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MOTTO 

 

karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
1
 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Fath Al-Quran Tajwid Warna dan Terjemah 

(Jakarta: Al-fatih, 2013), 596. 
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ABSTRAK 

 

Nuning Nikmatul Hasanah, 2022: Ihdad  Bagi Wanita Karier (Analisis Pendapat 

Tokoh Agama di Kabupaten Jember)” 

Kata Kunci: Ihdad, Wanita Karier. 

Ihdad merupakan sesuatu hal yang dilakukan ketika masa iddah bagi 

wanita yang ditinggal mati suaminya. Wanita yang melaksanakan ihdad, dilarang 

untuk berhias diri, bersolek (make up), keluar rumah selama 4 bulan 10 hari. 

Karena semakin berkembangnya zaman, waktu dan perubahan tempat 

permasalahan semakin kompleks, tuntutan bagi sesorang khusunya dipenelitian 

ini adalah wanita mengaruskan ia untuk berkarier, jika wanita tersebut 

melaksanakan ihdad maka kariernya akan rusak dan tidak ada yang bisa mencari 

nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya. 

Fokus masalah pada skripsi ini diatara lain: 1). Bagaimana ihdad  bagi 

wanita karier menurut hukum islam. 2). Bagaimana Penerapan ihdad bagi wanita 

karier di Kabupaten Jember. 3). Bagaimana Ihdad bagi wanita karier menurut 

pendapat tokoh agama di Kabupaten Jember. Sedangkan tujuan yang ingin penulis 

capai antara lain: 1). Guna mengetahui pandangan hukum islam terhadap Ihdad 

bagi wanita karier. 2). Guna mengetahui penerapan ihdad bagi wanita karier di 

Kabupaten Jember. 3). Guna mengetahui Ihdad bagi wanita karier menurut 

pendapat tokoh agama di Kabupaten Jember. 

 Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, penelitian hukum 

empiris juga disebut dengan metode lapangan atau field research. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan analitis (analytical approach) untuk menganalisis 

informasi dari berbagai aspek mengenai ihdad bagi wanita karier menurut analisis 

tokoh agama.tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain yang 

pertama guna mengetahui pandangan hukum islam terhadap ihdad bagi wanita 

karier, kedua guna mengetahui penerapan ihdad bagi wanita karier di Kabupaten 

Jember ketiga guna mengetahui ihdad bagi wanita karier menurut pendapat tokoh 

agama di Kabupaen jember. 

Kesimpulan yang ditemukan pada penelitian ini ialah 1). Ihdad ketentuan  

bagi wanita  yang ditinggal mati suaminya dengan cara meninggalkan berhias diri, 

bersolek (make up), keluar rumah dan hal-hal yang menarik lawan jenis. Ihdad 

wajib bagi wanita  yang ditinggal mati suaminya, meskipun itu wanita karier, 

kecuali dalam keadaan darurat. 2). Penerapan ihdad bagi wanita karier di 

Kabupaten Jember ternyata banyak wanita yang kurang paham mengenai 

kewajiban ihdad kerena beberapa faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. 3). 

Ihdad meninggalkan tiga perkara di dalam masa iddah ada beberapa point satu 

menghias diri, memakai wewangian (baik wangi-wangian dari badan, pakaian 

maupun makanan), yang terakhir tidak keluar rumah kecuali  اَِّلَّ لَِذاَجٍة karena ada 

hajat. Redaksi dari illa lihajatin danadanya „illat  inilah yang menjadikan hukum 

ashal wajib menjadi boleh untuk tidak dilakukan. Jika wanita tersebut 

melaksanakan ihdad maka lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahahnya, 

maka dibolehkan untuk tidak melaksanakan ihdad. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Pernikahan adalah  ibadah yang dianjurkan oleh agama terdapat 

dalam Al-Qur‟an maupun Hadits.
2
 Menurut Anwar Harjono  penikahan ialah 

ikatan  yang mempunyai makna tentang bolehnya berhubungan suami istri, 

dan untuk meneruskan generasi selanjutnya.
3
 Sedangkan menurut Undang-

Undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974 (UU No.1 Tahun 1974) 

Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa”.
4
 Mengenai perkawinan,  dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUH-Per) pasal-pasalnya tidak memberikan penjelasan  

makna tentang perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang 

terdapat dalam pasal 2, menyebutkan mengenai pengertian perkawinanan,  

yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk menaati 

perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah. Pernikahan juga salah 

satu langkah demi melangsungkan keberlangsungan hidup bersama  dan 

berkolaborasi dalam  melangsungkan kehidupan yang lebih bermutu, antara 

suami maupun istri. 

                                                             
2
 M. Khoirul Hadi dan Adrika Fithrotul Aini, “Hak Perempuan Menikah Tanpa Wali Dalam 

Pandangan Imam Syafi‟i Dan Imam Ja‟fari,” Musawa  vol. 14, no.1 (Januari 2015): 2. 
3
 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 9. 

4
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1. 
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Pada era modern saat ini untuk memenuhi kebutuhan ekonomi suatu 

keluarga, tidak hanya suami saja yang bertanggung jawab, tetapi istri ikut 

serta dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Keikutsertaan istri dalam hal 

memenuhi kebutuhan ekonomi dilakukan dengan cara bekerja, sehingga 

kebutuhan ekonomi dapat dengan mudah terpenuhi. Wanita yang bekerja 

baik di perkantoran, di sekolahan, bisnis, kerap kali disebut sebagai wanita 

karier. Wanita yang berkarier ialah wanita yang mempunyai kesibukan di luar 

rumah, wanita yang bekerja tanpa mengenal siang dan malam untuk untuk 

meraih prestasi maupun karier, dan terkadang waktu yang dihabiskan lebih 

banyak di luar rumah ketimbang di dalam rumah, salah satu motto hidup 

wanita karier ialah “waktu adalah uang”. Persaingan  yang sangat sengit antar 

rekan kerja seprofesinya memacu mereka guna bekerja keras. Mereka wajib 

memberikan semua keterampilan, ide, waktu serta tenaga, demi keberhasilan 

karier mereka. Dalam kondisi demikian, apabila wanita karier itu adalah 

wanita muslimah yang seketika ditinggal mati oleh suaminya, kondisi 

tersebut jika dihadapkan dalam ketetapan agama disebut juga dengan iddah 

dan ihdad.
5
 

Proses memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dalam kenyataanya 

tidak selalu berjalan dengan lancar. Salah satu penyebab tidak lancarnya 

proses pemenuhan kebutuhan ekonomi disebabkan oleh meninggalnya salah 

satu pasangan khususnya suami sebagai kepala keluarga.  Meninggalnya 

salah satu pasangan disebut juga dengan cerai mati. Menurut pendapat Nur 

                                                             
5
 Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary, Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: 

Pustaka Firdaus, 2009), 11. 
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Kholis cerai mati adalah putusnya tali pernikan yang sakral (furqoh) atapun 

karena mati salah satunya baik istri maupun suami.  Sedangkan menurut 

Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan menjadi 

putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Namun, 

dalam UUP (Undang-Undang Perkawinan) tidak disebutkan secara 

khusus definisi dari cerai hidup dan cerai mati. Proses dalam pemenuhan 

kebutuhan keluarga tidak terpenuhi secara utuh, karena matinya seorang 

suami hal ini menyebabkan istri selaku wanita karier dan kepala keluarga 

perlu berusaha lebih keras dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. 

Proses pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga yang dilakukan oleh 

istri nyatanya mengalami problematika yakni istri yang ditinggal mati oleh 

suaminya mengharuskan untuk melakukan ihdad atau masa berkabung hal ini 

terdapat dalam hadits Nabi Muhammad SAW, yang menyebutkan larangan 

adanya memakai wangi-wangian, pakaian yang berwarna-warni, memakai 

celak, dan lain-lain. Sedangkan di lapangan wanita karier dituntut untuk 

berpenampilan menarik karena tuntutan pekerjaan. 

Ihdad secara bahasa menahan atau menjauhi. Secara definisi istilah 

sebagai halnya terdapat dalam beberapa kitab fikih, ialah “meninggalkan hal-

hal yang dapat menggoda laki-laki kepadanya dalam masa Iddah”. Yang 

dimaksud di sini ialah menyangkut tentang: kepada siapa perbuatanya, alasan 

perbuatanya, dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan beserta hukum 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan
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perbuatanya.
6
 Masa berlakunya ihdad ialah empat bulan sepuluh hari 

begitupun juga dengan  larangannya, ada beberapa larangan ihdad diantara 

lain: keluar rumah terkecuali dalam keadaan terpaksa, memakai celak pada 

mata, mempercantik diri.
7
 Berdasarkan pengertian ihdad secara  bahasa 

\maupun istilah dapat dikatakan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh 

suaminya mempunyai keharusan untuk melaksanakan ihdad (masa 

berkabung) yang mengharuskan istri tidak boleh berhias, memakai wangi-

wangian dan keluar rumah, sedangkan disisi lain istri mempunyai kewajiban 

untuk memenuhi kebutuhan bagi anak-anaknya maupun dirinya, namun 

terhalang keharusanya  untuk melaksanakan ihdad, sehingga istri dihadapkan 

dengan  dua pilihan akibat dia ditinggal mati oleh suaminya. 

Pendapat yang dikemukakan Sayyid Sabiq bagi wanita yang tidak 

diberikan nafkah oleh suaminya disebabkan suaminya meninggal, sedangkan 

wanita tersebut membutuhkan nafkah untuk dirinya maupun untuk anak-

anaknya, akibatnya wanita tersebut harus keluar rumah untuk mencukupi 

kebutuhanya dan keluarganya. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya 

diharuskan untuk tinggal di rumah yang dulu ditempati sebelum suaminya 

meninggal. Jika hak wanita tersebut tidak terpenuhi di dalam rumah tersebut 

ataupun ahli waris dari suaminya tidak memberikan haknya maka wanita 

                                                             
6
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawina Islam di Indonesia Antar Fiqh Munakahat dan Undang- 

Undang Perkawinan ( Jakarta: Kencana Press, 2007), 320. 
7
 H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: 

Rajawali Press, 2009), 342. 
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tersebut boleh berpindah tempat tinggal, dikeranakan ada alasan yang 

menyebabkan gugurnya suatu kewajiban.
8
 

Problematika di masyarakat mengenai Ihdad bagi wanita dalam 

Hukum Islam dengan didukung oleh pendapat para ulama serasa perlu 

dijadikan sebuah kajian yang meneliti  terkait bagaimana ihdad bagi wanita 

karier yang di tinggal mati  suaminya. Karena semakin berkembangnya 

zaman saat ini banyak wanita semakin bersemangat untuk berkarier, bahkan 

tidak sedikit wanita yang beranggapan kurang nyaman diam di rumah saja 

tanpa ada kegiatan hanya mengurus rumah, anak, dan suami. Kondisi ini, 

jelas akan menjadi suatu permasalahan di masyarakat ketika wanita tersebut 

yang mempunyai kewajiban harus bekerja di luar untuk menghidupi 

keluarganya, namun ia memiliki keterbatasan karena melaksanakan 

kewajibannya berIhdad setelah ditinggal mati oleh suaminya. 

Kasus mengenai Ihdad bagi wanita karier di Kabupaten Jember 

sendiri sering dipertanyakan kepada tokoh agama Kabupaten Jember, 

pertanyaan yang kerap kali muncul antara lain, bagaimana hukum ihdad bagi 

wanita karier yang tinggal mati oleh suaminya, lalu bolehkah wanita karier 

yang ditinggal mati oleh suaminya bisa untuk tidak melaksanakan ihdad dan 

sebaginya. Namun, kenyataanya di lapangan melalui survei yang penulis 

dapatkan masih banyak wanita yang tidak mengerti mengenai ihdad. secara 

umum diketahui bahwa di Kabupaten Jember  berdasarkan jumlah penduduk 

                                                             
8
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 2, terj. Asep Sobari Dkk (Jakarata: Al-I‟tisom, 2008), 524. 
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perempuan sekitar 1.271.761 lebih besar dari jumlah penduduk laki-laki.
9
 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten Jember  kategori PNS 

berjenis kelamin perempuan sekitar 6.967 orang,
10

 dan wanita bekerja di 

Kabupaten Jember mencapai 38% dari jumlah penduduk keseluruhan.
11

 

Secara tidak langsung jumlah tersebut mencerminkan bahwa jumlah wanita 

karier di Kabupaten Jember cukup banyak. Oleh karenanya dalam penelitian 

ini akan membahas mengenai pelaksanaan ihdad bagi wanita-wanita yang 

ditinggal mati oleh suaminya namun memiliki tanggung jawab untuk 

menafkahi keluarganya berdasarkan pendapat tokoh agama di Kabupaten 

Jember, penulis memilih tokoh agama sebagai narasumber untuk 

menganalisis ihdad karena tokoh agama mengetahui secara langsung kondisi 

di masyarakat dan berperan aktif di bidang keagamaan.  

Dari permasalahan yang dikemukakan di atas mengenai ihdad wanita 

karier,  maka penulis mempunyai ketertarikan untuk mengambil judul dalam 

penelitian ini, dengan judul “Ihdad Bagi Wanita Karier (Analisis Pendapat 

Tokoh Agama di Kabupaten Jember)”. 

B. Fokus Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan yang ada penulis memunculkan beberapa 

fokus penelitian dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap ihdad  bagi wanita karier ? 

2. Bagaimana penerapan ihdad wanita karier di Kabupaten Jember? 

                                                             
9
 BPS, Kabupaten Jember dalam Angka Jember Regency in Figures 2021 (Jember,Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Jember,2021),73 
10

 BPS, Kabupaten Jember dalam Angka, 49. 
11

 BPS, 90. 
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3. Bagaimana ihdad bagi wanita karier menurut pendapat tokoh agama di 

Kabupaten Jember? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan-tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini, yakni: 

1. Guna mengetahui pandangan hukum islam terhadap Ihdad bagi wanita 

karier. 

2. Guna mengetahui penerapan ihdad bagi wanita karier di Kabupaten 

Jember 

3. Guna mengetahui Ihdad bagi wanita karier menurut pendapat tokoh 

agama di Kabupaten Jember. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini berisi tentang kontribusi  yang akan diberikan penulis 

setelah  menyelesaikan penelitian ini. Kegunaan dapat berupa bersifat teoritis 

dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat 

secara keseluruhan.
12

 Adapun  manfaat  yang  diharapkan  oleh  penulis 

sebagai berikut : 

1. Bagi penulis dalam melakukan penelitian ini, diharapkan bisa 

menambah wawasan dan pengalaman keilmuan untuk penulis sendiri. 

2. Bagi almamater, diharapkan penelitian ini bisa memberikan 

sumbangan pengetahuan kepada mahasiswa lainya, dengan tujuan 

untuk memperkaya wawasan keilmuan. 

                                                             
12

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember , 2020), 45. 
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3. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan sebagai penjelas 

atau referensi dalam mementukan hukum ihdad bagi wanita karier. 

4. Secara praktis, diharapkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bisa 

memberi sumbangan pemikiran mengenai ihdad bagi wanita karier 

menurut pendapat tokoh agama di Kabupaten Jember. 

E. Definisi Istilah  

Definisi istilah merupakan pengertian istilah-istilah penting yang 

menjadi titik perhatian berdasarkan fokus dan rumusan masalah, oleh karena 

itu uraian definisi istilah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Ihdad 

Ihdad secara bahasa ialah menjauhi atau menahan. Secara istilah 

yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh, adalah “Menghindari sesuatu yang 

dilakukan pada masa iddah dengan tujuan agar terhindar dari fitnah.
13

 

larangan-larangan atau sesuatu yang harus dihindari ketika sedang 

melaksanakan ihdad sebagai berikut: berhias diri, bercelak mata, keluar 

rumah dalam keadaan terpaksa.
14

 Masa berlakunya ihdad berlangsung 

selama 4 bulan 10 hari. 

2. Wanita Karier 

Pengertian wanita karier jika dilihat dari Kamus Bahasa Indonesia 

(KBBI) mempunyai pengertian sebagai berikut diartikan “Wanita dewasa 

yang berkecimpung dalam kegiatan profesi”. Wanita karier bisa disebut 

                                                             
13

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 320. 
14

 H.M.A.Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, 342. 
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juga dengan wanita berkarier.
15

 Pengertian lain dari wanita karier ialah 

wanita yang sibuk, wanita kerja, yang kebanyakan waktunya dia habiskan 

di luar rumah  dari pada di dalam rumah. 

3. Tokoh Agama 

Tokoh diartikan sebagai orang yang  mempunyai pengaruh atau 

terkemuka (dalam bidang politik, kebudayaan, dan sebagainya)
16

. Tokoh 

Agama berarti orang terkemuka di bidang keagamaan. Tokoh agama 

yang penulis maksud disini ialah beberapa tempat di kota Jember. Penulis 

menggunakan pemetaan dalam proses pengambilanya, diantara lain 

Jember Selatan yaitu di Kecamatan Gumukmas, di Jember Barat di 

Kecamatan Rambipuji, Jember Utara di Kecamatan Patrang kota dan 

yang terahir di Jember Timur yaitu Kecamatan Silo.  

 Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulankan Ihdad Bagi 

Wanita Karier (Analisis Pendapet Tokoh Agama di Kabupaten Jember) yaitu 

pendapat para tokoh agama di Kabupaten Jember mengenai ihdad untuk 

memberikan sumbangan pemikiran agar mempermudah wanita khususnya 

bagi wanita karier yang ditinggal mati oleh suaminya pada masa iddah yang 

sedang melaksanakan ihdad.  

F. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan berupa pemaparan mengenai rangkaian-

rangkaian dalam skripsi yang berawal dari bab pendahuluan sampai bab 

penutup. Keseluruhan rangkain tersebut  akan dipaparkan  sebagai berikut:  

                                                             
15

 Djamaluddin Ahdar, “Wanita Karier Dan Pembinaan Generasi Muda”, Jurnal Al-Maiyyah, no. 

1, (Juni,  2018): 115 
16

 https://kbbi.web.id/tokoh, diakses pada tanggal 01 Maret 2021, puul 19:50 WIB. 

https://kbbi.web.id/tokoh
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1. Bab I Pendahuluan 

Bab pertama ialah pendahuluan. Bab ini berupaya memberikan 

gambaran secara ringkas tentang beberapa pembahasan sekaligus 

memberikan petunjuk untuk menuju pada bab-bab selanjutnya. Bab 

pendahuluan  berawal dari konteks penelitian, lalu fokus penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah hingga yang terahir 

dalam bab ini ialah sistematika pembahasan. 

2. Bab Kajian Teori 

Bab kedua mendeskripsikan mengenai penelitian terdahulu dan 

kajian teori. Penelitian terdahulu, ialah penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya yang mempunyai karakteristik yang sama dengan penelitian 

ini, dengan tujuan melihat perbedaan dan kesamaan antara penelitian 

dahulu dan penelitian ini. Sedangkan kajian teori berisi beberapa teori 

yang dijadikan prespektif dalam penelitian yang meliputi ihdad wanita 

dan wanita karier. 

3. Bab III Metode Penelitian 

Bab ketiga dalam penelitian ini adalah metode penelitian, dalam 

bab ini mengkaji perihal pendekatan dan jenis penelitian, lokasi 

penelitian, subyek penelitian, tehnik pengumpulan data, analisis data, 

keabsahan data, dan tahap tahap penelitian. 

4. Bab IV Penyajian data 
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Pada bab ke empat ini akan menjelaskan  perihal gambaran objek 

penelitian, penyajian dan analisis data beserta pembahasan mengenai 

temuan. Pada bab ini merupakan pemaparan data-data yang diperoleh 

oleh penulis di lapangan dan juga untuk menarik kesimpulan untuk 

menjawab masalah-masalah yang terdapat di dalam fokus penelitian. 

5. Bab V Kesimpulan dan saran 

Bab ke lima merupakan bab terahir pada penelitian ini. Pada bab 

ini berisi kesimpuan dari hasil analisis yang peneliti lakukan dan saran-

saran untuk penelitian selanjutnya. Terakhir  pada penelitian ini ialah  

daftar pustaka dan berbagai lampiran-lampiran dengan tujuan sebagai 

pendukung di dalam pemenuhan kelengkapan data penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Dina Nuraini,
17

 Dita Nuraini, Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut 

Pandangan Pengelola PSGA IAIN Raden Intan Lampung, (Skripsi, IAIN 

Raden Intan Lampung, Lampung, 2018) 

 Penelitian skripsi milik Dina Nuraini mengfokuskan pembahasan 

ihdad wanita karier menurut pandangan PSGA IAIN Raden Intan 

Lampung  dengan tujuan untuk mengetahui pandangan PSGA IAIN 

Raden Intan Lampung mengenai Ihdad bagi wanita karier menggunakan 

analisis gender, dan tujuan lainya yaitu untuk mengetahui pandangan  

hukum islam mengenai ihdad wanita karier dari segi pandang pengelola 

PSGA IAIN Raden Intan Lampung. Sedangakan penelitian ini 

mengfokuskan ihdad bagi wanita karier menurut pandangan hukum islam 

dan pendapat tokoh agama di Kabupaten Jember. Lalu jika dilihat dari 

jenis penelitian, penelitian milik Dina Nuraini menggunakan jenis 

penelitian lapangan (field research)  dengan menggunakan metode 

penelitian kualitatif deskriptif, sama halnya dengan penelitian ini juga 

menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, jenis penelian juga 

menggunakan penelitian lapangan (field research). 

                                                             
17

 Dita Nuraini, “Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola PSGA IAIN Raden Intan 

Lampung” (Skripsi, IAIN Raden Intan Lampung, 2018) 
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2. Muhammad Yalis Shohib,
18

 Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) Sebuah Analisis Gender, (Skripsi, Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017) 

Penelitian milik Muhammad Yalis Shohib pada dasarnya 

membahas mengenai ihdad bagi perempuan dalam konteks Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) dengan menggunakan  pisau analisis gender. Selain 

itu penelitian Muhammad Yalis Shohib mencari kontekstualisasi ihdad 

dari segi kebiasaan (urf) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena 

masyarakat pada saat ini berbeda dengan masyarakat disaat Al-Qur‟an 

dan al-Sunah turun sebagai hukum tertinggi. Perbedaan dengan penelitian 

ini, ialah penelitian yang mengfokuskan kajian analis hukum ihdad bagi 

wanita karier analisis pendapat tokoh Agama di Kabupaten Jember. 

Sedangkan pada penelitian Muhammad Yalis mengfokuskan kajian ihdad 

perempuan dengan teori urf dan gender. Penelitian Muhammad Yalis 

Shohib menggunakan jenis penelitian kepustakaan, dengan pendekatan 

diskriptif kualitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode 

penelitian lapangan atau (field research). 

3. Amma Maghfiroh Sholikha,
19

 Konsep Ihdad Bagi Perempuan Dalam 

Fatwa MUI No 11 Tahun 1981 Tentang Iddah Wafat Prespektif 

Kesetaraan Gender, (Skripsi, IAIN Surakarta, 2019) 

                                                             
18

 Muhammad Yalis Shohib,  “Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Sebuah Analisis Gender” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 

2017) 
19

 Amma Maghfiroh Sholikha,  “Konsep Ihdad Bagi Perempuan Dalam Fatwa MUI No 11 Tahun 

1981 Tentang Iddah Wafat Prespektif Kesetaraan Gender” (Skripsi, IAIN Surakarta, 2019) 
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Penelitian milik Amma Magfiroh Sholikha secara umum mencari 

tahu dan mencari gambaran umum terkait konsep ihdad bagi perempuan 

dalam fatwa yang dikeluarkan oleh majelis ulama indonesia (MUI), 

yakni yang tercantum dalam fatwa nomer 11 tahun 1981 Tentang iddah. 

Namun, penelitian Amma Maghfiroh Sholikha tidak hanya membahas 

ihdad berdasarkan fatwa MUI saja melainkan membahas pula 

berdasarkan kesetaraan gender. Perbedaan dengan penelitian ini yakni, 

penelitian ini tidak membahas mengenai ihdad berdasarkan kesetaraan 

gender melainkan mengkaji konsep ihdad dari segi  pendapat tokoh yang 

berada di lapangan . Sedangakan jika dilihat dari penelitian Amma 

Magfiroh Sholikha lebih fokuskan tentang ihdad wanita ditinjau dari 

fatwa MUI no.11 tahun 1981 dan kesetaraan gender. 

4. Haaniyatur Rosyidah,
20

 Studi Komperasi Pandangan Fikih Madzhab 

Syafi‟i dan Fikih Madzhab Hanafi Tentang Iddah dan Ihdad,(Skripsi, 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017) 

Penelitian milik Haaniyatur Rosyidah merupakan hasil penelitian 

iddah dan ihdad dari dua pemikiran Madzhab Syafi‟i dan Madzhab 

Hanafi,  menggunakan metode kepustakaan atau (library research). 

Fokus penelitian milik Haaniyatur Rosyidahialah mencari pendapat 

mengenai iddah dan ihdad Madzhab Syafi‟i dan Madzhab Hanafi, juga 

mencari perbandingan antara keduanya. Sedangkan penelitian ini 

membahas tentang ihdad bagi wanta karier menurut pendapat tokoh 

                                                             
20

 Haaniyatur Rosyidah, “Studi Komparasi Pandangan Fikih Madzhab Syafi‟i dan Fikih Madzhab 

Hanafi Tentang Iddah dan Ihdah” (Skripsi, IAIN Surakarta, 2019) 
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agama di Kabupaten Jember dan penelitian ini menggunakan metode 

penelitian lapangan atau (field research) dengan tujuan menggali lebih 

dalam terkait pandangan tokoh mengenai ihdad bagi wanita karier. 

Penelitian milik Haaniyatur Rosyidah tidak mengaitkan wanita karier 

dalam penelitianya. 

5. Amalia,
21

  Kewajiban Melaksanakan Iddah dan Ihdad Bagi Wanita 

Karier Perspektif  Nyai Hj. Masriyah Amva (Skripsi, Institut Agama 

Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon, 2021) 

Penelitian milik Amalia dengan judul Kewajiban Melaksanakan 

Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karier Perspektif Nyai Hj. Masriyah 

Amva, tujuan adanya penelitian milik Amalia yaitu pertama mencari 

konsep Iddah dan Ihdad dengan pemikiran Nyai Hj. Masriyah Amva dan 

juga prespektif hukum islam mengenai wanita karier, kedua penelitian 

milik Amalia mencari relevansi pemikiran Nyai Hj. Masriyah Amva 

mengenai ihdad bagi yang wanita berkarier. Penelitian milik Amalia 

menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 

deskriptif analisis. Sedangkan peneltian ini menggunakan kajian ihdad 

wanita karier menurut beberapa pendapat tokoh Agama di Kabupaten 

Jember agar penulis lebih mengetahui pelaksanaan ihdad di lapangan 

dengan menggunakan metode penelitian lapangan atau (field research). 

  

                                                             
21

 Amalia, “Kewajiban Melaksanakan Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karier Perspektif Nyai Hj. 

Masriyah Amva” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati, Cirebon, 2021) 
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B. Kajian Teori 

1. Kajian Tentang Iddah  

a. Pengertian Iddah 

Sebelum kita membahas lebih dalam ihdad menurut fuqoha, 

penulis akan membahas terlebih dahulu iddah agar lebih mudah 

memahami ihdad. Iddah ialah masa menunggu bagi wanita dengan 

jangka waktu yang ditentukan dan menahan diri untuk tidak menikah 

setelah  bercerai dengan suaminya, dan juga masa iddah ialah masa 

penantian yang digunakan wanita untuk mengetahui kosongnya 

rahim. 

b. Macam-macam iddah dan Hukum iddah 

Ada beberapa macam dan hukum iddah, antara lain: 

1) Wanita yang pada saat putus perkawinan masih belum pernah 

berhubungan badan dengan suami. Menurut Ibnu Rushd, ijma‟ 

menyatakan tidak berlakunya iddah  bagi wanita ini.
22

 

Berdasarkan firman Allah surat Al-Ahzab ayat 49:
23

 

 

 

 

 

Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila kamu 

menikahi perempuan-perempuan beriman, kemudian kamu 

ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya. Maka 

                                                             
22

 Edi susilo, “Iddah dan Ihdad bagi wanita karir,” Al-Hukmah 6, no.2 (Desember 2016): 273. 
23

 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Fath Al-Quran, 404. 
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sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang 

kamu minta menyempurnakanya. Maka berilah mereka 

mut‟ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara sebaik-

baiknya. 

 

2) Wanita yang pada saat putus perkawinannya telah 

melakukan hubungan dengan suami. Bagi wanita golongan 

ini berlaku hukum iddah.
24

 Iddah bagi wanita ini ada tiga 

bentuk: 

a) Iddah dengan quru’. Iddah jenis ini berlaku bagi 

wanita normal yang kebiasaanya mengeluarkan darah 

haid. Ulama‟ sepakat bahwa iddah wanita ini adalah 

tiga kali quru’ atau tiga kali suci. 

b) Iddah dengan bulan. Iddah jenis ini berlaku bagi 

wanita yang ditingga; mati suaminya baik telah 

berhubungan suami istri ataupun belum, baik tergolong 

wanita yang biasa haid atau bukan. Masa iddahnya 

selama 4 bulan sepuluh hari Berdasarkan surat al-

baqoroh ayat 234. Alasan diwajibkanya iddah jenis ini 

adalah memperlihatkan kesedihan karena putusnya 

nikmat pernikahan. 

c) Iddah dengan melahirkan berlaku bagi wanita yang 

ketika ditalak dalam keadaan hamil, maka masa 

iddahnya setelah wanita tersebut melahirkan. Iddah 

wanita hamil sampai wanita itu melahirkan, hal ini juga 

                                                             
24

 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, 66. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id 

 

 

18 

sesuai dengan alasan bahwa iddah disyariatkan untuk 

mengetahui isi rahim wanita, dan melahirkan 

merupakan pertanda bahwa isi rahim telah keluar.  

Bahkan jika antara talak dengan masa kelahiran 

terbilang singkat, iddahnya tetap dianggap sah. 

2. Kajian Tentang Ihdad 

a. Pengertian ihdad 

 Ihdad secara bahasa menahan atau menjauhi. Secara definisi 

istilah sebagai halnya terdapat dalam beberapa kitab fikih, ialah 

“meninggalkan hal-hal yang dapat menggoda laki-laki kepadanya 

dalam masa iddah”. Maksudnya disini ialah menyangkut tentang: 

kepada siapa perbuatanya, alasan perbuatanya, dan hal-hal yang tidak 

boleh dilakukan beserta hukum perbuatanya.
25

 

Abu Yahya Zakaria al-anshary berpendapat mengenai ihdad, 

menurut beliau kata ihdad berasal dari kata ahadda, dan bisa juga 

disebut dengan al-hidad yang berawal dari kata hadda. Secara 

bahasa ihdad berarti al-man’u (tegahan atau larangan), sedangkan 

ihdad menurut istilah  adalah: 

َمْصبُػوٍْغ  ِبَا يَػْقُصُد  ِلِز يْػَنٍة  َو َلْو َصَبَغ قَػْبَل َنْسَجٍة اَْو َخَشنٍ  لُْبسٍ تَػْرُؾ     

Artinya : Meninggalkan pemakaian pakaian yang dicelup warna yang 

dimaksudkan untuk perhiasan.
26

 

 

                                                             
25

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawina Islam di Indonesia, 320. 
26

 Abu Yahya Zakaria Al-Anshari, Fath al-Wahbah, juz II, (Beirut: Dar al- fikr, t.th.), 107. 
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Pengertian yang sama juga diberikan pula oleh Sayyid Abu 

Bakar al-Dimyathi beliau berpendapat bahwa, “al ihdad berasal dari 

kata ahadda, dan biasa pula disebut al-hidaad yang berasal dari kata 

hadda. Secara bahasa yang berarti al-man’u (tegahan atau larangan). 

Akan tetapi, sedikit berbeda dengan Abu Yahya Zakaria al-Anshary, 

Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, beliau memberikan definisi ihdad 

sebagai berikut:
27

 

 َاإِل ْمِتَنا ُع  ِمَن الزِّ نَِه ِف َبَدفِ 
 

Artinya :Menahan diri dari bersolek/berhias pada badan. 

Perbedaan dua pendapat di atas dapat kita lihat dari dua hal 

pokok: pertama, pendapat yang dikemukakan oleh Abu Yahya 

Zakaria al-Anshary lebih ditekankan pada pakaian dicelup yang 

harus dijauhi oleh wanita yang sedang melaksanakan ihdad, 

sedangkan pada pendapat kedua yang dikemukakan oleh Sayyid Abu 

Bakar al-Dimyathi yang sedang melaksanakan ihdad lebih 

ditekankan dengan larangan berhias dan bersolek (make up ). 

Pendapat pertama yakni Abu Yahya Zakaria al-Anshary, beliau tidak 

menyebutkan secara jelas apakah berhias ataupun bersolek (make 

up) hanya anggota badan saja atau  boleh yang lain. Sedangkan pada 

pendapat kedua yakni Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi beliau secara 

                                                             
27

 Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, I’annah al-Thailibin, Juz IV (Bandung: Syirkah al-Ma‟arif,  

t.th), 43. 
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gamblang menjelaskan bahwa menghiasi apapun, dan dalam bentuk 

apapun asalkan bukan anggota badan tidak dilarang. 

Dengan redaksi sedikit berbeda, Dr. Wahbah al-Zuhaili 

memberikan definisi sebagai berikut:
28

 

ِطْيبِ تَػْر ُؾ الطِّيِِّب  والزِّ يْػَنِة  والُكحْ 
ُ
ِل  َوالدُّ ْهِن امل  

Artinya : Meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan 

minyak, baik minyak yang mengharumkan maupun tidak. 

 

Selanjutnya, sebagaimana pendapat ketiga yakni Dr. Wahbah 

al-Zuhaili, beliau menjelaskan bahwasanya maksud dari 

meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak  

ialah khusus hanya yang berkaitan dengan bagian tubuh saja. Sebab 

itu boleh bagi wanita yang sedang melaksanakan ihdad 

memperindah tempat tidurnya, gordenya, karpetnya bahkan alat-alat 

rumah tangganya. 

