktu di 
ceraikan oleh suaminya di zaman Rasullah SAW disaat itu belum ada hukum 
iddah bagi seorang perempuan yang dijatuhi talak oleh suaminya. Sehubungan 
dengan itu Allah menurunkan ayat ini sebagai ketegasan hukum bagi perempuan 
                                                           

27 Al-Hikmah, Al-Qur’an dan Terjemahannya (cv Penerbit : Diponegoro), hlm. 36 
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yang diceraikan suaminya dan untuk memberikan penjelasan tentang betapa 
pentingnya masa iddah sebab dengan demikian dapat diketahui apakah perempuan 
yang diceraikan itu dalam keadaan hamil atau tidak. 

2). Surat At-Thalaq ayat 4 
ٓـِٔي ثَةُ أَۡشُهٖر وَ  ٱۡرتَۡبتُمۡ ِمن نَِّسآِئُكۡم إِِن  ٱۡلَمِحيِض  َيئِۡسَن ِمنَ  َوٱلَّٰ ٓـِٔيفَِعدَّتُُهنَّ ثَلَٰ لَۡم يَِحۡضَنۚ  ٱلَّٰ

ُت  َ أََجلُُهنَّ أَن يََضۡعَن َحۡملَُهنَّۚ َوَمن يَتَِّق  ٱۡألَۡحَمالِ َوأُْولَٰ َّ    ٤يُۡسٗرا  ۦِمۡن أَۡمِرهِ  ۥيَۡجعَل لَّهُ  ٱ
Artinya: dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di 

antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), 
Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-
perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah 
mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa 
yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan 
dalam urusannya.28 

Dari penjelasan di atas surat at talaq ini membicarakan tentang lamanya 
masa iddah perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Perempuan 
yang tidak haid karena menopause atau karena masih kecil, iddah-nya tiga bulan, 
dan perempuan yang hamil iddah-nya sampai melahirkan.  
b. Dasar hukum dari hadist Nabi SAW 
 Dalam sunnah Nabi yang di jadikan sebagai dasar hukum tentang iddah di 
antaranya : 

ثََنا َوِكْيٌع َعْن ُسْفيَاَن َعْن َمْنُصٍر  ٍدَحدَّ إِْبَرِهْيَم َعْن اْألَْسَوِد َوَعْن َعا ئَِشةَ َرِضَي هللاُ  َعنْ َحدَّ ثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ
ابن ماجه ورواته ثقت لكنه علول)   ٥َعْنَها َقالَْت أُِمَرْت بَِرْيَرةُ أَْن تَْعتَدَّ ِبثََالِث ِخيٍَض (روا  

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Muhammad, telah 
menceritakan kepada kami waki’ dari Sufyan, dari Manshur, dari Ibrahim, dari 
Aswad dan dari Aisyah r.a. ia berkata “Barirah diperintahkan agar beriddah 
                                                           

28 Al-Hikmah, Al-Qur’an dan Terjemahannya (cv Penerbit : Diponegoro), hlm. 558 
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dengan tiga kali haid (Diriwayatkan oleh ibnu majah dan rawi-rawinya dapat 
dipercaya, hanya hadits ini ma’lul).29 

Kemudian hadits lain : 

ُد ْبُن ِسْيِرْيَن َحدَّ ثَنِي يُْونُُس ْبُن جُ  اٌج َحدَّ ثََنا يِزْيُد ْبُن إِْبَراِهْيَم َحدَّ ثَنَا ُمَحمَّ بَْيٍر َسأَ ْلُت اْبُن ُعَمُر َفقَا َحدَّ ثَنَا َحجَّ
َصلَّ هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َفأَ َمَر هُ أَْن يَُرا ِجعََها ثَمَّ  َل َطلَُّق اْبُن ُعَمَر اْمَر اْمَر آ تُهُ َوِهَي َحئًِضا فََسأََل ُعَمُر النَّبِيَّ 