Syekh Sayyid Sabiq juga berikan pendapat yang sama 

mengenai  ihdad. Menurutnya, ihdad ialah “meninggalkan bersolek 

seperti memakai perhiasan, pakaian sutra, wangi-wangian, inai, dan 

celak mata”.  Menurut Sayyid Sabiq hal-hal yang beliau sebutkan     

di atas, wajib hukumnya bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh 

                                                             
28

 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu, juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985) 

659. 
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suaminya selama masa iddah, tujuannya ialah menandakan kesetian 

seorang istri  dan memelihara hak-hak suaminya.
29

 

Abdul Rahman Ghozali menyebutkan larangan-larangan 

wanita yang melaksanakan ihdad diantaranya: berhias diri, bercelak 

mata, keluar rumah kecuali dengan keadaan terpaksa beliau juga 

menyebutkan masa berakunya ihdad bagi wanita yang ditinggal mati 

suaminya ialah empat bulan sepuluh hari.”.
30

 Mengenai siapa saja 

yang diwajibkan berihdad, atau atas dasar apa seseorang melakukan 

ihdad, hampir semua ulama berpendapat bahwa ihdad hukumnya 

wajib bagi wanita yang dinikahi dengan nikah sah dan suaminya 

meninggal di dalam masa perkawinan dan ini tidak berlaku bagi 

yang lain. 

c. Dasar Hukum Ihdad 

Dasar hukum ihdad menurut Jumhur sepakat, bahwanya ihdad 

wajib hukumnya bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, 

berdasarkan hadis dari Ummu Salamah istri Nabi Muhammad saw. 

“Seorang wanita datang menemui Rasulullah saw, kemudian berkata 

“Wahai Rasulullah, anak perempuanku ditinggal mati oleh 

suaminya, sedangkan ia mengeluh karena sakit kedua matanya, 

bolehkah ia memakai celak untuk kedua matanya? “Rasulullah saw., 

menjawab, “Tidak boleh”. Beliau mengatakan itu dua atau tiga kali. 

Setiap perkataan tersebut dikatakannya, “Tidak boleh”. Kemudian 

                                                             
29

 Anshary, Probelamatika, 14. 
30

 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat ( Jakarta: Kencana Press, 2008), 302. 
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beliau bersabda, “Sesungguhnya, Iddah wanita itu empat bulan 

sepuluh hari. Sesungguhnya dulu, ada wanita di antara kamu yang 

berIhdad selama satu tahun penuh”
31

 

 Dasar hukum  diwajibkannya ihdad  tidak disebutkan         

di dalam Al-Qur‟an, tetapi Rasulullah sendiri yang memberikan 

perintah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib untuk 

melaksanakan ihdad. Perintah Rasulullah ini kekuatanya sama 

dengan perintah Al-Qur‟an  yang ditetapkan oleh Allah menurut 

Imam Syafi‟i di kitabnya Al- Um.
32

 Bisa digaris bawahi, kekuatan 

hukum yang diperintahkan oleh Rasulullah mempunyai berat yang 

sama dengan kekuatan hukum yang diperintahkan oleh Allah            

di dalam Al-Qur‟an. 

Dasar adanya ihdad juga ditemukan pada pasal 170 ayat 1 KHI 

(Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi “istri yang ditingg alkan 

mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa 

iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga 

timbulnya fitnah”.
33

 Dasar ihdad tidak disebutkan di dalam Al-

Qur‟an namun waktu untuk melaksanakan ihdad bagi perempuan 

yang diatur oleh syari‟at.
34

 

  

                                                             
31

 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, juz II (Mesir: Syirkah Maktabah wa Maktabah wa Mathba‟ah 

Mushthada al-Baby al-Halaby wa Auladihi, 1981), 122. 
32

 Anshary, Problematika, 16. 
33

 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 170 ayat (1) 
34

 Athif Lamadhoh, Fikih Sunah Untuk Remaja  (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2007), 258. 
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d. Ihdad Menurut Fuqoha 

 Sebelum kita membahas lebih dalam ihdad menurut fuqoha, 

penulis akan membahas terlebih dahulu iddah agar lebih mudah 

memahami ihdad. Iddah ialah masa menunggu bagi wanita dengan 

jangka waktu yang ditentukan dan menahan diri untuk tidak menikah 

setelah  bercerai dengan suaminya, dan juga masa iddah ialah masa 

penantian yang digunakan wanita untuk mengetahui kosongnya 

rahim.  

Sedangkan Ihdad atau bisa disebut dengan masa berkabung 

bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan 

sepuluh hari, ihdad sebenarnya juga berlaku bagi suami yang 

ditinggal mati oleh istrinya. Namun, tidak sebutkan secara jelas 

berapa hari masa berkabungnya, terdapat pada pasal 170 ayat 2 

Kompilasi Hukum Islam (KHI).
35

 

Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib untuk 

melaksanakan ihdad ulama sepakat akan hal itu. Namun, tidak hanya 

wanita yang ditinggal mati suminya yang mengharuskan untuk 

melaksanakan ihdad dan para ulama berbeda pendapat akan hal ini, 

antar lain: 

  

                                                             
35

 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 170 ayat (2) 
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1) Wanita yang ditalak Bain 

Talak bain atau talak tiga yaitu memutuskan hubungan 

suami istri sehingga tidak bisa berkumpul kembali.
36

 Wanita 

yang ditalak bain hampir sama dengan wanita yang ditinggal 

mati suaminya, sama-sama tidak bisa berkumpul dengan 

suaminya. Namun, bedanya wanita yang ditalak bain masih 

mempunyai peluang untuk berkumpul dengan suaminya, asalkan 

istri tersebut sudah menikah lagi dengan orang lain, tetapi wanita 

yang ditinggal mati oleh suaminya tidak bisa berkumpul selama-

lamanya. 

Imam Malik beliau berpendapat wanita yang terkena talak 

bain tidak wajib melaksanakan ihdad, kewajiban ihdad hanya 

untuk wanita yang ditinggal mati oleh suaminya.
37

 Berbeda 

dengan Imam Abu Hanifah, al- Tsaury, dan pengikut madzhab 

Hanafi, mereka berpendapat ihdad hukumnya wajib bagi wanita 

yang ditalak bain selama masa iddah. Alasan kelompok 

berpendapat demikian dikarenakan pengungkapan rasa duka cita 

setelah terkena talak bain sehingga tidak bisa berkumpul lagi 

dengan suaminya. Jumhur ulama termasuk Imam Syafi‟i 

berpendapat bahwasanya wanita yang ditalak bain hukumnya 

sunat untuk melaksanakanya, tidak wajib dengan alasan wanita 

yang ditalak bain tidak harus berduka cita karena tindakan talak 

                                                             
36

 Mohamed Osman El-Khosht, Fiqh Wanita: Dari Klasik Sampai Modern, terj. Abu Ilmadillaha 

(Solo:Tinta Medina, 2015), 206. 
37

Anshary, Problematika, 16. 
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bain melukai hati wanita tersebut. Namun, disunnatkan untuk 

melaksanakan hal tersebut dengan tujuan menghindarkan wanita 

yang terkena talak bain dari hal-hal yang negatif. Para ulama 

berbeda pendapat mengenai pelaksanaan kewajiban ihdad bagi 

wanita yang terkena talak. Namun, para ulama sepakat bagi 

wanita yang terkena talak raj‟i tidak wajib melaksanakan ihdad.
38

 

2) Wanita Non-Muslim, Budak dan lain-lain 

Para ulama berbeda pendapat  mengenai wanita non-

muslim, anak kecil dan budak dan lain-lain dalam melaksanakan 

kewajiban berihdad. Menurut jumhur ulama kewajiban 

melakukan ihdad dilakukan oleh seorang istri ditinggal mati 

suaminya yang dinikahi secara sah, baik wanita tersebut dewasa, 

anak-anak, muslimah atau kitabiah, gila ataupun tidak. Golongan 

hanafiah berpendapat, wajib  yang melaksanakan ihdad bagi 

wanita yang ditinggal mati suaminya. Namun, ummul walad, 

anak kecil, ahli kitab tidak wajib melaksanakan ihdad karena 

ummul walad bukanlah berstatus sebagai seorang istri, 

sedangkan anak kecil dan ahli kitab tidak diwajibkan 

melaksanakan ihdad karena keduanya dianggap tidak mukallaf.
39

 

Malikiyah dan Syafi‟iyah kafir dzimmi dan anak kecil 

wajib melaksanakan ihdad walaupun mereka dianggap tidak 

mukallaf, tetapi disamakan dengan mukallaf dalam hal 

                                                             
38

 Anshary, 17. 
39

 Anshary, 18. 
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meninggalkan hal-hal yang haram seperti berzina dan meminum 

khamr. Alasan lainnya juga hak-hak kafir dzimmi dalam 

pernikahan juga sama dengan wanita muslimah sebab itu wanita 

dzimmi juga wajib melaksanakan ihdad. 

3) Wanita yang Ditinggal Mati Keluarga Dekat 

Ulama juga memberikan pendapat mengenai ihdad seorang 

wanita yang ditinggal mati oleh keluarga terdekatnya. Seorang 

wanita boleh melaksanakan ihdad karena ditinggal mati oleh 

keluarga dekatnya selama 3 hari selebih itu haram hukumnya. 

Pendapat di atas dinyatakan oleh Sayyid Sabiq dengan dasar 

hadits Rasulullah Saw yaitu:
40

  

ػػػػػػلُّ  َ  َػػػػػػ  اِلْمػػػػػػرَ ٍَة تػُػػػػػػْل ِمػػػػػػُن بِال  ػػػػػػاَل َيَِ ػػػػػػد  اَػػػػػػػْوَؽ  َػػػػػػَ ٍث ِ ال  َُِ َزْوٍج ِه َواْليَػػػػػػػْوـِ اِْ ِخػػػػػػِر َ ْف 
 َوَ ْشًرا َ ْربَػَعَة َ ْشُهرٍ 

 

Artinya: tidak dibolehkan bagi seorang wanita yang beriman 

kepada Allah dan hari kemudian berihdad karena kematian 

lebih dari tiga hari. Kecuali karena kematian suaminya. 

(maka ia berihdad) yaitu empat bulan sepuluh hari. (HR. 

Muslim No 2733) 

 

e. Syarat Ihdad dan Tujuan Ihdad  

Wanita yang melaksanakan kewajiban ihdad mempunyai 

beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan siapa sajakah yang 

diwajibkan melaksankan ihdad. Terdapat dalam Hadits Nabi 

Muhammad S.A.W 

                                                             
40

 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Muslim, terj. KMCP, Imron Rosadi 

(Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 606-607. 
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ػػػػػػُدْبُن اْلُن َػػػػػػػ   َحػػػػػػ َُُن  ػػػػػػُدْبُن َرْعَ ػػػػػػرٍ َوَحػػػػػػد  َناَ  َُُن  َحػػػػػػد   َػنَػػػػػػا ُشػػػػػػْعَبُة َ ػػػػػػْن  ُ َْيػػػػػػِدْبِن  د  َناَ 
ػػػػػػػػْيٌ  ِ ُِـّ  َْ تػُػػػػػػػػُو ِف   َِ ِـّ َ ػػػػػػػػَ َنَة َقالَػػػػػػػػ  ُ ََ َُ َزيْػنَػػػػػػػػَب بِْنػػػػػػػػ ْعػػػػػػػػ ٍُ  قَػػػػػػػػاَؿ  َِ َحِبْيبَػػػػػػػػَة  نَػػػػػػػػا اِػػػػػػػػ

َْ ِبُصػػػػػػػػْ َرٍة َاَنَسػػػػػػػػَحْتُه بِػػػػػػػػِ َرا َُ   اَػػػػػػػػَدَ  ْعػػػػػػػػ ُُ َهػػػػػػػػَ ا ِ َ ِّ  َِ َػػػػػػػػا َ ْصػػػػػػػػَن َْ ِ ذ  َهػػػػػػػػا َوَقالَػػػػػػػػ َ يػْ
ػػػػػلُّ اِلْمػػػػػرَ ٍَة تػُػػػػػْل ِمػػػػػُن بِال  ػػػػػِه َواْليَػػػػػػْوـِ  يَػُقػػػػػوؿُ  َوَ ػػػػػَ  َ َصػػػػػ    ال  ػػػػػُه َ َ ْيػػػػػه  َرُ ػػػػػْوَؿ ال  ػػػػػهِ  اَل َيَِ

َ  َػػػػػػ  َزْوٍج َ ْربَػَعػػػػػػَة َ ْشػػػػػػُهٍر  ػػػػػػد  اَػػػػػػػْوَؽ  َػػػػػػَ ٍث ِ ال  َُِ ُب َوَحد  ْتػػػػػػُه َزيْػنَػػػػػػ ْشػػػػػػًراَو َ اِْ ِخػػػػػػِر َ ْف 
اَْو َ ػػػػػػػْن اْمػػػػػػػَراٍة ِمػػػػػػػػْن   مَِّهػػػػػػػا َوَ ػػػػػػػْن َزيْػنَػػػػػػػػَب َزْوج الن ػػػػػػػ ِّ َصػػػػػػػ    ا ُ َ َ ْيػػػػػػػِه َوَ ػػػػػػػػَ  َ  َ ػػػػػػػنْ 

  َ بَػْعِض َ ْزَواِج الن     َص    ا ُ َ َ ْيِه َوَ  َ 
 

Artinya : “Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad  

Menceritakan padaku Muhammad bin al-Mutsanna, 

menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja‟far, 

menceritakan kepada kami Syu‟bah dari Humaid bin 

Nafi‟ dia berkata: saya mendengar Zainab binti Ummu 

Salamah berkata; saudara Ummu Habibbah telah 

meninggal dunia, kemudian ia minta diambilkan 

shufrah (sejenis tumbuhan) dan mengolesi kedua 

hastanya, lalu berkata “saya melakukan ini karena saya 

mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam  

bersabda; “tidak halal bagi seorang wanita yang 
beriman kepada Allah dan kepada hari akhir melakukan 

ihdad melebihi tiga hari kecuali kematian suaminya , 

yaitu 4 bulan sepuluh hari.” Dari Zainab telah bercerita  

dari ibunya dari Zainab istri Rasulullah Shollallahu 

Alaihi Wasallam atau dari salah satu istri Nabi 

Shollallahu Alaihi Wasallam. (HR. Muslim No 2733).
41

 

 

Wanita yang ditinggal mati suaminya wajib melaksanakan 

ihdad, baik itu wanita yang lanjut usia maupun yang masih kecil, 

yang muslimah ataupun yang non muslimah pendapat ini menurut 

kesepakatan para ulama mazhab, kecuali imam Hanafi. Beliau 

berpendapat bahwasanya, wanita dzimmi (orang non-muslim yang  

merdeka dan hidup di Negara islam), dan anak kecil tidak diharuskan 

                                                             
41

 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Muslim, 606-607. 
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melaksanakan kewajiban Ihdad, dikarenakan wanita dzimmi dan 

anak kecil termasuk ghair mukallaf yaitu orang-orang yang tidak 

terkena kewajiban hukum.
42

 

Ada beberapa tujuan wanita yang melaksanakan ihdad antara 

lain.
43

 

1) Memberi jeda waktu untuk masa berkabung atau berduka cita 

dan menghindari timbulnya fitnah di masyarakat. 

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) menegaskan pada  pasal 

171 ayat 1 yang berbunyi “istri yang ditinggalkan mati oleh 

suaminya wajib melaksanakan masa berkabung selama masa 

iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga 

timbulnya fitnah”. 

2) Selain itu  tujuan melaksanakanya ihdad menjaga hubungan 

keserasihan dengan keluarga suami.  

3) Ihdad dalam rangka untuk menampakkan kesedihan atas 

kehilangan suami selama 4 bulan 10 hari. Ihdad dilaksanakan 

oleh seorang istri yang ditinggal mati oleh suami (cerai mati) 

bagi wanita yang ditalak (cerai hidup) tidak perlu melaksakan 

kewajiban ihdad.  Pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin juga 

tidak ada wanita yang melaksanakan kewajiban ihdad kecuali 

wanita yang ditinggal mati suaminya (cerai mati). 

 

                                                             
42

 Muhammad Jawwad Muhgniyah, Fiqih Lima Mazhab (Jakarta: Lentera, 2007),  471. 
43

 Heni, “Dilema praktek Ihdad (Studi Sosiologi Hukum pada Masyarakat islam Kebayoran 

Lama”,(Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010), 26-27. 
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3. Kajian Tentang Wanita Karier 

a. Pengertian Wanita Karier 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Wanita” 

adalah perempuan dewasa Sedangkan “Karier” mempunyai 2 

pengertian  menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

kemajuan dan perkembangan dalam hal kehidupan, jabatan, 

pekerjaan dan lain-lain, bisa juga diartikan perkerjaan yang 

mempunyai harapan hidup yang lebih maju.
44

 Karier  bisa diartikan 

juga dengan serangkaian pilihan dan kegiatan pekerjaan yang 

menunjukkan apa yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat 

hidup.
45

 Ketika kata "wanita" dan "karier" dijadikan satu, maka kata 

itu berarti "wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi 

(usaha, perkantoran, dan sebagainya) untuk menunjang 

kehidupannya atau hanya untuk mengisi waktu luang yang dilandasi 

dengan suatu keahlian”. Wanita yang berperan aktif dalam 

mengerjakan aktivitas-aktivitasnya  untuk mencapai suatu kemajuan. 

Wanita karier bisa juga disebut dengan multi burden yang  

mempunyai makna wanita yang bekerja di luar rumah atau wanita 

yang mempunyai kegiatan dibidang publik maupun sosial 

kemasyarakatan.
46

 

  

                                                             
44

 https://kbbi.web.id/wanita, diakses pada tanggal 08 Maret 2021, pukul 20:58 WIB. 
45

 Ismiyati Muhannad, “Wanita Karier dalam Pandangan Islam”, Al-wardah Jurnal Kajian 

Perempuan Gender dan Agama, no.13 (Juni 2019): 3. 
46

 Djamaluddin, “Wanita Karier”, 5. 
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b. Wanita Karier 

wanita karier adalah wanita yang bekecimpung sesuai dengan 

jenjang profesinya. Dengan demikian wanita karier yaitu wanita 

yang memiliki kesibukan-kesibukan yang melakukan kegiatan 

professional sesuai bidang yang ditekuninya, sesuai dengan keahlian 

yang dimilikinya, akan mendatangkan kemajuan di dalam 

kehidupannya maupun pekerjaannya. Memacu dari pengertian         

di atas bahwa “wanita karier” tidak sama dengan “wanita pekerja” 

dan “tenaga kerja wanita”. Pertama menurut Prof. Dr. Omas Ihromi 

“wanita pekerja” atau “wanita bekerja” memiliki pengertian yang 

berbeda dengan wanita kerier, jika wanita pekerja atau wanita  

bekerja mereka yang mengasilkan suatu karya dengan mendapatkan 

imbalan keuangan. Walaupun, imbalan yang seharusnya didapatkan 

setelah bekerja tidak langsung diperolehnya, ia harus menunggu 

terlebih dahulu.
47

 Kedua, TKW (tenaga kerja wanita) ialah wanita 

yang memenuhi kebutuhan masyarakat yang berada di dalam 

maupun di luar hubungan kerja untuk menghasilkan suatu karya 

maupun jasa. Bisa kita lihat dari definisi di atas tenaga kerja wanita 

atau TKW ialah seseorang yang bekerja dibawah naungan suatu 

lembaga atau perorangan dengan tujuan agar mendapatkan suatu 

produk demi kepentingan masyarakat luas. Tenaga kerja wanita tidak 

identik dengan babu atau pembantu rumah tangga. Dokter, para 

                                                             
47
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medis, para ahli wanita, dan jenisnya yang bekerja sebagai tenaga 

kerja wanita,  mereka juga di sebut dengan istilah TKW.
48

 Wanita 

pekerja atau wanita bekerja yang lebih diutamakan ialah imbalan 

yang ia dapatan berupa imbalan keuangan dari proses yang telah 

mereka kerjakan. Sedangkan wanita karier yang lebih diutamakan 

ialah karier itu sendiri, peningkatan dalam berkarier tidak hanya 

dengan imbalan uang, meskipun beberapa hal mempunyai implikasi 

finansial. Meskipun ada beberapa perbedaan dari ketiga tipe wanita 

di atas. Wanita karier, wanita pekerja, maupun tenaga kerja wanita, 

bukan berarti tipe wanita tersebut terpisah secara diamentral. 

Karena inti dari wanita karier tersebut adalah wanita yang 

berkecimpung dalam profesi, maka wanita karier itu ada beberapa 

macam: 

a. Wanita yang Perlu Berpenampilan Menarik atau Tidak 

Melihat pada zaman sekarang wanita yang berkarier sudah 

banyak yang membolehkan  untuk berhias dengan tidak berlebih-

lebihan hanya untuk kepentingan pekerjaannya. Abu Yazid 

menjelaskan bahwa profesionalitas bekerja memerlukan 

penampilan yang berbeda-beda, maka jika dituntut untuk 

berpenampilan menarik cukup sewajarnya saja bukan untuk pamer, 

sehinga tidak terjadi timbul fitnah.
49
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Jadi dari pembahasan di atas wanita yang perlu 

berpenampilan menarik dan tidak boleh berpenampilan menarik, 

sebagai berikut:
50

 Pertama, dalam kenyataannya ada wanita yang 

perlu berpenampilan manarik yaitu wanita yang profesinya sebagai 

pimpinan disuatu perusahaan, wanita yang berkerja dibidang 

promosi, wanita yang bekerja dibidang seni, atau wanita yang 

mengharuskan ia untuk berpenampilan dalam berkarier seperti 

contohnya penyayi, penari, aktris, peragawati, pramugari, dan lain-

lain. Kedua, wanita yang berkarier namun tidak mengharuskanya 

untuk berpenampilan menarik, jenis wanita karier semacam ini 

seperti dokter, pengacara, hakim, pegawai pemerintah, dosen, 

konsultan, ilmuan, dan pekerja laboraturium. 

b. Wanita Karier yang Berhubungan Langsung dengan Orang Lain 

dan yang Tidak 

Berkarier mempunyai dua klasifikasi yaitu karier yang 

berhubungan dengan orang lain, dan karier yang tidak 

berhubungan langsung dengan orang lain. Wanita yang kariernya 

tidak berhubungan langsung dengan orang lain, semisal novelis, 

disainer, penulis buku dan lain-lain.wanita karier yang 

berhubungan langsung dengan orang lain, seperti dosen, penelitian 

lapangan, pengusaha, pengacara, dan lain-lain 
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c. Wanita Karier yang Bisa Membina Kariernya di dalam Rumah dan 

Ruangan Tertentu dan yang Tidak 

Wanita karier yang bisa mengembangkan dan membina 

kariernya di tempat tertentu, semisal wanita tersebut bisa berkarier 

di rumahnya ataupun tempat yang tanpa mengharuskannya keluar 

rumah. Namun, ada  wanita yang tidak bisa berkarier di rumahnya 

yang mengaruskan ia untuk keluar, jika tidak keluar maka 

konsekuensinya kariernya akan hancur dan tidak bisa mencari 

nafkah untuk dirinya maupun keluarganya.
51

 

Islam tidak melarang seseorang istri untuk ikut bekerja 

dalam mencari nafkah bila keadaan yang memang tidak 

memungkinkan seorang istri boleh membantu mencari nafkah atau 

tidak ada yang bisa diharapkan lagi dalam mencari nafkah.
52

 Istri 

Nabi Muhammad SAW,  yaitu Siti Aisyah dan Khodijah juga 

membantu nabi dalam menopang perekonomian keluarga, tetapi 

walaupun istri diperbolehkan dalam membantu untuk menopang 

perekonomian tetap kewajiban suami untuk mencari nafkah, ada 

anjuran dalam agama islam yaitu seorang muslim yang satu dengan 

muslim lainya mempunyai kewajiban untuk saling tolong 

menolong, anjuran ini bisa menjadi dasar seorang muslimah bisa 

berkarier. Dalam agama islam ada beberapa aturan wania yang 

memiliki kegiatan di luar rumah, diantaranya: 
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 Nurliana, “Wanita Karier Menurut Hukum Islam,” Jurnal   Al-Fikra Jurnal Ilmiah Keislaman 

(July 2017): 85. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id 

 

 

34 

a) Wanita yang keluar rumah diharuskan untuk izin suaminya, 

jika dia keluar rumah maka hendaknya wanita tersebut tidak 

berhias berlebihan dan menjaga suaranya dengan tujuan tidak 

mengundang nafsu laki- laki. 

b) Seorang istri harus menjaga kehormatan suaminya, selalu 

memberikan dukungan untuk pekerjaan suaminya dan tidak 

mempunyai niatan untuk menghianati suaminya.  

c) Wanita yang berkarier tidak boleh melupakan kewajiban 

sebagai seorang istri, harus ikut serta bertanggung jawab 

mengatur rumah tangganya dan tidak melupakan kewajibanya 

sebagai hamba Allah.  

d) Seorang istri jika diberi nafkah oleh suaminya hendaklah 

merasa bahwa itu cukup.  

e) Seorang istri harus mengutamakan hak suaminya dari pada hak 

dirinya ataupun sahabatnya.  

f) Tidak membuka aib suaminya. 

g) Seorang Istri tidak membangga-banggakan dirinya dan 

membuka keburukan suaminya. 

Wanita yang mempunyai karier dalam hukum islam boleh 

atau mubah, asalkan wanita tersebut menjaga kodratnya sebagai 

wanita, ibu, maupun sebagai seorang istri.
53
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c. Faktor-Faktor Pendorong Wanita Berkarier 

Pada dasarnya seorang wanita mengalami banyak lika-liku 

kehidupan  yang dapat mempengaruhi  perjalanan hidupnya, inilah 

alasan-alasan wanita yang menyebabkan dirinya memilih untuk 

berkarier. 

1) Seorang wanita yang suaminya bekerja dikantor dan suaminya 

memberikan nafkah yang cukup kepada istrinya, namun istrinya 

masih menjadi wanita karier, wanita yang seperti ini berkarier 

dengan alasan mengisi waktu luangnya.  

2) Wanita yang berkarier untuk membantu kebutuhan keluarganya, 

biasanya wanita yang seperti ini kebutuhanya dan kebutuhan 

keluarganya tidak cukup jika hanya suaminya saja yang bekerja. 

3) Seorang wanita yang mencari nafkah untuk keluarga. Biasanya 

wanita yang seperti ini tidak mempunyai suami sehingga dia 

harus berjuang untuk menafkahi keluarganya, ada juga wanita 

harus mencari nafkah menggantikan peran suaminya 

dikarenakan suaminya jatuh sakit dan tidak bisa menafkahi 

istrinya dan anak-anaknya.
54
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk memperoleh 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian ialah cara atau suatu 

proses yang akan dipilih secara spesifik agar bisa menyelesaikan suatu masalah 

yang diajukan dalam sebuah penelitian. Sedangkan pengertian metodologi 

penelitian adalah suatu ilmu yang menjelaskan bagaimana seharusnya sebuah 

penelitian dilakukan.
55

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun tulisan ini 

menggunakan metode lapangan atau field research.
56

 Sehingga penelitian 

yang dilakukann peneliti termasuk kategori penelitian yuridis empiris. Pada 

penelitian hukum pendekatan sangatlah penting bagi penulis agar 

memperoleh  informasi dari bermacam-macam aspek perihal isu yang sedang 

dicari jawabanya. Terdapat beberapa jenis pendekatan yaitu, pendekatan 

undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), 

pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif 

(comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), 

pendekatan analitis (analytical approach) dan yang terahir pendekatan 

filosofi (Philosophical approach).
57
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan analisis 

(analitical aproach) untuk menggali informasi dan menganalis hukum islam 

terkait hukum ihdad juga mengenai pemikiran tokoh agama tentang ihdad 

bagi wanita karier. Semua yang sudah tekumpul akan menjadi kata kunci 

untuk penelitian  yang sudah diteliti. Dengan demikian laporan penelitian 

akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian 

laporan tersebut.  

Data yang penulis peroleh berasal dari wawancara, foto, catatan        

di lapangan dan lain-lain. Pada penulisan penelitian ini, penulis akan 

menganalisis data-data yang telah diperoleh dalam proses penelitian sesuai 

dengan data yang didapatkan. Melalui penelitian ini diharapkan memperoleh 

informasi dan data yang bersifat apa adanya tentang “Ihdad  bagi wanita 

karier (Analisis pendapat Tokoh Agama di Kabupaten Jember)”. 

B. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian yang dilakukan oleh 

penulis. Penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Jember khususnya 

Kecamatan Silo, Kecamatan Gumukmas, Kecamatan Rambipuji, Kecamatan 

Patrang. Empat lokasi tersebut bisa merepresentasikan Kabupaten Jember 

karena lokasinya jika dilihat dari jumlah kependudukan dan letak geografis 

sangat tepat. 
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C. Subyek Penelitian 

Penulis menggunakan Purposive sampling untuk memperoleh data 

yang bisa dipertanggung jawabkan dan dapat dipercaya. Purposive sampling 

yaitu teknik penentuan sempel dengan suatu pertimbangan tertentu. Untuk 

lebih mengakuratkan hasil penelitian, maka penulis memilih informan atau 

subjek penelitian yang relevan dan represif untuk memberikan informasi 

diantaranya, Gus Farhan Masruri S.Pd.i, Kyai Muzammil Assyakur, Gus 

Muhammad Najib Ridwan dan Drs. KH. Muh. Hasan Basri.  Alasan penulis 

menggunakan tokoh agama yang telah  sebutkan di atas, pertama tokoh 

agama tersebut mempunyai kuasa bagi masyarakat sekitarnya, kedua atas 

rekomendasi masyarakat di sekitarnya. Selain itu, penulis juga melibatkan 

pelaku ihdad untuk mendapatkan informasi yang lebih relevan lagi, berikut 

nama-nama yang penulis wawancarai diantaranya: Bu Nanik Ambarwati, Kak 

Riska, dan Bu Lina. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data ialah bagian yang paling Strategis dalam penelitian 

atau bisa disebut yang paling penting, karena  teknik pengumpulan data 

mempunyai suatu tujuan utama bagi penelitian ini yaitu mendapatkan data, 

tanpa memahami teknik pengumpulan data maka penelitian  ini tidak akan 

memperoleh data untuk memenuhi strandar yang telah ditentukan.
58
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1. Observasi 

 Observasi ialah kegiatan mengamati atau memahami suatu 

fenomena yang terjadi di dalam suatu peristiwa. Sutrisno Hadi  

mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari Observasi, 

menurut beliau observasi ialah suatu proses yang kompleks, atau suatu 

proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua 

yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
59

  Metode 

observasi juga dapat diartikan sebagai salah satu penelitian ilmiah dengan 

maksud pengumpulan data bersifat fakta, yaitu pengumpulan pertanyaan-

pertanyaan yang merupakan gambaran atau deksripsi dan kenyataan yang 

menjadi aspek perhatian.
60

 Di atas sudah dijelaskan tentang pengertian 

observasi, dalam melakukan observasi penulis akan mencari dan 

mengumpulkan fakta-fakta perihal ihdad wanita karier di Kabupaten 

Jember. Fakta-fakta yang ingin diperoleh oleh penulis diantaranya:  

a. Mencari  tokoh agama di daerah mana saja yang bisa dijadikan 

narasumber bagi penulis. 

b. Mencari pelaku ihdad dan juga termasuk wanita karier yang  bisa 

dijadikan narasumber bagi penulis. 

2. Wawancara  

 Wawancara  (Interview) adalah percakapan antara dua pihak, 

yaitu pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewee) yang memberiakan jawaban atas pertanyaan 
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60
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itu. Maksud Tujuan dari Wawancara (interview) antara lain mengontruksi 

mengenai orang lain, organisasi, peristiwa, tuntutan, perasaan, 

kepedulian, motivasi, untuk penggambaran sesuatu yang terjadi pada 

masa lalu dan juga diharapkan untuk memproyeksikan pada masa yang 

akan datang, lalu memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi 

yang diperoleh dari orang lain, baik manusia, maupun bukan manusia 

(triangulasi), mengubah dan memperluas kontruksi yang dikembangkan 

oleh penulis.
61

 Untuk mendapatkan informasi, atau tanggapan dari orang 

yang di interview atas suatu masalah yang dipertanyakan.
62

 

 Berdasarkan pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwasanya  

metode wawancara dalam sebuah penelitian khususnya dalam metode 

pengumpulan data-data, informasi-informasi dan keterangan-keterangan 

yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, penulis 

akan wawancarai para tokoh Agama di Kabupaten Jember diantara lain 

Jember Selatan yaitu di Kecamatan Gumukmas, di Jember Barat di 

Kecamatan Rambipuji, Jember Utara di Kecamatan Patrang Kota dan 

yang terahir di Jember Timur yaitu Kecamatan Silo, dan beberapa pelaku 

ihdad sekaligus wanita karier di Kabupaten Jember. 

 Data-data yang ingin penulis dapatkan dalam wawancara kepada 

tokoh agama Kabupaten Jember secara umum di antara lain: 

a. Memperoleh pengertian ihdad  dari masing-masing tokoh agama 

yang penulis lakukan. 
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b. Landasan hukum ihdad bagi wanita karier yang ditinggal mati oleh 

suaminya. 

c. Pelaksanaan ihdad bagi wanita karier di lapangan. 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Penjelasan lain 

dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan lain-

lain.
63

 Dalam penelitian ini penulis berupaya untuk mendapatkan 

dokumentasi wawancara dengan para tokoh Agama di Kabupaten Jember 

mengenai ihdad bagi wanita karier, dan juga pelaku ihdad. 

E. Analisis Data 

Setelah data yang diperlukan terkumpul, tahap berikutnya adalah 

melakukan analisa data. Analisis data adalah upaya mengorganisasi data, 

memilih-milih menjadi data yang bisa dikelola, mencari dan menemukan pola 

yang penting dan memutuskan apa yang akan dapat diceritakan kepada orang 

lain.
64

  Menurut Miles & Hubermananalisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang 

terjadi secara bersamaan yaitu: kondensasi data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan/ verifikasi.
65

 Proses analisis data yang dilakukan oleh penulis 

adalah sebagai berikut: 

 

                                                             
63

 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta, PT.Rineka Cipta, 

2010), 272. 
64

 Lexy j.Moleong, Metodologi Penelitian, 248. 
65

 Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, ( Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992),16. 
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1. Data Condensation (Kondensasi Data) 

Miles, Huberman, dan Saldana dalam bukunya menjelaskan. 

Kondensasi data ialah, proses  analis  data  merujuk pada proses 

menyeleksi data, memfokuskan data, menyederhanakan data, 

mengabtraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan 

lapangan maupun  transkrip penelitian.
34 

Tahapan dalam proses data 

menurut Miles dan Huberman sebagai berikut : 

a. Selecting (Penyeleksian) 

Penyeleksian merupakan tindakan penyaringan terhadap data. 