 يَُطلَقَّ ِمْن قُبُِل ِعدَّ تَِها قُْلُت فَتَْعتَدُّ ِبتِْلَك التَّْطِلْيِقهِة َقاَل أََرأَْيَت إِْن َعَجَز َواْستَْحَمقَ 
Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Hajjaj Telah menceritakan 

kepada kami Yazid bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 
Sirin, telah menceritakan kepadaku Yunus bin Jubair aku bertanya kepada Ibnu 
Umar, maka ia pun berkata; "Ibnu Umar pernah menceraikan isterinya dalam 
keadaan haid. Maka Umar pun menanyakannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dan akhirnya beliau memerintahkannya agar ia meruju'nya kembali 
dan menceraikannya di permulaan masa iddahnya." Aku bertanya, "Apakah ia 
(isteri Ibnu Umar) menunggu masa iddah dari perceraian itu?" ia menjawab, 
"Bagaimana pendapatmu, bila ia memang benar-benar bodoh atau pandir (tak 
tahu) ?". (HR. Bkhari).30 

Sabda Nabi SAW. Kepada Fatimah binti Qais : 
ْعبِّيِ َحدَّ ثَنِْي إِْسَحُق ْبُن إِْبَراِهْيَم اْلَحْنَظِليُّ أَْخبََرنَا َيْحَي ْبُن اََد َم َحدَّ ثَنَا  اُر ْبُن ُرَزْيٍق َعْن أَبِْي إِْسَحَق َعْن الشَّ ُعمَّ

 َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َفاِطَمةٌ بِْنِت قَْيٍس قَالَْت َطلَّْقِني َزْوِجْي ثََالثًا َفأََرْدُت َاثًا َفأََرْدُت النُّْقلَةَ َفأَتَْيَت النَّبِيَّ 
ْي ِعْنَدهُ فََقاَل اْنتَِقِلْي إَلى بَْيِت ابْ  ِك َعْمِر َوْبِن أُّمِ َمْكتُْو ٍم فَاْعتَّدِ ِك َعْمِر َوْبِن أُّمِ َمْكتُْو ٍم َعَلى بَْيِت اْبِن َعّمِ ِن َعّمِ   

Artinya : “Telah memberitakan kepadaku Ishaq bin Ibrahim Al Handlali 
telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Adam telah menceritakan kepada 
kami Ammar bin Ruzaiq dari Abu Ishaq dari As Sya'bi dari Fathimah binti Qais 
dia berkata; "Suamiku telah menceraikanku dengan talak tiga, oleh karena itu saya 
hendak pindah rumah, lalu saya menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lantas 

                                                           
29 Zaki Al-Din Abd. Al-Azhim Al-Munziri, Ringkasan Shahih Muslim Arab Indonesia 

(Bandung : Crescent News (KL) SDN BHD, 2004), hlm. 409. 
30 Imam Az-Zabidi, Ringkasan Shahih Al-Bukhari Arab Indonesia (Bandung : Crescent 

News (KL) SDN BHD, 2004), hlm. 127 
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beliau bersabda: "Pindahlah ke rumah anak saudaramu, yaitu Amru bin Ummi 
Maktum dan tunggulah masa iddahmu di sana." (HR. Muslim).31 

Dalil-dalil di atas, menunjukan bahwa ‘iddah adalah masa menunggu bagi 
wanita yang ditalak suami (cerai hidup) atau ditinggal mati suami (cerai mati). 
Perbedaan status ini merupakan faktor penentu jenis ‘iddah yang akan dijalankan 
seorang isteri. Adapun wanita hamil ‘iddahnya sampai melahirkan. Ini berarti 
bahwa masa ‘iddah perempuan yang ditalak suaminya (cerai hidup) lebih pendek 
dari cerai mati, yaitu tiga kali quru’ bagi, mereka yang berada dalam masa haid 
dan tiga bulan bagi mereka yang belum baligh atau menopouse. 