Jumlah data yang tekumpul dari proses penelitian cukup banyak, 

maka penulis harus selektif mana yang diperlukan dan harus 

dikumpulkan untuk proses analisis. Penulis mengumpulkan seluruh 

informasi tersebut untuk memperkuat penelitian. 

b. Focusing (Memfokuskan) 

Memfokuskan data merupakan bentuk pra analisis. Pada 

tahap ini, penulis mencari data-data yang bisa menunjang yang 

sesuai dengan fokus penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan 

dari tahap Penyeleksian, penulis  dalam hal ini hanya melakukan 

pembatasan data yang berdasarkan padafokus penelitian. 

c. Abstracting (Abstraksi) 

Abstraksi adalah upaya untuk memperoleh ringkasan yang 

inti dari suatu penelitian. Padatahap ini data yang terkumpul 

dilanjutkan dengan pengevaluasian, apakah data yang diperoleh 
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sudah cukup dan berkualitas. Jika yang diperoleh sudah dianggap 

cukup, maka data tersebut digunakan untuk menjawab fakus 

penelitian dilaporan ini. 

d. Simplifying and Transforming 

Data yang diperoleh oleh penulis pada tahap selanjutnya 

ialah penyederhanaan dan mentransformasikan  data dengan 

berbagai cara, antara lain melalui seleksi yang ketat, melalui 

ringkasan atau uraian singkat menggolongkan data dalam satu pola 

yang lebih luas dan sejenisnya. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Penyajian data adalah penyajian yang dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, dan 

yang paling penting yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menggunakan teknik 

analisis data akan memudahkan penulis untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di 

pahami oleh penulis. 

3. Conclution drwaing/Veryfication  (Menarik Kesimpulan) 

Langkah ketiga penelitian ini, penulis menarik kesimpulan dari 

data yang telah diperoleh berkaitan ihdad bagi wanita warier analisis 

tokoh agama di Kabupaten Jember. Secara skematis proses analisis 
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data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman 

dapat dilihat pada bagan berikut:
66

 

 

Tabel 1.3 

Model Analisis data Miles dan Huberman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Keabsaan Data 

Dalam keabsahan data ini yang akan penulis gunakan ialah teknik 

Triangulasi. Triangulasi ialah teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

telah ada yang bertujuan menjaga keobjektifan dan keabsahan data dengan 

cara membandingkan yang diambil dari beberapa sumber sehingga data yang 

diperoleh data yang absah.
67
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 Sugiyono, Metode Penelitian, 246-247. 
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 Sugiyono,Memahami penelitian, 83. 
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G. Tahap-Tahap Penelitian 

Bagian ini ialah memaparkan tentang konsep penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis, diawali dengan pendahuluan, pengembangan desain, 

penelitian sebenarnya, dan yang terahir pada penulisan laporan.
68

 Ada 

beberapa tahap dalam penelitian ini, terdiri dari Tahap pra lapangan, tahap 

lapangan, Adapun dalam tahap ini meliputi:  

1. Menyusun Rancangan Penelitian Yaitu: 

a. Menentukan Judul Penelitian  

b. Membuat Konteks penelitian 

c. Menentukan fokus penelitian 

d. Menentukan tujuan penelitian 

e. Menentukan manfaat penelitian 

f. Menentukan metode pengumpulan data 

2. Mengurus Perijinan 

Dengan surat pengantar yang ditentukan program studi, penulis 

memohon  izin para tokoh Agama dan Masyarakat pelaku ihdad  di 

Kabupaten Jember antara lain.  

a. Tokoh Agama Kecamatan Silo 

b. Tokoh Agama Kecamatan Gumukmas 

c. Tokoh Agama Kecamatan Rambipuji 

d. Tokoh Agama Kecamatan Patrang 

e. Beberapa pelaku ihdad dan sekaligus wanita karier 

                                                             
68

 Tim Penyusun IAIN Jember, Pedoman Penulisan, 48.   
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untuk mendapatkan izin penelitian tentang Ihdad bagi wanita Karier. 

3. Memilih Narasumber 

Memilih para informan yang sesuai dengan judul penelitian dan 

dibutuhkan  oleh penulis.  

4. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian 

Menyiapkan instrumen pengumpulan data yang akan digunakan 

yakni instrumen observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

5. Tahap Pekerjaan 

Tahap selanjutnya ialah melakukan penelitian, dalam tahap ini 

penulis mengumpulkan beberapa data yang diperlukan yaitu dengan 

menerapkan beberapa metode yaitu observasi, dekumentasi, wawancara. 

6. Tahap Analisis Data 

Tahap analisis data menggunakan analisis deskriptif. Tahap awal 

merangkum data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Tahap kedua penyajian data, membuat uraian singkat dari 

data yang sudah direduksi. Kemudian dari hasil merangkum data, 

membuat uraian singkat tahap terakhir mengambil kesimpulan uraian 

singkat. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Objek Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Peta Kabupaten Jember 

 

Kabupaten Jember ialah salah satu dari Provinsi Jawa Timur, yang 

terletak kurang lebih  200 km dari arah timur Surabaya. Letak  geografis 

Kabupaten Jember berada pada posisi 113°15‟47” sampai 114°02‟35” bujur 

timur dan 7°58‟06” sampai 8°33‟44” lintang selatan. Luas wilayah Kabupaten 

Jember berupa daratan seluas 3.292,34 km
2
. Kabupaten Jember mempunyai 

31 Kecamatan serta 248 desa ataupun kelurahan
69

. Jumlah penduduk di 

Kabupaten Jember sekitar 2.563.729 juta. Namun, jumlah penduduk 

perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki, Sekitar 

1.271.761 penduduk perempuan.
70

 Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Jember kategori PNS bejenis kelamin perempuan sekitar 6.967 orang, jumlah 

                                                             
69

 BPS, Kabupaten Jember, 3. 
70

 BPS, 73. 
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tersebut bisa mencermikan bahwasanya wanita karier di Kabupaten Jember 

cukup banyak. 

Kabupaten Jember dikenal sebagai Kota Santri. Isitilah ini muncul 

ketika lahirnya sosok berpengaruh di masyarakat Jember,  yakni K.H. Siddiq 

dan Bupati Abdul Hadi. Munculnya dua tokoh ini menimbukan rasa ingin tahu 

yang signifikan mengenai bidang keagamaan di masyarakat, maka tokoh 

agama yakni K.H.  Siddiq  mendirikan pondok pesantren. Pendirian pondok 

pesantren tersebut menyebabkan masyarakat Kabupaten Jember belajar terkait 

agama islam secara mendalam. Perkembangan tersebut memunculkan 

gambaran bagi Kabupaten Jember sebagai  Kota Santri akibat dari banyaknya 

orang yang untuk belajar ilmu agama. Kehidupan Kabupaten Jember sebagai 

kota santri tidak hanya sebatas pada orang yang belajar agama saja melainkan 

disebabkan pula berdirinya pondok pesantren. Hal inilah yang mendasari 

munculnya beberapa tokoh agama di Kabupaten Jember. 

Berkembangnya keingintahuan masyarakat mengenai bidang 

keagamaan, memunculkan banyak sekali tokoh agama yang bermunculan di 

masyarakat .Salah satu tokoh yang mempunyai pengaruh di masyarakat 

sekitarnya antara lain tokoh agama Drs. KH. Hasan Basri tokoh agama di 

Kecamatan Patrang, Kyai Muzamil As-syakur tokoh agama di Kecamatan 

Rambipuji, Gus Muhammad Najib Ridwan tokoh agama di Kecamatan 

Gumukmas, Gus Farhan Masruri S.Pd.i tokoh agama di Kecamatan Silo.Peran 

tokoh agama di Kabupaten Jember sangat berpengaruh baik dari aspek sosial, 

ekonomi maupun keagamaan. 
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B. Penyajian Data dan Analisis  

 Pembahasan ini akan menjelaskan mengenai penyajian data dan 

analisis data tentang ihdad wanita karier menurut padangan tokoh agama di 

Kabupaten Jember. 

1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Ihdad Bagi Wanita Karier 

Perspektif Hukum Islam 

Sebelum membahas ihdad terlebih dahulu membahas tentang wanita 

karier itu sendiri, adapun yang dimaksud dengan karier, yaitu seorang 

wanita yang mampu mengembangakan kehidupannya baik dalam 

pekerjaan maupun kehidupan bahkan jabatannya.  Dapat diketahui bahwa 

wanita karier adalah wanita yang bekecimpung sesuai dengan jenjang 

profesinya, dengan demikian wanita karier yaitu wanita yang memiliki 

kesibukan-kesibukan yang melakukan kegiatan professional sesuai bidang 

yang ditekuninya sesuai dengan keahlian yang dimilikinya akan 

mendatangkan kemajuan di dalam kehidupannya, pekerjaan atau 

jabatanya. 

Memacu dari pengertian di atas bahwa “wanita karier” tidak sama 

dengan “wanita pekerja” dan “tenaga kerja wanita”. Pertama menurut Prof. 

Dr. Omas Ihromi “wanita pekerja” atau “wanita bekerja” memiliki 

pengertian yang berbeda dengan wanita kerier, jika wanita pekerja atau 

wanita  bekerja mereka yang mengasilkan suatu karya dengan 

mendapatkan imbalan keuangan. Walaupun, imbalan yang seharusnya 

didapatkan setelah bekerja tidak langsung diperolehnya, ia harus 
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menunggu terlebih dahulu. Misalkan, seorang wanita yang bekerja 

membantu ayahnya di sebuah perkebunan jeruk, ia tidak akan 

mendapatkan upah atau imbalan secara langsung, ia harus menunggu 

terlebuh dahulu hingga jeruk tersebut dipanen lalu dijual oleh ayahnya dan 

mendapatkan uang. wanita yang seperti ini, yang dimaksud dengan wanita 

pekerja atau wanita bekerja.
71

 

Kedua, TKW (tenaga kerja wanita) ialah wanita yang memenuhi 

kebutuhan masyarakat yang berada di dalam maupun di luar hubungan 

kerja untuk menghasilkan suatu karya maupun jasa. Bisa kita lihat dari 

definisi di atas tenaga kerja wanita atau TKW ialah seseorang yang bekerja 

di bawah naungan suatu lembaga atau perorangan dengan tujuan agar 

mendapatkan suatu produk demi kepentingan masyarakat luas. yang lebih 

ditekankan mengenai TKW ialah usaha perdagangan atau jasa yang 

mereka lakukan. TKW tidak identik dengan babu atau pembantu rumah 

tangga. dokter, para medis, para ahli wanita, dan jenisnya yang bekerja 

sebagai tenaga kerja wanita, dengan definisi tersebut, mereka juga di sebut 

dengan istilah TKW.
72

 Berbeda dengan wanita pekerja atau wanita bekerja 

yang lebih diutamakan ialah imbalan yang ia dapatan berupa imbalan 

keuangan dari proses yang telah mereka kerjakan. Bagi wanita seperti ini 

ia tidak selalu bekerja ikut dengan orang lain seperti pegawai suatu 

perusahaan dan tidak juga mesti ia harus menghasilkan produk tertentu. 

Wanita pekerja atau wanita bekerja meraka bisa melakukan pekerjaanya 

                                                             
71

 Anshary, Problematika, 21-22. 
72

 Anshary, 23. 
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secara mandiri, dan target utama bagi meraka adalah menghasilkan uang. 

Kedudukan wanita bekerja dibandingkan tenaga kerja wanita tidak selalu 

lebih tinggi ataupun lebih rendah bisa dilihat dari perkembangan usaha 

yang meraka lakukan. Namun, bisa saja lebih rendah jika usaha atau 

pekerjaan yang mereka lakukan lingkupnya lebih kecil dibandingkan 

tenaga kerja wanita, semisal tenaga kerja wanita tersebut mempunyai 

kedudukan tinggi dan penghasilan yang lebih besar di suatu perusahaan. 

Kesimpulan dari beberapa pengertian di atas tentang wanita karier, wanita 

pekerja dan tenaga kerja wanita memang terdapat beberapa perbedaan. 

Wanita karier lebih diutamakan kepada karier itu sediri, wanita bekerja 

lebih diutamakan imbalan keuangan, sedangkan jika tenaga kerja wanita 

yang lebih diutamakan ialah produk jasa maupun barang demi kepentingan 

masyarakat luas. 

Peningkatan dalam berkarier tidak hanya dengan imbalan uang, 

meskipun bebera hal mempunyai implikasi finansial. Semisal pejabat 

pemerintahan ia telah sukses menjalankan tugas-tugasnya, maka karier 

pejabat ini akan meningkat. Namun, gaji yang dia peroleh akan sama 

sesuai dengan pangkat  dan jabatan yang ia miliki. Jika ada pekerjaan 

tambahan dari luar itu hanya sampingan dan itu bukan tujuan. Contoh lain, 

seorang Gubernur gajinya sudah ditetapkan dan sama saja sesama 

Gubernur lainnya. Namun, karier Gubernur yang satu dengan Gubernur 

yang lain belum tentu sama, ada yang kariernya meningkat ada pula yang 

kariernya menurun. 
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Meskipun ada perbedaan dari ketiga tipe wanita di atas, wanita 

karier, wanita bekerja, maupun tenaga kerja wanita (TKW), bukan berarti 

tipe wanita tersebut terpisah secara diametral. Bisa saja wanita karier 

berasal dari wanita TKW maupun wanita bekerja, misalnya, seorang 

tenaga kerja wanita (TKW) bekerja disebuah perusahaan pada mulanya ia 

hanya pesuruh, kemudian meningkat menjadi kepala bagian, kepala biro, 

kepala departemen, atau meningkat menjadi menager, maka dari 

peningkatan terus menerus tesebut maka menjadi karier bagi wanita yang 

mulanya sebagai TKW. sama dengan wanita pekerja/bekerja jika ia giat 

dan gigih serta tekun dalam pekerjaannya sehingga dia meningkat terus 

dan menjadi profesional dalam bidangnya, maka peningkatannya itu juga 

berarti peningkatan karier baginya. Sehingga wanita bekerja dan tenaga 

kerja wanita meningkat menjadi wanita karier. 

Setelah mengetahui perbedaan ketiga tipe wanita tersebut maka 

membahas ihdad wanita karier lebih mudah untuk mengklasifikasikannya, 

maka perlu dilihat lebih dahulu tipe-tipe wanita karier itu. Karena pada 

intinya wanita bisa disebut dengan wanita karier adalah wanita yang 

berkecimpung dalam giatan profesi. 

Kawajiban dalam melaksanakan ihdad mengikuti kewajiban 

pelaksanaan iddah. Artinya, ihdad dilakukan ketika masa iddah bagi 

wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, dengan melaksankan larangan-

larangannya. Larangan bagi wanita yang berihdad dimasa iddah antara lain 
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tidak berhias, tidak memakai wangi-wangian, dan hal-hal yang bisa 

menarik perhatian lawan jenis.  

Hukum iddah dan ihdad berlaku juga bagi wanita yang berkarier 

yang dicerai oleh suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati, kecuali 

dalam hal-hal darurat atau kebutuhan yang sangat mendesak. Hal ini 

berdasarkan pendapat madzhab Maliki dan Hambali memperbolehkan 

perempuan yang tengah menjalani masa iddah untuk keluar kerena darurat 

atau karena adanya alasan. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh 

madzhab Hanafi mereka juga meperbolehkan mutlak perempuan yang 

tengah menjalani masa iddah untuk keluar di siang hari untuk memenuhi 

kebutuhannya tanpa memperdulikan apakah dia cerai talak maupun cerai 

mati berdasarkan yang diriwayatkan oleh Jabir dia berkata, “Bibiku ditalak 

tiga, maka dia pergi untuk memetik kurmanya.” Lalu dia bertemu dengan 

seorang laki-laki, dan laki-laki tersebut mencegahnya untuk melakukan 

perbuatan tersebut maka ia adukan hal ini kepada Nabi saw, lalu Beliau 

bersabda:
73

 

ِقي َ ْو تَػْ َعِ ي َمْعُروااَ َاُجدِّي ََنَْ ِك, َاِإن  بَػَ  ,  ِك َ َس َ ْف َتَصد   
Artinya:Ya Boleh! Petiklah buah kurmamu, semoga kamu bisa bersedekah 

dan berbuat kebajikan. (HR. Muslim 4/200) 

Menurut Husain bin Audah di dalam Jurnal Ahmad Khoiri‟ dan 

Asyharul Muala,
74

 perintah Nabi yang terdapat pada hadits di atas 

menjelaskan mengenai bolehnya meninggalkan kewajiban dikarenakan 
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 Zuhaili, Terjemah Fiqhul Islam wa Adillatuhu Juz 9-10, 560. 
74

 Ahmad Khoiri‟ dan Asyharul Muala, “Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karier Perspektif Hukum 

Islam”, Jounal of Islamic Law, Vol.1, No. 2, (2020), 266-267. 
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adanya hajat yang mendesak, yang lebih penting dari dari kematian suami. 

Ibnu Taimiyyah di dalam kitabnya dijelaskan bahwasanya, ada seorang 

wanita yang ditinggal mati suaminya bertanya kepada Ibnu Taimiyyah, 

bahwasanya wanita tersebut tidak beriddah di dalam rumahnya dengan 

alasan, wanita tersebut mencari nafkah untuk dirinya maupun keluarganya 

atau untuk melayani publik, lalu Ibnu Taimiyyah menjawab pertanyaan 

tersebut, beliau berpendapat bahwa wanita yang seperti itu tidak terkena 

dosa jika meninggalkan kewajiban ihdad untuk tidak memakai wangi-

wangian, berhias diri atau bersolek, dan ia pun boleh memakan makanan 

yang halal sesuai keinginannya. Memakan buah-buahan dan berkumpul 

dengan orang-orang yang boleh ia berkumpul dengan mereka yang ketika 

tidak dalam masa iddah, namun dilarang bagi wanita tersebut menerima 

pinangan laki-laki didalam masa iddah. 