Menurut Wahbah Zuhaili ‘iddah disyariatkan dengan alasan utama untuk 
mengetahui kondisi rahim perempuan yang bercerai dengan suaminya, karena 
ketegasan kenisbatan keturunan dalam Islam merupakan hal penting. Sehingga 
untuk menghindari kekacauan nisbat keturunan manusia dilakukan aturan ‘iddah 
bagi isteri yang bercerai dengan suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati. 
c. Dasar Hukum Perdata 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 
waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinan.32 

Selanjutnya atas dasar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan ditetapkan waktu tunggu sebagai berikut : 

                                                           
31 Al-Nawawi, Shahih Muslim Bi Syarah Al- Nawawi (Bairut Libanon : Dar Al-Marafal, 

1420), hlm. 133 
32 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Cet. IV, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 

1978), hlm. 20. 
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Ayat (1)  : Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka 
waktu tunggu. 

Ayat (2) : Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat satu akan diatur 
dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.33 

Demikian pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
mengatur waktu tunggu yang dituangkan pada Bab VII Pasal 39. 

Pada Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan dalam 
menentukan waktu tunggu sebagai berikut : 

Ayat (1) : Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau 
iddah kecuali qobla dhukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian 
suami. Demikian pula dalam Pasal 154 dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam 
tentang Perkawinan mengatur waktu iddah.34 
3. Tujuan Iddah  

Setiap perintah Allah pasti memiliki tujuan, begitu juga dengan iddah. 
Tujuan diadakannya iddah sebagai berikut: 
a. Bagi perceraian antara suami istri yang telah bercampur, iddah diadakan 

dengan maksud mengetahui kekosongan rahim. Mengetahui kekosongan 
rahim sangat penting untuk memastikan bahwa mantan suami tidak 
meninggalkan benih. Ini bertujuan menjaga agar tidak sampai terjadi 
percampuran/kekacauan nasab bagi anak yang dilahirkan.  

                                                           
33 Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaan (Jakarta : PT. 

Pradya Pramita, 1987), hlm. 10. 
34 Ibid, hlm. 14. 
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b. Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat atau miistaqan ghalizhan, 
oleh karena itu pernikahan ini harus diupayakan agar tidak putus. Pada 
bagian ini iddah bertujuan bagi suami istri berpikir untuk melanjutkan 
berumah tangga (rujuk).  

c. Dalam cerai mati, iddah merupakan masa berkabung atas meninggalnya 
suami. 

d. Untuk menunjukkan betapa pentingnya masalah perkawinan dalam ajaran 
islam. Perkawinan merupakan peristiwa yang amat penting dalam hidup 
manusia dan merupakan jalan yang sah untuk memenuhi hasrat naluri hidup 
serta dalam waktu sama merupakan salah satu macam ibadah kepada Allah 
itu jangan sampai mudah diputuskan. Oleh karenanya, perkawinan 
merupakan peristiwa dalam hidup manusia yang harus dilaksanakan dengan 
cara dewasa; dipikirkan sebelum dilaksanakan dan dipikirkan masak-masak 
pula apabila harus bercerai. 

 
4. Macam-macam Iddah  

Ditinjau dari sebab-sebab putusnya perkawinan dan keadaan dari istri 
iddah dibagi menjadi kedalam beberapa macam. Masing-masing macam memiliki 
lama perhitungan masanya tersendiri.  
a. Iddah perempuan yang suaminya meninggal dunia 

Iddah perempuan yang ditinggal mati suami, baik telah digauli atau belum. 
Iddahnya adalah selama 4 bulan sepuluh hari. Dalam hal ini tidak terdapat 
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perbedaan di kalangan ulama. Yang menjadi dasar hukumnnya adalah firman 
Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 234 : 

ٗجا َيتََربَّۡصَن بِأَنفُِسِهنَّ أَۡرَبعَةَ  َوٱلَِّذينَ  أَۡشُهٖر َوَعۡشٗرۖا فَإِذَا  يُتََوفَّۡوَن ِمنكُۡم َويَذَُروَن أَۡزَوٰ
ُ وَ  ٱۡلَمۡعُروِفۗ بَلَۡغَن أََجلَُهنَّ فََال ُجنَاَح َعلَۡيُكۡم ِفيَما فَعَۡلَن فِٓي أَنفُِسِهنَّ بِ  َّ بَِما تَۡعَملُوَن  ٱ

   ٢٣٤َخِبيٞر 
Artinya: orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan 

meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya 
(ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, 
Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri 
mereka(berhias, atau bepergian, atau menerima pinangan) menurut yang patut. 
Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.35 

 
Ayat ini secara tegas dan umum mengatakan keharusan istri yang ditinggal 

mati suami wajib menjalani iddah selam 4 bulan sepuluh hari. Wajib iddah bagi 
istri tersebut di maksudkan untuk menghormati bekas suaminya. 
b. Iddah Wanita Hamil 

Bagi istri yang ditalak dalam keadaan hamil, iddahnya sampai melahirkan. 
Ketentuan ini terdapat pada firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 4:  

ٓـِٔي ثَةُ أَۡشُهٖر وَ  ٱۡرتَۡبتُمۡ ِمن نَِّسآِئُكۡم إِِن  ٱۡلَمِحيِض يَئِۡسَن ِمَن  َوٱلَّٰ ٓـِٔيفَِعدَّتُُهنَّ ثَلَٰ لَۡم يَِحۡضَنۚ  ٱلَّٰ
ُت  َ أََجلُُهنَّ أَن يََضۡعَن َحۡملَُهنَّۚ َوَمن يَتَِّق  ٱۡألَۡحَمالِ َوأُْولَٰ َّ    ٤يُۡسٗرا  ۦِمۡن أَۡمِرهِ  ۥيَۡجعَل لَّهُ  ٱ

Artinya: dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara 
perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka 
masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan 
yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu 
ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa 
kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.36 

                                                           
35 Departemen Agama RI, Op.cit, hlm. 57 
36 Ibid, hlm.348 
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Ayat di atas sudah jelas bahwa iddah wanita hamil adalah sampai mereka 
melahirkan bayinya. 

c. Sudah Dicampuri Tidak dalam Keadaan Hamil 
1) Sedang Haid 

Iddah bagi wanita yang sudah dicampuri tidak dalam keadaan hamil dan 
tidak dalam keadaan haid adalah tiga kali quru. Adapun dasar hukumnya 
adalah firman Allah dalam Al-Baqarah ayat : 228:  
Artinya : wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) 
tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan 
Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari 
akhirat.37  
 
Dengan ayat tersebut diu atas, jelaslah bahwa istri yang di ceraikan oleh 
suaminya. Sedangkan istri tersebut belum pernah di setubuhi oleh suami 
yang mentalaknya, maka bagi si istri tersebut tidak mempunyai masa 
iddah. Sedangkan istri yang di tinggal suami dan pernah bersetubuh, maka 
ia harus beriddah seperti iddah yang di setubuhinya. 

2) Ketika Suci 
Perempuan yang sudah digauli pada masa suci dan tidak dalam keadaan 
hamil. Iddahnya adalah 3 bulan. Dasar perhitungannya adalah firman 
Allah dalam surat At-Talaq ayat 1 
Aritnya : “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka  
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat(menghadapi) 

                                                           
37 Departemen Agama RI, Op. Cit, hlm. 56 
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iddahnya (yang wajar) dan hituglah waktu iddah itu serta bertakwalah 
kepada Allah Tuhanmu....”38 
 

d. Iddah istri yang tidak berhaid 
Istri yang tidak berhaid lagi jika di cerai oleh suaminya atau di tinggal mati 

oleh suaminya maka mereka (istri) ber-iddah selama 3 bulan. Ketentuan ini 
berlaku buat perempuan yang belum baligh dan perempuan yang sudah tua tetapi 
tidak berhaid lagi, baik ia sama sekali tidak berhaid sebelumnya atau kemudian 
berhaid akan tetapi putus haidnya.  