Kesimpulkan dari paparan hadis di atas dan pendapat-pendapat 

ulama bahwa pembatasan masa ihdad empat bulan sepuluh hari ditambah 

dengan larangan berhias dan keluar rumah, meskipun dalam kadar yang 

biasa. Oleh sebab itu perlu kembali melakukan interpretasi  ihdad yang 

harus dikembangkan berdasarkan perbedaan masa, tempat, kondisi, 

kebiasaan, dan tujuan atau niat,
75

 hal ini harus sesuai dengan konteks 

zaman. Kemudian bagi wanita karier, akses keluar rumah atau berhias diri 

dengan secukupnya atau sewajarnya karena untuk menunjang karier di luar 

atau bekerja untuk keluarganya atau putra putinya tentu hal tersebut 
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menjadi keniscayaan bagi seorang yang mempunyai tanggung jawab atau 

tulang punggung keluarga. Walaupun adanya ketentuan ihdad bagi wanita 

yang ditinggal wafat oleh suaminya,  tetapi ketika tidak sampai keluar dari 

koridornya sebagai wanita yang sedang dalam masa iddah dan ihdad, juga 

statusnya sebagai tulang punggung keluarga yang harus mencari nafkah, 

untuk keberlangsungan hidupnya dan anak-anaknya yang bekerja di luar 

tentu hal tersebut diperbolehkan. Dengan alasan catatan profesional dalam 

menjalankan pekerjaannya sebagai wanita karier dan mencari nafkah untuk 

keluarganya. 

Karena inti dari wanita karier tersebut adalah wanita yang 

berkecimpung dalam profesi, maka wanita karier itu ada beberapa macam: 

a. Wanita yang Perlu Berpenampilan Menarik atau Tidak 

Permasalahan mengenai batasan dan bolehnya bersolek atau 

berhias diri bagi wanita yang sedang melaksanakan ihdad, justru  ada 

yang mengharamkan wanita yang berhias diri melihat sosial atau 

kultur budaya di daerah masing-masing. Melihat pada zaman sekarang 

wanita yang berkarier sudah banyak yang membolehkan  untuk berhias 

dengan tidak berlebih-lebihan untuk kepentingan pekerjaannya. 

Menyangkut tentang mencari nafkah untuk anak-anaknya akan 

kesulitan bagi wanita karier yang melaksankan ihdadnya dan tentu 

ihdad bagi seorang wanita merugikan. Menurut hemat penulis melihat 

subtansi dari ihdad ini bentuk tata krama atau kepatutan atau moral 

bagi istri yang ditinggal wafat suaminya. Di dalam buku Abu Yazid 
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Fiqih Realitas,
76

 menjelaskan bahwa profesionalitas bekerja 

memerlukan penampilan yang berbeda-beda, maka jika dituntut untuk 

berpenampilan menarik cukup sewajarnya saja bukan untuk pamer, 

sehinga tidak terjadi timbul fitnah. 

Dr. Wahbah al-Zuhaili beliau berpendapat “Dibolehkan bagi 

wanita melakukan sesuatu yang dilarang karena darurat, sebab yang 

darurat itu membolehkan yang mahzhurat (tehalang).” Boleh bagi 

wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk tidak melaksanakan 

ihdad dengan alasan darurat. Namun, dalam hal ini wanita yang 

ditinggal mati suaminya harus berusaha terlebih dahulu dalam 

melaksanakan ihdad agar ia tidak melakukan yang haram, karena 

wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, jika ia tidak be-ihdad 

berarti ia bermaksiat dengan Allah SWT.
77

 

Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan 

ihdad, ia harus berusaha melaksanakan kewajiban berihdad. Namun, 

jika keadaannya tidak memungkinkan atau darurat, wanita tersebut 

tidak diwajibkan melaksanakan ihdad, tetapi makna darurat yang 

dimaksud disini ialah apabila dikerjakan bisa mengancam keselamatan 

jiwa, agama, akal, keluarga, maupun harta benda. Jika dalam 

perkiraannya ia dalam kondisi darurat maka wanita karier itu boleh 

tidak be-ihdad. Jika ternyata tidak dalam katagori darurat, apalagi 

kalau hanya sekedar gengsi, atau karier yang diperjuangkannya hanya 
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sekedar untuk nama baik dan supaya disanjung dan dihormati orang 

atau hanya sekedar menambah kekayaan maka bagaimanapun ihdad 

bagi kondisi wanita demikian hukumnya wajib. Jadi dari pembahasan 

di atas wanita yang perlu berpenampilan menarik dan tidak boleh 

berpenampilan menarik, sebagai berikut:
78

 

Pertama, dalam kenyataannya ada wanita yang perlu 

berpenampilan manarik yaitu wanita yang profesinya sebagai 

pimpinan di suatu perusahaan, wanita yang berkerja dibidang promosi, 

wanita yang bekerja dibidang seni, atau wanita yang mengharuskan ia 

untuk berpenampilan dalam berkarier seperti contohnya penyayi, 

penari, aktris, peragawati, pramugari, dan lain-lain. Meskipun 

demikian wanita yang mempunyai pekerjaan yang mengharuskan ia 

untuk berhias, ia harus tetap berusaha semaksimal mungkin memenuhi 

larangan-larangan dalam berihdad diantaranya berhias, memakai 

wangi-wangian sampai masa iddahnya selesai.  

Kedua, wanita yang berkarier namun tidak mengharuskanya 

untuk berpenampilan menarik, jenis wanita karier semacam ini seperti 

dokter, pengacara, hakim, pegawai pemerintah, dosen, konsultan, 

ilmuan, dan pekerja laboraturium. Bagi wanita semacam ini tidak 

menjadi masalah jika ia tidak memakai perhiasan atau bersolek untuk 

mempercantik dirinya hal tersebut tidak akan mempengaruhi 

kariernya. 
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b. Wanita Karier yang Berhubungan Langsung dengan Orang Lain dan 

yang Tidak 

Berkarier mempunyai dua klasifikasi yaitu karier yang 

berhubungan dengan orang lain, dan karier yang tidak berhubungan 

langsung dengan orang lain. Wanita yang kariernya tidak berhubungan 

langsung dengan orang lain, semisal novelis, disainer, penulis buku, 

pelukis dan lain-lain. Wanita yang seperti ini tidak menjadi masalah 

jika dia tetap berkarier namun juga tetap melaksankan kewajiban 

berihdad, karena dua-duanya bisa dilakukan secara bersamaan. 

Kemudian untuk wanita karier yang berhubungan langsung 

dengan orang lain, seperti dosen, penelitian lapangan, pengusaha, 

pengacara, anggota parlemen, jelas punya katerikatan dengan masalah 

ihdad. Wanita karier yang melibatkanya dengan orang lain untuk 

mengembangkan kariernya, dibolehkan dalam melaksanakan 

pekerjaannya untuk tidak berhias dan berpakaian yang indah maka 

wanita tersebut wajib melaksanakan ihdad, sampai masa iddah bagi 

wanita yang ditinggal mati suaminya selasai. Bagi wanita karier yang 

tidak bisa menghindari diri dari bersolek dan larangan-larangan dalam 

ber-ihdad,  maka ia boleh meninggalkan ihdad asal keadaan sudah 

mencapai tingkat darurat. Akan tetapi, usaha maksimal untuk bisa 

melakukan ihdad karena merupakan syari‟at yang harus ditaati.
79
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c. Wanita Karier yang Bisa Membina Kariernya di dalam Rumah dan 

Ruangan Tertentu dan yang Tidak 

Wanita karier yang bisa mengembangkan dan membina 

kariernya di tempat tertentu, semisal wanita tersebut bisa berkarier di 

rumahnya ataupun tempat yang tanpa mengharuskannya keluar, bagi 

wanita yang seperti ini wajib untuk tetap melaksanakan ihdad. 

Sedangkan bagi wanita yang tidak bisa berkarier di rumahnya yang 

mengaruskan ia untuk keluar, jika tidak keluar maka konsekuensinya 

kariernya akan hancur dan tidak bisa mencari nafkah untuk dirinya 

maupun keluarganya, maka yang seperti ini diperkenankan boleh tidak 

melaksanakan kewajiban berihdad. 

Ihdad hukumnya wajib sesuai dengan ketentuan agama dan 

sesuai dengan ijma’ para ulama, boleh ditinggalkan dikarenakan 

adanya aspek darurat. Namun, ihdad tidak bisa dianggap enteng, harus 

benar-benar dalam katagori darurat, tidak boleh meninggalkan ihdad 

dengan alasan kira-kira atau hanya hajat semata. Bagi wanita yang 

meniggalkan ihdad Jika seorang wanita hanya sekedar hajat tertentu, 

apalagi karena ambisi untuk kepentingan karier, maka ia berdosa 

melanggar ketentuan ihdad.
80

 

Melihat kondisi zaman sekarang ini sudah banyak wanita karier 

yang boleh saja berhias diri. Namun, tidak boleh berlebihan dalam 

berhias dan juga tidak boleh mengharap pujian dari lawan jenis, 
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kecuali untuk kepentingan pekerjaannya. Bagi wanita yang ditinggal 

mati suaminya namun diharuskan untuk keluar rumah untuk mencari 

nafkah, keluar rumah bagi wanita tersebut bisa menjadi suatu hiburan 

karena bertemu teman-temanya di tempat kerja agar tidak 

berkecimpung terlalu lama dalam kesedihan.
81

 Hal ini juga sesuai 

pendapat yamg dikemukakan Sayyid Sabiq yaitu wanita yang di 

tinggal mati suaminya, ia tidak mendapat nafakah, sedangkan wanita 

tersebut butuh nafakah untuk hidup baik untuk dirinya maupun 

keluarganya. Sehingga mengharuskan dirinya untuk keluar rumah agar 

bisa memenuhi kebutuhannya.
82

 

Aturan untuk melaksanakan ihdad dan iddah tujuannya bukan 

untuk mendeskriminasi wanita. Namun, menjaga  wanita yang di 

tinggal mati suaminya (cerai mati) atau bagi wanita yang dicerai talak 

dari fitnah-fitnah yang bisa saja terjadi, apalagi bagi wanita yang 

mempunyai karier yang keseharianya dihabiskan di luar rumah. 

Muhammad Masrur, berpendapat bahwa ihdad bagi wanita karier tetap 

boleh bekerja karena dasarnya adalah kondisi darurat memenuhi 

kebutuhan hidup, serta ber-iddah. Melihat kondisi sekarang ia harus 

mengerti mana tugas kerja dan statusnya sebagai wanita yang ber-

ihdad, oleh karena itu ia harus profesional dalam menjaga dirinya. 

Apalagi di zaman sekarang banyak ulama dan tokoh agama yang bisa 

dijadikan tempat untuk bertanya.  
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2.  Penerapan Ihdad Wanita Karier di Kabupaten Jember 

  Ihdad merupakan perintah yang diwajibkan dalam agama islam 

selama empat bulan sepuluh hari. Wanita yang ditinggal mati oleh 

suaminya wajib melaksanakan ihdad, kewajiban yang harus dilakukan 

oleh wanita tersebut antara lain, tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan 

terpaksa, tidak memakai wangi-wangian, tidak berhias atau bermake up 

selama masa iddah. 

  Pengetahuan masyarakat mengenai ihdad dalam kenyataanya        

di lapangan khususnya Kabupaten Jember ternyata kurang memahami. 

kebanyakan wanita hanya mengetahui kewajiban beriddah tanpa tahu 

kewajiban ihdad. fakta tersebut diketahui oleh penulis ketika terjun 

langsung di lapangan dan mewawancarai pelaku ihdad. Penulis 

mempunyai 3 narasumber dari berbagai tempat yang berada di Kabupaten 

Jember untuk mencari apakah benar, fakta-fakta yang telah penulis 

sampaikan di konteks penelitian memang benar terjadi. 

  Narasumber pertama yang penulis wawancarai ialah Nanik 

Ambarwati seorang ibu berusia 40 tahunan, yang berprofesi sebagai kepala 

sekolah, beliau memberikan pernyataan bahwa: 

“saya tidak paham mengenai ihdad. Namun, saya paham yang 

dimaksud dengan iddah. Jadi saya mengerjakan apa yang saya 

ketahui selama masa iddah. Contohnya saya mengurangi untuk 

keluar rumah, jika memang tidak penting. Saya kembali kembali 

bekerja setelah 2 minggu, dalam proses saya di masa iddah tidak 

ada kendala yang terjadi baik dari segi kerjaan yang saya tinggal 

atau dari segi ekonomi”
83
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  Narasumber kedua yang penulis wawancarai adalah lina seorang 

wanita yang berusia 37 tahunan yang bekerja di Dinas Pertanian, beliau 

memberikan pernyataan bahwa: 

“saya memang tidak mengetahui ihdad, karena ilmu agama saya 

yang kurang. Namun, ketika saya di tinggal oleh suami saya, saya 

bertanya kepada tokoh agama di sini, apa saja yang boleh lakukan 

dan yang tidak boleh saya lakukan. Namun saya tidak tau keluar 

rumah dan tidak memakai wangi-wangian itu di maksud dengan 

ihdad”
84

 

 

  Narasumber ketiga yang penulis wawancarai yaitu riska, seorang 

wanita yang berusia 28 yang bekerja sebagai PNS dan Wiraswasta 

“saya mengetahui ihdad maupun iddah dan tidak ada kendala dalam 

proses pelaksanaanya. Karena, pekerjaan saya yang bisa saya 

lakukan di dalam rumah, jadi adanya kewajiban ihdad dan iddah 

bisa saya lakukan dengan tenang”
85

 

 

  Pernyataan yang penulis dapatkan di atas dapat disimpulkan 

bahwasanya beberapa wanita tidak mengetahui makna ihdad. Namun, 

sebenarnya mengetahui apa saja yang dilarang pada masa iddah. 

3. Ihdad Wanita Karier Menurut Pendapat Tokoh Agama di Kabupaten 

Jember 

Ihdad merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh 

wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Ihdad sendiri artinya 

dilarangnya wanita yang ditinggal  mati oleh suaminya untuk berhias diri, 

memakai wangi-wangian, dan keluar rumah selama 4 bulan 10 hari selama 

masa iddah. Wanita karier atau bisa disebut juga dengan wanita berkarier 

dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai wanita dewasa 
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yang berkecimpung dalam kegiatan profesi.
86

 Wanita karier bisa juga 

diartikan sebagai wanita sibuk, wanita kerja, yang waktunya di luar rumah 

kadang-kadang lebih banyak dari pada di dalam rumah.  Bedasarkan 

penelitian yang penulis lakukan di lapangan terkait Ihdad bagi wanita 

karier sebagai berikut: 

Narasumber pertama yang penulis wawancarai ialah Kyai Muzamil 

As-Syakur beliau menjelaskan mengenai ihdad bagi wanita karier sebagai 

berikut:
87

 

“ihdad itu merupakan kondisi perempuan yang harus menahan diri 

atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari selama masa itu 

hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak 

parfume, tidak memakai celak mata, tidak keluar rumah. Ihdad itu 

ada yang wajib ada yang sunnah, wajib apabila sebab iddahnya itu 

karena ditinggal mati suaminya, sunnah apabila sebab iddahnya 

karena ditalak baik talak bai’in  maupun talak roj’i.  

 

Narasumber pertama yakni Kyai Muzamil As-Syakur beliau juga 

memberikan dasar mengenai kewajiban ihdad yang terdapat pada sebuah  

sebuah hadits yang diceritakan Imam Bukhori dan Imam Muslim dalam 

kitab Shohih Bukhori hadist 313 halaman 73: 

 

َْ : ُكن ا نُػنػَْه  َ ْف  ََ ْااَلْنَصارِيِّ َرِضَي ال  ُه َ نػُْهَنا َقاَل ِـّ ً ِطي  َرَوى اْلُبَخا رِيُّ َوُمْسِ ٌ  َ ْن ُ 
ٍَ اَػْوَؽ  َػً ٍث  ال  َ َ   َزْوٍج َ ْربَػَعًة َ ْشُهٍر َوَ ْشًرا َواَلَنْكَتِحَل َواَلنَػَتط ِيَب َواَل نػَ   ْ َبسَ ُنُِد  َ َ   َميِّ

ْيِضَها  َُِ َْ ِ ْحَداناَ ِمْن   َػْوباً َمْصبُػْوغاً ِ ال   َػْوَب َ ْصٍب َوَقْد رُخَِّص َلَنا ِ ْنَد الطُّْهِر ِ َد اْغَتَسَ 
َِ َ ْظَ اٍر وَُكن ا نُػنػَْه  َ ِ  اتػَِّباِع اجلََناَزةِ   ِفْ نُػْبَ ٍت ِمْن ُكْس

Artinya: “Ummi atiyyah berkata kami dilarang berkabung atas 

kematian diatas tiga hari kecuali atas kematian suami selama empat 

bulan sepuluh hari selama masa itu ia tidak boleh bersolek , 
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memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang berwarna kecuali 

pakin lirik dari negeri Yaman dan kami diberi keringanan untuk 

hendak mandi selesai haid untuk menggunakan sebatang kayu 

wangi, dan kami juga dilarang untuk mengantar jenazah. 