Hal ini berdasarkan pada firman Allah surat At-Thalaq ayat 4 yang 
berbunyi sebagai berikut:  

Artinya : “dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi(monopause) di 
antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu(tentang masa iddahnya), Maka 
masa iddah mereka adalah tiga bulan , dan begitu (pula) perempuan-perempuan 
yang tidak haid...”39 
 

Penentuan masa iddah menurut Komplikasi Hukum Islam ditetapkan 
dengan memperhatikan kedaan istri pada saat terjadi putusnya perkawinan 
dimaksud, yakni antara suami dan istri telah berkumpul atau belum, putusnya 
perkawinan itu karena suami meninggal dunia atau bercerai dalam keadaan sama-
sama hidup, apakah pada saat putusnya perkawinan itu istri dalam keadaan hamil 
atau tidak hamil, serta apakah pada saat putusnya perkawinan istri belum pernah 
berhaidh, masih berhaidh, ataukah sudah lepas haidh.40 
5. Hikmah Iddah 
                                                           

38 Ibid, hlm. 
39Al-Hikmah, Al-Qur’an dan Terjemahannya (cv Penerbit : Diponegoro), hlm. 558 
40 Departemen Agama. 1985. Ilmu Fikih. (Jakarta: Departemen Agama), hlm. 277. 
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Ditetapkan iddah bagi isteri setelah putusnya perkawinan men 
gandung hikmah, antara lain sebagai berikut:  

1) Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak 
tercampur  antara keturunan seorang dengan yang lain. 

2) Memberi kesempatan pada suami-suami yang berpisah untuk kembali 
kepada kehidupan semula, jika mereka menganggap hal tersebut baik.  

3) Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu agar dapat menghimpun 
orang-orang yang arif mengkaji masalahnya dan memberikan tempo 
berpikir panjang. Jika tidak di berikan kesempatan demikian, maka tak 
ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar di susun, sebentar lagi 
di rusakkan. 

4) Kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua suami isteri 
sama-sama hidup lama dalam ikatan aqadnya.41 

6. Tanggung Jawab Suami Pada Masa Iddah 

Dalam menjalani masa iddah suami berkewajiban untuk memenuhi hak-
hak isteri baik berupa nafkah ataupun tempat tinggal. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 Sub c yang berbunyi : 

“Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan 
biaya kehidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi mantan 
suami”.42 

                                                           
41 Ibid. 
42 Arso Sastroatmodjo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta : Bulan Bintang, 1981), hlm. 95. 
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 Hal ini juga di pertegas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 ayat (1 
dan 2) yang berbunyi : 

1. suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-
anaknya atau bekas istrinya yang masih dalam iddah. 

2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal.43 
Berdasar pada pasal di atas dan dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam 

menunjukkan, bahwa perumahan masuk ke dalam kategori dari bunyi pasal dan 
hukum di atas untuk mewajibkan suami menyediakan tempat kediaman bagi istri 
selama masa iddah atau tempat kediaman bagi istri dapat dialih artikan suami 
memberikan rumah yang lain untuk ditempati istri baik selama pada masa iddah 
ataupun setelahnya. Akan tetapi bila istri itu sendiri yang meninggalkan rumah 
yang telah ditetapkan tanpa alasan yang dipertanggung jawabkan, maka istri 
tersebut telah dianggap nusyuz. 

Adapun kewajiban lainnya bagi suami adalah memberikan biaya nafkah 
selama masa iddah, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 149 (sub a dan b) 
yang berbunyi antara lain : 

Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : 
a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa 

uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla audukhul. 
b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama 

dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba’in atau 
nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.44 

                                                           
43 Moh. Mahfud, Op.cit., hlm. 199. 
44 Ibid, hlm. 210. 
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Apabila istri berkeinginan menuntut nafkah iddah, maka dapat di 
laksanakan berdasarkan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 
yang berbunyi : “Gugatan soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah istri dan 
harta bersama suami istri dapat di ajukan bersama-sama dalam gugatan perceraian 
ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.45 

Nafkah iddah ini merupakan hak istri pada masa iddah dan kewajiban 
suami pula untuk melaksanakannya. Akan tetapi dari tahun 1993 sampai 1995 
masih relatif kecil yang melaksanakannya. Hal ini dikarenakan banyak faktor, 
salah satunya adalah pendidikan. Mengenai jumlah nafkah iddah istri tersebut 
sangat relatif. Bila terjadi perselisihan mengenai jumlah, dapat dianjurkan dan 
diberikan pengarahan oleh Pengadilan Agama untuk diselesaikan secara 
musyawarah dan kekeluargaan. Akan tetapi bila tidak terjadi kesepakatan dalam 
penentuan jumlah maka Pengadilan Agama dapat menentukan jumlahnya yang 
disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkannya, dan 
sebaliknya diberikan pada saat setelah pembacaan sighat thalak di muka majelis 
hakim Pengadilan Agama. 

Suami dapat untuk tidak melaksanakannya di sebabkan si istri melalaikan 
kewajibannya, atau sebab yang lainnya yaitu istri mengikhlaskan suami untuk 
tidak melaksanakan kewajibannya. 

Ini sesuai dengan pasal 80 ayat (4 s/d 7) Kompilasi hukum Islam yang 
berbunyi antara lain : 
                                                           

45 Moh. Mahfud, Op.cit., hlm. 160 
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4.  Sesuai dengan penghasilan suami menanggung 
a.  Nafkah kiswah, biaya perawatan, pengobatan bagi istri dan anak 
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan diri, biaya pengobatan istri 

dan anak. 
c. Biaya pendidikan bagi anak  

5.  Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf 
(a) dan (b) di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari 
istrinya. 

6.  Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajibannya terhadap 
dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf (a) dan (b) 

7.  Kewajiban suami yang dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.46 
Dari bunyi pasal tersebut di atas tampak jelas suami dapat tidak 

melaksanakan kewajiban yaitu : 

1. Apabila si istri benar-benar telah mengikhlaskannya 
2. Apabila si istri dalam keadaan nusyuz, maka akibat hukumnya hak 

istri pada masa iddah gugur dengan sendirinya baik perkara tersebut 
dalam proses pengadilan ataupun tidak. 

7. Perbedaan Cerai Gugat dan Khulu’ 
Mengenai cerai gugat sebelumnya perlu di ketahui tentang khulu’. Khulu’ 

adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan 
atau ‘iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya. Akibat dari cerai gugat dan 
khulu’ adalah jatunya talak ba’in dari bekas suami kepada bekas istri . Khulu’ 
sendiri termasuk dalam kategori cerai gugat . Cerai gugat dan khulu’ sendiri 
memiliki perbedaan dan persamaan.  
                                                           

46 Moh. Mahfud, Op.cit, hlm. 199 
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Komplikasi Hukum Islam membedakan antar cerai gugat dan khulu’, 
meskipun keduanya memiliki kesamaan. Kesamaanya adalah bahwa dalam  cerai 
gugat dan khulu’, keinginan mengajukan gugatan datang dari pihak istri. 
Perbedaanya, dalam cerai gugat tidak otomatis menggunakan uang ‘iwadl atau 
tebusan, dalam khulu’ masalah uang ‘iwadl menjadi bagian pokok 
terselesaikannya khulu’. Jika dalam hal tadi tidak merupakan pelanggaran 
perjanjian ( taklik talak) masalah besarnya uang ‘ iwadl dapat dibicarakan 
bersama untuk mencari kesepakatan.47 
 
E. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi 

1. Pengertian Eksekusi 
Eksekusi adalah hal menjalankan putusan Pengadilan yang sudah 

berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang di eksekusi adalah putusan 
pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar 
sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan 
pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan 
putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari Pengadilan 
untuk melaksanakannya.48 

Adapun pengertian eksekusi menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo 
adalah “pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakekatnya tidak lain 
adalah realisasi daripada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenbuhi 
prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut”.49 

 
2. Asas Eksekusi 

Dalam pelaksanaan eksekusi di kenal beberapa asas yang harus di pegangi 
oleh pihak Pengadilan yakni sebagai berikut; 

a. Putusan telah berkekuatan hukum tetap. 
b. Putusan tidak di jalankan secara sukarela. 
c. Putusan mengandung amar comdemnatoir (menghukum). 