 

Adapun wanita karier menurut Kyai Muzamil As-Syakur beliau 

menjelaskan bahwa: 

“Wanita yang bekerja di luar rumah dan mempunyai tuntutan secara 

profesional dibidang pekerjaanya. Akan tetapi harus ada izin dari 

suami dan sesuai dengan aturan-aturan islam. Dalam islam para 

wanita itu tidak wajib memberikan nafkah karena yang bertanggung 

jawab memberi nafkah ialah suami, meski demikian hal memberi 

izin oleh suami ini gugur secara otomatis apabila sang suami tidak 

memberi nafkah pada sang istri” 

 

Ihdad bagi wanita karier Kyai Muzamil As-Syakur beliu 

berpendapat bahwasanya: 

“Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya wajib melaksanakan 

ihdad dimasa iddah. Akan tetapi, jika suami tidak meninggalkan 

harta, untuk keluarganya yang ditinggalkan, boleh bagi istri tidak 

melakukan ihdad. Akan tetapi, harus sesuai dengan aturan yang 

ditentukan. 

 

Kesimpulan dari narasumber pertama mengenai ihdad bagi wanita 

karier adalah, boleh wanita tidak melaksanakan ihdad, jika memang sudah 

bersungguh-sungguh melakukanya, jika karena wanita tersebut tetap 

melaksanakan ihdad. Namun, banyak mengandung mudharat atau malah 

mengancam nyawa dalam proses pelaksaannya, maka dibolehkan untuk 

tidak melaksanakan kewajiban tersebut. 

Narasumber kedua yang penulis wawancarai ialah  Gus Najib, 

beliau menjelaskan mengenai  ihdad.
88
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“Ihdad meninggalkan 3 perkara di dalam masa iddah ada beberapa 

point yaitu: satu menghias diri, kedua memakai wewangian (baik 

wangi-wangian dari badan, pakaian maupun makanan), yang 

terakhir tidak keluar rumah kecuali karena ada hajat. ” 

 

Gus Najib juga menjelaskan mengenai macam-macam masa iddah, 

agar mempermudah pemahaman mengenai ihdad. Berikut ini penjelasan 

beliau: 

“Wanita yang iddah ada dua macam, yaitu: pertama, wanita yang 

ditinggal mati oleh suami, kedua, wanita yang tidak ditinggal mati 

oleh suaminya. Apabila cerai mati dalam keadaan hamil iddahnya 

sampai melahirkan, jika cerai mati dalam keadaan tidak hamil maka 

iddahnya 4 bulan 10 hari. Apabila wanita masih mempunyai 

rutinitas haid dan status perceraian adalah cerai hidup maka 

iddahnya 3 kali suci. Apabila wanita itu masih kecil atau ketika 

menikah belum menstruasi maka iddanya cukup 3 (tiga) bulan. 

Apabila seorang wanita dinikahi sebelum jima‟ ditinggal mati maka 

tidak ada iddahnya.”
89

 

 

Adapun wanita karier yang sedang mengalami ihdad menurut Gus 

Najib  beliau menjelaskan bahwa: 

”Wanita karier yang sedang berihdad, bahwa bagi wanita karier 

yang mengharuskan ia profesional kerja untuk memenuhi kebutuhan 

dirinya sendiri sekaligus tulang punggung keluarganya maka ada 

keringan baginya yaitu merujuk kaidah ushul fikih  

 الض ُرْورَُة تُِبُح اْلَنْحظُْوَراتِ 
Kemudharatan itu membolehkan larangan-larangan. (as-Syuthi, t.t : 

61) 
90

 

Melihat rujukan di atas maka perspektif dari narasumber, wanita 

karier yang profesinya harus keluar rumah termasuk dalam katagori 

()ِاال  ِِلَاَرةٍ   karena hajat”.
91

 

 

                                                             
89

 Najib, diwawancara oleh penulis, Jember, 18 April 2021 
90

 Duski Ibrahim, Al-qawa‟id al-Fiqhiyah, 86. (kaidah yang disampaikan oleh narasumber) 
91

٠٥ )سورابايا : دار العلم( أدمد بن الذسين الشهير بأبي شجاع, شرح فتخ القريب,  , refrensi yang diambil oleh 

narasumber), 50. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id 

 

 

66 

   Kesimpulan dari wawancara narasumber kedua ialah,  

yang dimaksud dengan Illa lihajatin diperbolehkan berhias diri 

karena hajat atau tuntutan pekerjaan dan boleh keluar rumah dangan 

sebatas kewajiban yang harus dipenuhi, dengan demikian maksud 

dari diperbolehkan adalah boleh namun tidak merubah hukum dari 

dalil syara‟ tentang ihdad itu sendiri, kewajiban ihdad tetap 

dilakukan meskipun tidak semuanya bukan meninggalkan seratus 

persen.   

Narasumber ketiga yang penulis wawancarai  ialah Drs. KH. Hasan 

Basri:
92

 

“Ihdad adalah masa berkabung bagi wanita pada masa iddah sampai 

batas waktu yang telah ditentukan oleh syara‟ selama 4 bulan 10 hari bagi 

wanita yang ditinggal mati oleh suaminya.” 

Drs. KH. Hasan Basri beliau berpendapat mengenai wanita karier 

sebagai berikut. 

“Wanita karier pada dasarnya memiliki tuntutan sesuatu terutama 

ekonomi, sehingga diharuskan untuk berkarier, merujuk pada nash 

kewajiban menafkahi keluarga adalah suami seperti ayat Alquran 

dibawah ini: 

بِاْلَنْعُرْوؼِ  وَِكْسَوتُػُهن   ِرْزقُػُهن   ِد َلهُ ْلَنْوُلوْ اَوَ َ     
 

Artinya: “Kewajiban seorang ayah adalah memberi makan dan 

pakaian kepada para ibu dengan cara ma‟ruf.”
93

 

 

 

Dari potongan ayat di atas hukum asal menafkahi keluarga adalah 

suami, namun secara keseluruhan adalah tanggung jawab bersama. 

Seorang wanita harus pandai mengatur ekonomi keluarga maka dari 

sini timbul tuntutan harus memiliki kreatif mencari kebutuhan-

                                                             
92

 Hasan, diwawancara oleh penulis, Jember, 10 Juni 2021. 
93

 Albaqaroh, ayat 233. (disampaikan oleh narasumber). 
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kebutuhan keluarga, karena dikhawatirkan nanti suatu hari suaminya 

punya masalah”. 

 

Adapun macam-macam wanita yang mengaruskan wanita berkarier 

menurut Drs. KH. Hasan Basri, antara lain: 

“Pada mulanya wanita karier dilarang ada posisi-posisi 

tertentu yang menjadikan illat untuk membolehkan wanita 

untuk berkarier, yaitu: 

1. Ada seorang suami punya kemampuan untuk menafkahi 

keluarga ternyata suaminya itu bakhil sehingga 

mengakibatkan keluarganya itu terlantar, pada posisi ini maka 

istri punya keharusan-keharusan tertentu demi memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan  keluarga., maka dalam posisi-posisi 

tersebut seorang istri diperkenankan untuk menjadi wanita 

karier. 

Pada ashalnya wanita karier dilarang karena ada 

permasalahan-permasalahan akhirnya tidak dilarang lagi. 

2. Tidak semua suami bisa memenuhi kebutuhan keluarga, sudah 

berusaha mencari nafkah namun tetap tidak mampu untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga  

3. Tidak semua keluarga itu memiliki anggota laki-laki atau 

perempuan semua, yang ternyata suaminya meninggal, 

sehingga istri boleh keluar rumah untuk menjadi wanita karier 

menggantikan suaminya.” 

 

  Kesimpulan dari narasumber ketiga yakni Drs. KH. Hasan 

Basri mengenai ihdad wanita karier yang ditinggal mati suaminya 

bahwa ada dua keadaan yaitu, ekonomi stabil dan ekonomi tidak 

stabil. Apabila wanita yang berihdad mampu atau ekonominya stabil 

dan suami meninggalkan warisan yang banyak mencukupi dirinya 

dan keluarganya, maka tidak perlu berkarier selama dia masih dalam 

masa iddah, istri wajib melakukan masa iddah dan melakukan masa 

berkabung sesuai kepatutan. Yang menjadi permasalahan jika suami 

meninggalkan keluarga yang tidak berkecukupan maka ini menjadi 
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illat untuk memperbolehkan wanita dalam masa iddah untuk 

berkarier, karena hukum berjalan sesuai „illatnya. 

Narasumber yang terahir penulis wawancarai ialah  Gus Farhan 

Masruri, beliau memberikan pendapat mengenai ihdad.
94

 

“Ihdad itu hukum agama yang ketika istri ditinggal mati suaminya 

wajib melaksanakan hukum ihdad tersebut 4 bulan 10 hari pada 

masa iddah” 

Gus Farhan Masruri memberikan pendapatnya mengenai wanita 

berkarier, beliau berpendapat bahwasanya: 

“karier ini maknanya banyak maka di sini, karier keluar dari 

kebutuhanya atau karier yang bertentangan dengan  agama maka itu 

harus ditinggalkan Wanita karier boleh-boleh saja sebatas tidak 

melanggar batas-batas yang ditentukan agama, seperti contohnya 

tidak menghilangkan dirinya sebagai istri karena istri itu 

mempunyai kewajiban kepada suami dan anaknya” 

Adapun mengenai ihdad bagi wanita karier yang ditinggal mati oleh 

suaminya Gus Farhan Masruri memberikan pendapatnya, anatara lain: 

“Wanita boleh keluar karena ada hajat dan karier itu termasuk hajat, 

seperti contohnya mengajar, mengajar itu boleh walaupun dalam 

masa iddah atau ada hajat-hajat yang lain yang tidak bertentangan 

dengan hukum agama” 

Kesimpulan dari Gus Farhan Masruri tentang pendapatnya yang 

penulis paparkan di atas ialah, bahwasanya wanita yang berihdad boleh 

tetap melaksanakan kariernya jika memang tidak melanggar syariat, 

karena karier juga termasuk hajat. Seperti contohnya mengajar, mengajar 

itu boleh saja walaupun dalam masa iddah atau hajat-hajat lain yang tidak 

bertentangan dengan hukum agama. 

                                                             
94

 Farhan, diwawancara oleh penulis, Jember, 15 April 2021 
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C. Pembahasan Temuan 

Penulis akan memberikan pemaparan terkait dengan hasil temuan 

penelitian dari data yang diperoleh di lapangan yang penulis kumpulkan, baik 

melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Adapun data yang 

penulis bahas akan sesuai dengan fokus penelian di atas, sebagai berikut: 

1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Ihdad bagi Wanita Karier 

Ihdad secara bahasa menahan atau menjauhi. Secara definisi istilah 

sebagai halnya terdapat dalam beberapa kitab fikih, ialah “meninggalkan 

hal-hal yang dapat menggoda laki-laki kepadanya dalam masa Iddah”.
95

 

Abu Yahya Zakaria al-anshary berpendapat mengenai ihdad, menurut 

beliau kata ihdad berasal dari kata ahadda, dan bisa juga disebut dengan 

al-hidad yang berawal dari kata hadda. Secara bahasa ihdad berarti al-

man’u (tegahan atau larangan), sedangkan Ihdad menurut istilah adalah:
96

 

 

  َمْصبُػوٍْغ  ِبَا يَػْقُصُد  ِلِز يْػَنٍة  َو َلْو َصَبَغ قَػْبَل َنْسَجٍة اَْو َخَشنٍ  لُْبسٍ تَػْرُؾ   
 

Artinya : Meninggalkan pemakaian pakaian yang dicelup warna yang 

dimaksudkan untuk perhiasan. 

 

Pemikiran yang sama diberikan oleh oleh Sayyid Abu Bakar al-

Dimyathi, beliau berpendapat bahwasanya, “al ihdad berasal dari kata 

ahadda, dan biasa pula disebut al-hidaad yang diambil dari kata hadda. 

Secara etimologis berarti al-man’u (tegahan atau larangan). Namun, agak 

                                                             
95

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawina Islam di Indonesia, 320. 
96

 Abu Yahya Zakaria Al-Anshari, Fath al-Wahbah, 107. 
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sedikit berbeda dengan Abu Yahya Zakaria al-Anshary, Sayyid Abu Bakar 

al-Dimyathi memberikan definisi ihdad sebagai berikut:
97

 

 َاإِل ْمِتَنا ُع  ِمَن الزِّ نَِه ِف َبَدفِ 
Artinya :Menahan diri dari bersolek/berhias pada badan. 

 

Perbedaan dua pendapat di atas dapat kita lihat dari dua hal pokok: 

pertama, pendapat yang dikemukakan oleh Abu Yahya Zakaria al-Anshary 

lebih ditekankan pada pakaian dicelup yang harus dijauhi oleh wanita 

yang sedang melaksanakan ihdad, sedangkan pada pendapat kedua yang 

dikemukakan oleh Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi yang sedang 

melaksanakan ihdad lebih ditekankan dengan larangan berhias dan 

bersolek (make up ). Kedua, dari pendapat pertama yakni Abu Yahya 

Zakaria al-Anshary, beliau tidak menyebutkan secara jelas apakah berhias 

ataupun bersolek (make up) hanya anggota badan saja atau  boleh yang 

lain, sedangkan pada pendapat kedua yakni Sayyid Abu Bakar al-

Dimyathi beliau secara gamblang menjelaskan bahwa menghiasi apapun, 

dan dalam bentuk apapun asalkan bukan anggota badan tidak dilarang. 

Abu Yahya Zakaria al-anshary dan Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi 

memberikan pendapat tentang masa wanita melakukan ihdad atau 

berlakunya ihdad terdapat pada hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi 

Muhammad Saw., bersabda:
98

 

َ َ   َزْوٍج َ ْربَػَعَة  َ  َُِد  اَػْوَؽ َ َ ٍث ِ ال  ْشُهرٍ اَل َيَِلُّ اِلْمرَ ٍَة تُػْل ِمُن بِال  ِه َواْليَػْوـِ اِْ ِخِر َ ْف   

                                                             
97

 Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, I’annah al-Thailibin, 43. 
98

 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Muslim, 606-607. 
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Artinya: tidak dibolehkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah 

dan hari kemudian berihdad karena kematian lebih dari tiga hari. 

Kecuali karena kematian suaminya. (maka ia berihdad) yaitu 

empat bulan sepuluh hari. (HR. Muslim No.2733) 

 

  Dr. Wahbah al-Zuhaili  juga memberikan definisi terkait ihdad 

sebagai berikut:
99

 

ِطْيبِ  ِل  َوالدُّ تَػْر ُؾ الطِّيِِّب  والزِّ يْػَنِة  والُكحْ 
ُ
ْهِن امل  

Artinya : Meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan 

minyak, baik minyak yang menharumkan maupun tidak. 

 

  Selanjutnya, sebagaimana pendapat ketiga yakni Dr. Wahbah al-

Zuhaili, beliau menjelaskan bahwasanya maksud dari meninggalkan 

harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak  ialah khusus hanya 

yang berkaitan dengan bagian tubuh saja. Sebab itu boleh bagi wanita yang 

sedang melaksanakan ihdad memperindah tempat tidurnya, gordenya, 

karpetnya bahkan alat-alat rumah tangganya. Sedangakan menurut  Sayyid 

Abu Bakar al-Dimyathi, beliau memberikan penjelasan bahwasanya para 

ulama telah berijma, ihdad bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya 

hukumnya wajib. Kewajiban dalam melaksankan ihdad juga terdapat 

dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 170 ayat 1.
100

 Juga terdapat 

dalam hadits Nabi Muhammad Saw di dalam hadits itu juga dijelaskan 

mengenai wajibnya wanita melaksanakan ihdad.
101

 ihdad  hanya 

diberlakukan untuk suami yang menikahinya dengan nikah yang sah 

                                                             
99

 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu, 659. 
100

 Kompilasi Hukum Islam (KHI), 52. 
101

 Ahamad, “ihdad dan Iddah wanita karier, 30. 
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dimata agama dan meninggal dalam masa perkawinannya dan tidak 

berlaku untuk lainnya. 

Menurut definisi di atas yang telah dipaparkan, penulis 

memberikan kesimpulan  bahwa, Ihdad ialah dilarangnya wanita memakai 

wangi-wangian, perhiasan, berhias, dan keluar rumah pada masa iddah 

selama 4 bulan 10 hari salah satunya dengan tujuan memberi jeda waktu 

untuk masa berkabung atau berduka cita dan menghindari timbulnya 

fitnah di masyarakat bagi wanita yang dinikahi secara sah dimata agama 

dan meninggal dalam masa perkawinan. Pandangan hukum islam terkait 

Ihdad pada dasarnya wajib bagi semua wanita ditinggal mati oleh 

suaminya, yang berada pada masa iddah. 