                                                           
47 Ahmad Rofiq. 2013. Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 

242 
48 Abdul Mana, Op.Cit, hlm. 313 
49 Sudikno Mertokusumo. Op. Cit, hlm. 250 
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d. Eksekusi di pipmpin oleh Ketua Pengadilan Agama dan di 
laksanakan oleh Panitera. 

3. Macam-Macam Eksekusi 
Eksekusi terdiri dari dua jenis, yaitu: 

a. Eksekusi riil dapat berupa pengosongan, penyerahan, pembagian, 
pembongkaran berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan 
memerintahkan atau menghentikan sesuatu perbuatan (Pasal 200 
ayat (11) HIR/ pasal 218 ayat (2) RBg/ pasal 1033 Rv). 

b. Eksekusi yang menghukum pihak yang kalah membayar sejumlah 
uang sebagaimana di atur dalam pasal 196 HIR dan pasal 208 
R.Bg. 

4. Prosedur Eksekusi 
a. Pemohon mengajuakan permohonan eksekusi dan mekanismenya 

sebagaimana di atur dalam pola bindalmin dan peraturan terkait. 
b. Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan untuk aanmaning 

(teguran/peringatan), yang berisi perintah kepada jurusita supaya 
memanggil termohon eksekusi hadir pada sidang aanmaning. 

c. Jurusita / jurusita pengganti memanggil termohon eksekusi 
d. Ketua Pengadilan Agama melaksanakan aanmaning dengan sidang 

insidentil yang di hadiri oleh Ketua, Panitera, dan termohon 
eksekusi dalam sidang aanmaning tersebut: 

1) Seyogyanya pemohon eksekusi di panggil untuk hadir. 
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2) Ketua Pengadilan Agama menyampaikan peringatan supaya 
dalam tempo delapan hari dari hari setelah peringatan 
termohon eksekusi melaksanakan isi putusan. 

3) Panitera membuat berita acara sidang aanmaning dan di 
tanda tangani oleh ketua Panitera. 

e. Apabila dalam tempo delapan hari setelah peringatan, pemohon 
eksekusi melaporkan bahwa termohon eksekusi belum 
melaksanakan isi putusan, maka Ketua Pengadilan Agama 
menerbitkan penetapan perintah eksekusi.50 

 

                                                           
50 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Op.Cit, hlm. 123-124 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 
Penelitian merupakan suatu kegunaan untuk memperoleh suatu kebenaran 

mengenai suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah.1 Jenis penelitian 
ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriftif. Bogdan dan Taylor, seperti yang di 
kutip oleh moleong, mendefinisikan metodelogi kualitatif sebagai prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan 
dari orang-orang dan perilaku yang di amati.2 

Menurut Imron Arifin, penelitian kualitatif pada hakikatnya mengamati 
orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka berusaha 
memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.3 Adapun 
pengertian deskriftif adalah penelitian yang menggambarkan sifat-sifat 
karakteristik individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu tetapi hanya 
menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang 
menghasilkan data-data deskriftif dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis. 
Maka data yang di peroleh baik primer maupun sekunder di analisis dengan 
menggunakan metode deskriftif, yaitu menerangkan serta menjelaskan secara 
mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian. 
Adapun pola fikir menggunakan logika induktif yaitu dengan melihat fakta dan 
hasil penelitian tersebut kemudian di analisis dengan hukum islam yang bersifat 
umum dan di akhiri dengan kesimpulan.4 

                                                 
1 Moh Kasiram, metodelogi penelitian (Malang: UIN Malang pers,  2008) hlm. 27. 2 Lexy j Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

2007) hlm. 4. 3 Imron Arifin, Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu sosial dan keagamaan (Malang: 
Kalimasahada, 1996) hlm. 22. 4 Ibid, hlm. 29. 