 Permasalahan di masyarakat mengenai ihdad semakin hari semakin 

berkembang sesuai dengan perkembangan tempat, dan waktu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Salah satunya mengenai wanita yang ditinggal mati suaminya, dia 

mempunyai karier yang tidak bisa ditinggalkan dan dia mempunyai 

kewajiban untuk menafkahi dirinya dan anak-anaknya. Lalu munculah 

pendapat yang dibolehkannya wanita yang boleh tidak melaksakan ihdad 

salah satunya pendapat dari Dr. Wahbah al-Zuhaili mengatakan 

“Dibolehkan bagi wanita melakukan sesuatu yang dilarang karena darurat, 

sebab darurat itu membolehkan yang mahzhurat (terhalang).
102

 Pendapat 

ini menjadi dasar dibolehkanya wanita bisa tidak melaksankan ihdad 

asalkan harus ada alasan yang darurat. Yang dimaksud dengan alasan 

                                                             
102

Anshrary, Problematika, 25. 
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yang darurot ini ialah sesuatu yang bisa mengancam keselamatan jiwa, 

agama, keturunan, harta benda, dan akal. karena hukum berjalan sesuai 

„illatnya 

2. Penerapan Ihdad Wanita Karier di Kabupaten Jember 

Islam adalah agama yang mengatur antara idealisme maupun 

realitas dengan seimbang. Kewajiban ihdad suatu contoh yang bisa 

menggambarkan hal tersebut.
103

 Perintah Ihdad yang diwajibkan oleh 

Agama mempunyai beberapa tujuan seperti: memberikan jeda untuk masa 

berkabung atau tanda turut beduka cita sekaligus menjaga timbulnya 

fitnah. Perintah ihdad  menurut Abdul Rahman Ghozali  diantaranya: 

melarang wanita untuk berhias diri, melarang wanita untuk memakai 

wangi-wangian, melarang wanita untuk keluar rumah kecuali ada hajat.
104

 

Kenyataan yang terjadi di lapangan beberapa wanita tidak 

mengetahui adanya perintah ihdad, berdasarkan observasi yang penulis 

paparkan di atas. Namun, mereka mengetahui apa itu masa iddah. Ada 

beberapa faktor yang menyebabkan adanya wanita di Kabupaten Jember 

tidak mengetahui kewajiban ihdad antara lain kurangnya bekal ilmu 

keagamaan, minimnya informasi mengenai ihdad secara digital, 

minimnya keingintahuan para pelaku ihdad. 

  

                                                             
103

 Suyuthi Mahmud,” Pandangan Tokoh Masyarakat pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin 

selama Masa Khitbah di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang” (Skripsi, IAIN Jember,2021),  

72. 
104

 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, 302.  
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3. Ihdad Bagi Wanita Karier Menurut Pandangan Tokoh Agama di 

Kabupaten Jember 

Berlakunya melakukan ihdad bagi seorang wanita, hampir semua 

ulama berpendapat bahwa ihdad  hanya diberlakukan untuk suami yang 

menikahinya dengan nikah yang sah dimata agama dan meninggal dalam 

masa perkawinannya dan tidak berlaku untuk lainnya. Menurut Abdul 

Rahman Ghozali menjelaskan bahwa masa ihdad adalah 4 bulan 10 hari, 

dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, 

keluar rumah kecuali dengan keadaan terpaksa”.
105

 

Melihat hasil wawancara kepada gus Najib tokoh agama di Jember 

Hukum dari ihdad asalnya yaitu wajib: 

تَػَوَّف  َ نَها 
ُ
 َوَيَُِب َ َ   امل

Artinya: “Wajib bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya agar 

berihdad” 
106

 

Berdasarkan hadist dari Ummu Salamah istri Nabi Muhammad 

saw.
107

 Dasar hukum  diwajibkannya ihdad  tidak disebutkan didalam Al-

Qur‟an, tetapi Rasulullah sendiri yang memberikan perintah bagi wanita 

yang ditinggal mati oleh suaminya wajib untuk melaksanakan ihdad. 

Perintah Rasulullah ini kekuatanya sama dengan perintah Al-Qur‟an  yang 

ditetapkan oleh Allah menurut Imam Syafi‟i di kitabnya Al- Um.
108

  Bisa 

                                                             
105

 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, 302. 
106

٠٥ أدمد بن الذسين الشهير بأبي شجاع, شرح فتخ القريب, )سورابايا : دار العلم( , (refrensi yang diambil oleh 

narasumber) 
107

 Nuraini, Ihdad, 34. 
108

 Anshary, Problematika, 16 
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digaris bawahi, kekuatan hukum yang diperintahkan oleh Rasulullah 

mempunyai berat yang sama dengan kekuatan hukum yang diperintahkan 

oleh Allah didalam Al-Qur‟an. 

Faktor-faktor pendorong wanita berkarier pada dasarnya seorang 

wanita mengalami banyak lika-liku kehidupan yang dapat mempengaruhi 

perjalanan hidupnya beberapa hal yang menyebabkan seorang wanita 

memilih untuk berkarier. 

a. Wanita yang berkarier untuk membantu kebutuhan keluarganya, 

biasanya wanita yang seperti ini kebutuhanya dan kebutuhan 

keluarganya tidak cukup jika hanya suaminya saja yang bekerja. 

b. Seorang wanita yang mencari nafkah untuk keluarganya. Biasanya 

wanita yang seperti ini tidak mempunyai suami  atau suaminya 

sedang sakit sehingga dia harus berjuang untuk menafkahi 

keuarganya dan dirinya sendiri. 

c. Perkembangan industri pada saat ini, mengakibatkan meningkatnya 

aktivitas disektor industri secara besar-besaran yang mana 

kekurangan banyak tenaga kerja,karena kekurangan, banyak tenaga 

kerja diperbantukan, terutama pada pekerjaan yang tidak 

membutuhkan dan pikiran terlalu berat.
109

 

Pada hukum ashal wanita karier dilarang dalam masa iddah  karena 

ada kewajiban melakukan ihdad. Namun melihat dari hasil wawancara 

Kyai Hasan Basri bahwa ada posisi-posisi tertentu seperti salah satu faktor 

                                                             
109

 Ahmad Thobroni, “ Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam,”  65. 
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di atas pada poin 2 yang menjadikan illat untuk membolehkan wanita 

untuk berkarier. 

Ihdad meninggalkan tiga perkara di dalam masa iddah ada 

beberapa point satu menghias diri, memakai wewangian (baik wangi-

wangian dari badan, pakaian maupun makanan), yang terakhir tidak keluar 

rumah kecuali  ٍِاال  ِِلَاَرة karena ada hajat. Redaksi dari illa lihajatin 

danadanya „illat  inilah yang menjadikan hukum ashal wajib menjadi 

boleh karena berbicara soal nash (Alquran dan Sunnah) harus ditarik 

kesimpulan kepada fikih. Dan pendapat kebolehan ini dikuatkan dengan 

kaidah ushul fikih  

 الض ُرْورَُة تُِبُح اْلَنْحظُْوَراتِ 
 

Artinya: “Kemudharatan itu membolehkan larangan-larangan”.
110 

Kyai muzamil as-Syakur menguatkan kebolehan berkarier dalam 

fase melaksanakan ihdad. Pendapat beliau seorang isteri ditinggal mati 

suaminya wajib melaksanakan ihdad dimasa iddahnya,  tetapi jika suami 

tidak meninggalkan harta, untuk keluarganya yang ditinggalkan, boleh 

bagi istri tidak melakukan ihdad. Akan tetapi, harus sesuai dengan aturan 

yang ditentukan.  

Melihat pendapat Gus Farhan Masruri  juga memliki eksistensi 

yang sama atas kebolehan wanita karier dalam ihdadnya, beliau 

berargumentasi bahwa wanita boleh keluar karena ada hajat dan karier itu 

                                                             
110

 Ibrahim, Al-qawa’id al-Fiqhiyah, 86. 
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termasuk hajat, seperti contohnya mengajar, mengajar itu boleh walaupun 

dalam masa ihdad atau ada hajat-hajat yang lain yang tidak bertentangan 

dengan hukum agama. 

Dari beberapa narasumber dan kajian teori yang telah penulis 

paparkan di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa hasil wawancara 

dari beberapa tokoh agama di Jember. Bahwa hukum itu berjalan sesuai 

dengan ’illatnya. Misalnya, wanita karier yang berprofesi sebagai Dokter 

yang merupakan profesi kemanusiaan, ia bertanya kepada tokoh agama  

Kyai Hasan Basri kerana ia sedang dalam masa iddah yang memiliki 

kewajiban untuk melakukan ihdad dan harus bekerja. Maka jawaban dari 

beliau disesuaikan dengan kebutuhan keluarga, jika satu hari tidak bekerja 

mengakibatkan keluarga terbengkalai, jadi tidak ada larangan untuk keluar 

rumah namun dibatasi dalam berhias dan sebisa mungkin untuk 

mengurangi jam kerja yang disesuaikan dengan kondisi saat ini.  

Dari contoh di atas yang disampaikan oleh tokoh agama semakin 

jelas kebolehan untuk berkarier hanya saja ada batasan tidak boleh 

dilanggar yang telah ditentukan agama. Wanita karier harus tetap 

melaksanakan ihdad dan kariernya bisa tetap berjalan asalkan sesuai 

dengan ketentuan agama. ketika kita berbicara soal karier yang memiliki 

sifat umum dan karier tersebutmulti profesi, maka dapat dibagi menjadi 

dua tipe profesi. Pertama,  karier keluar dari kebutuhanya atau karier yang 

bertentangan dengan agama maka itu harus ditinggalkan. Dan yang kedua, 

berkarier sesuai dengan koridor syariah dan sesuai dengan fitroh seorang 

wanita. Tipe yang kedua inilah yang menjadikan hukum ashal wajib 
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melaksankan ihdad yang menjadi „illat untuk kebolehan tetap berkarier 

sesuai profesi yang tidak bertentanggan dengan syariat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Ihdad berkaitan erat dengan iddah, ihdad  ketentuan untuk wanita yang 

ditinggal  mati oleh suaminya. Yang dimaksud dengan “ihdad” yaitu 

dengan cara meninggalkan berhias diri atau bersolek, dan hal-hal lain 

yang dapat menarik perhatian dari laki-laki lain. Wanita karir berbeda 

dengan wanita bekerja, wanita karir berkecimpung dalam kegiatan 

profesi. Sedangkan kewajiban ihdad mengikuti kewajiban iddah, Hukum 

iddah dan ihdad berlaku juga bagi wanita yang berkarir yang ditinggal 

mati oleh suaminya, kecuali dalam hal-hal darurat atau kebutuhan yang 

sangat mendesak. Komitmen dalam berkerja atau posisi sebagai wanita 

karir harus seimbang, satu sisi ia harus bekerja dan disisi lain dia harus 

menjalankan syari‟at yaitu ber-ihdad. Dalam melihat kondisi sekarang ia 

harus mengerti mana tugas kerja dan statusnya sebagai wanita yang ber-

ihdad, oleh karena itu ia harus profesional dalam menjaga dirinya. 

Apalagi di zaman sekrang banyak ulama dan tokoh masyarakat yang 

dapat dijadikan tempat untuk bertanya.    

2. Penerapan ihdad bagi wanita karier ternyata di lapangan banyak wanita 

yang tidak mengetahui makna ihdad namun mereka mengetahui masa 

iddah. beberapa faktor yang mengakibatkan wanita di Kabupaten Jember 

tidak mengetahui ihdad yaitu, kurangnya bekal keagamaan, kurangnya 

keingin tahuan wanita untuk belajar hal tersebut. 
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3. Ihdad hukumnya wajib bagi wanita-wanita yang ditinggal mati 

olehsuaminya, begitupun kepada wanita yang berkarier jika suaminya 

mati juga tetap wajib melaksanakan ihdad. Namun, wanita karier yang 

mengharuskan dirinya  untuk keluar rumah dan berhias jika tidak 

kehidupannya dan keluarganya akan terancam. Wanita yang seperti 

initetap melaksakan ihdadnamun kariernya juga bisa berjalan sesuai 

dengan ketentuan agama. Ihdad meninggalkan tiga perkara di dalam 

masa iddah ada beberapa point satu menghias diri, memakai wewangian 

(baik wangi-wangian dari badan, pakaian maupun makanan), yang 

terakhir tidak keluar rumah kecuali  ٍِاال  ِِلَاَرةkarena ada hajat. Redaksi dari 

illa lihajatin danadanya „illat  inilah yang menjadikan hukum ashal wajib 

menjadi boleh. Jika wanita tersebut melaksanakan ihdad maka lebih 

banyak mafsadatnya dari pada maslahahnya dikarenakan kariernya akan 

rusak dan tidak ada yang mencari nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya 

yang mengakibatkan keluarganya terbengkalai 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas, maka 

penulis pada bagian ini akan memaparkan saran-saran diantaranya: 

1. Untuk penulis lain atau penelitian selanjutnya 

Mencoba menggagali lebih dalam lagi terkait ihdad bagi wanita 

karier menurut tokoh agama dan hukum islam atau bisa juga melibatkan 

pelaku ihdad secara langsung dalam proses penelitian. 
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2. Untuk masyarakat 

Perlu adanya upaya-upaya sosialiasi terhadap masyarakat terkait 

ihdad wanita yang ditinggal mati oleh suaminya khusunya bagi wanita 

karier supaya masyarakat lebih memahami secara efektif. 

3. Untuk tokoh agama 

Perlu adanya pendekatan lagi kepada masyarakat, untuk lebih 

memberikan  pemahaman supaya wanita yang sedang dalam masa iddah 

mengetahui larangan-larangan dalam berihdad. 
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No : B- 621 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 05/ 2021          12 Mei 2021  
Hal  : Permohonan Izin Penelitian  
Yth : Kyai Muzammil Assyakur 
 

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata 
Satu di Fakultas Syariah Univeritas Islam Negeri KH.Achmad Siddiq Jember, Mohon 
berkenan kepada Kyai Muzammil Assyakur untuk memberikan izin kegiatan lapangan 
kepada mahasiswa berikut : 

 

Nama   : Nuning Nikmatul Hasanah 

Nim   : S20161020 

Semester  : XI 

Jurusan/Prodi  : Hukum Keluarga/ Al-Ahwal Al-Assyakhsiyah 

Judul Skripsi :Ihdad Bagi Wanita Karier (Analisis Menurut Tokoh 
Agama di Kabupaten Jember). 

 

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan 
terimakasih. 

 

an. Dekan  

Wakil Dekan Bidang 
Akademik  

 

 

Muhammad Faisol 
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER 
FAKULTAS SYARIAH 

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136 
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 42700 
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No  : B- 621 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/02/ 2022          24 Februari 2022 
Hal  : Permohonan Izin Penelitian  
Yth : Ibu Nanik Ambarwati 
 

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata 
Satu di Fakultas Syariah Univeritas Islam Negeri KH.Achmad Siddiq Jember, Mohon 
berkenan kepada Ibu Nanik Ambarwati untuk memberikan izin kegiatan lapangan 
kepada mahasiswa berikut : 

 

Nama   : Nuning Nikmatul Hasanah 

Nim   : S20161020 

Semester  : XII 

Jurusan/Prodi  : Hukum Keluarga/ Al-Ahwal Al-Assyakhsiyah 

Judul Skripsi :Ihdad Bagi Wanita Karier (Analisis Menurut Tokoh 
Agama di Kabupaten Jember). 

 

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan 
terimakasih. 

 

an. Dekan  

Wakil Dekan Bidang 
Akademik  

 

 

Muhammad Faisol 
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER 
FAKULTAS SYARIAH 

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136 
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 42700 

Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com 

   

No  : B- 621 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/02/ 2022          25 Februari 2022 

Hal  : Permohonan Izin Penelitian  

Yth : Ibu Riska 

 

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata 
Satu di Fakultas Syariah Univeritas Islam Negeri KH.Achmad Siddiq Jember, Mohon 
berkenan kepada Ibu Riska untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa 
berikut : 

 

Nama   : Nuning Nikmatul Hasanah 

Nim   : S20161020 

Semester  : XII 

Jurusan/Prodi  : Hukum Keluarga/ Al-Ahwal Al-Assyakhsiyah 

Judul Skripsi :Ihdad Bagi Wanita Karier (Analisis Menurut Tokoh 
Agama di Kabupaten Jember). 

 

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan 
terimakasih. 

 

an. Dekan  

Wakil Dekan Bidang 

Akademik  

 

 

Muhammad Faisol 
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BIODATA PENULIS 

 

 

 

 

 

 

A. Data Pribdai        

Nama   : Nuning Nikmatul Hasanah 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 10 Desember 1997 

Alamat : Jalan segara madu gg. Padma nomer 36A,  

  Kedonganan, Badung, Denpasar, Bali. 

Agama   : Islam 

Kewarganegaraan  : Indonesia 

Prodi   : Hukum Keluarga 

Fakultas   : Syariah 

Institusi   : IAIN Jember 

B. Riwayat Pendidikan 

RA Perwanida  (2002-2004) 

MI Perwanida (2004-2010) 

MTS 2 Jember (2010-2013) 

MAN 2 Jember  (2013-2016) 

PP. Alfitriyah Salafiyah Gebang Poreng Patrang Jember  (2010-2015) 

S1 Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Jember (2016-2021) 

C. Prestasi Dan Penghargaan 

1. Lomba pramuka sebagai regu terbaik putri dibidang SCOUTING SKILL 

pada kegiatan perkemahan aplikasi galang tingkat SMP/ MTS Kabupaten 

Jember 2011. 

  



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id 

 

 

2. Lomba Galang V se-Jember Bumper Lapangan desa Andongsari 2012. 

3. Perkemahan Wirakarya Perguruan Tinggi Keagamaan XIV di UIN Sultan 

Syarif kasim Riau 2018. 

D. Pengalaman Organisasi 

2017-2018 Ketua Reka Keagamaan Pramuka Iain Jember 

2014-2015 Ketua Sekbid 1 Keagamaan 

2013-2014 Anggota Osis (Sekbid 3 Kepramukaan) 

2011-2012 Dewan Ambalan 

 

 

 


