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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Tujuan dari perkawinan adalah menjaga keturunan dengan 

perkawinan yang sah, anak-anak akan mengenal ibu bapak dan nenek 

moyangnya, mereka merasa tenang dan damai dalam masyarakat, sebab 

keturunan mereka jelas, dan masyarakatpun menemukan  kedamaian, karena 

tidak ada dari anggota mereka yang mencurigakan nasabnya. Dalam hal ini 

Allah berfirman : 

َنا َزو َجي نِْ َلَعلَُّكمْ   َتذَكَُّرون  ءْ  َخَلق   َوِمنْ  ُكلْ  َشي 

Artinya : ”Dan segala sesuatu itu kami (Allah) jadikan berpasangan, agar 

kamu semua berfikir”. (Q.S.Az-Zariyah : 49
1
). 

Perkawinan bagi manusia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah 

sebagai jalan bagi mereka untuk mengembangkan keturunan, beranak, 

melestarikan kehidupannya, setelah masing-masing dari pasangan mereka 

(laki-laki dan perempuan) sudah siap melakukan perannya yang positif dalam 

mewujudkan perkawinan. 

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat Anas r.a 

 اَا نكًُ ٔلال , ػهٍّ ٔاثُى هللا حًذ ٔسهى ػهٍّ هللا صهى انُثً اٌ ػُّ هللا سضً يانك اتٍ اَس ػٍ ٔ

 ػهٍّ يرفك , يًُ فهٍس سُرً ػٍ سغة فًٍ انُساء ٔاذضٔج ٔافطش ٔاصٕو ٔاَاو اصهى

Artinya : Dari Anas bin Malik r.a. bahwasanya Nabi Saw. Setelah memuji 

Allah, beliau bersabda, “Akan tetapi aku melakukan salat, tidur, 
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berpuasa, berbuka dan menikahi wanita. Barangsiapa yang 

membenci terhadap sunnahku, ia bukan termasuk ummatku.” (HR. 

Bukhari dan Muslim).
2
 

 

Dari hadits di atas jelas bahwa menikah merupakan anjuran Nabi saw. 

Keutuhan dan keharmonisan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat 

diinginkan oleh Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya 

hingga akhir hayat, agar suami dan istri bersama-sama mewujudkan 

kehidupan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih dan 

dapat memelihara anaknya hingga tumbuh menjadi generasi yang saleh. Oleh 

karena itu dikatakan ikatan antara suami dan istri merupakan ikatan yang suci 

dan kuat. Allah sendiri menamakan ikatan perjanjian antara suami dengan 

nama “miitsaaqan galiizhan“,
3
sebagaimana tertera dalam Firman Allah :  

 َوَأَخذْ  ِمن ُكمْ  ِميثَاًقا َغِليظًا

Artinya : ”Dan mereka (istri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang 

kuat”.(Q.S.Annisa’ :21)
4
. 

Pelaksanaan akad nikah cukup sederhana, hanya melalui suatu ucapan 

pendek sebagai transaksi antara calon suami dan wali dengan upacara yang 

melibatkan tidak banyak orang, dengan persyaratan sederhana pula, namun 

konsekuensi berikutnya sangat serius dan berat, mencakup hak-hak dan 

kewajiban masing-masing pihak beserta orang-orang yang menjadi 

tanggungannya selama hidup. Jadi bukan hanya sekedar penyaluran libido 
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sex, atau bahkan pembentukan keluarga saja, tapi menyangkut seluruh 

kehidupan dan segala kebutuhannya, bukan hanya di dunia tetapi juga di 

kehidupan kelak di akhirat. Oleh karena itu Allah swt. menyebut akad 

pernikahan sebagai miitsaaqan galiizhan (janji berat).Bahwa janji ini sesuai 

dengan pelaksanaan kehidupan keduanya yang merupakan keadaan fitrah 

yang salimah sebagaimana disyari’atkan oleh Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 

21: 

ْأَن  فُْ ِْمن  َْلُكم  َْخَلَق َْأن  ْآيَاتِِه ِْفيَْذِلَكَْوِمن  ِْإنَّ َمًة َْورَح  َْمَودًَّة َنُكم  ْبَ ي   َْوَجَعَل َها ِْإلَي   ُكُنوا ْلَِتس  َْأز َواًجا ِسُكم 
ْيَ تَ َفكَُّرون م  ِْلَقو  ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْآليَات   

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu 

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”(QS. 

Ar-Rum : 21)
5
. 

 

Stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami istri adalah 

tujuan utama adanya perkawinan, yang sangat diperhatikan oleh syari’at 

Islam. Akad perkawinan dimaksudkan untuk selama hidup, menjadi rumah 

tangganya sebagai tempat berteduh yang nyaman dan permanen, agar dalam 

perlindungan rumah tangganya suami istri dapat menikmati kehidupannya 

serta agar dapat menciptakan iklim rumah tangganya yang memungkinkan 

terwujud dan terpeliharanya anak keturunan dengan sebaik- baiknya. Oleh 

karena itu suami istri wajib memelihara terbentuknya tali pengikat 

perkawinan itu dan tidak sepantasnya mereka merusak dan memutuskan tali 
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perkawinan meskipun oleh agama sendiri suami diberi hak untuk mengajukan 

talaq dan istri berhak mengajukan khulu’. 

Talaq menurut kesepakatan ulama ada 2, yaitu: raj‟i dan bain.
6
 Kedua 

jenis talaq tersebut masing-masing mempunyai spesifikasi yaitu bahwa talaq 

yang pertama (raj‟i) ialah talaq yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri, 

dimana suami berhak untuk meruju‟nya kembali selama istri dalam masa 

’iddah. Talaq yang kedua (talaq bain), talaq bain dibagi dua yaitu talaq bain 

sugra dan talaq bain kubra. Talaq bain kubra terjadi karena li‟an dan talaq 

yang dijatuhkan oleh suami ketiga kalinya kepada istri, talaq karena li‟an 

suami tidak dapat kembali kepada mantan istri selamalamanya.  

Sedangkan talaq yang dijatuhkan kepada istri yang ketiga kalinya 

suami masih bisa kembali kepada bekas istrinya, dengan ketentuan bekas 

istrinya yang ditalaq ketiga kalinya itu telah menikah dengan lelaki lain dan 

didukhul lalu dicerai dengan sendirinya tanpa ada pengaruh dari mantan 

suami yang telah mentalaq ketiga kalinya kepada bekas istrinya itu, baru dari 

pihak mantan suami yang yang telah mentalaq ketiga kalinya itu 

diperkenankan untuk kembali kepada bekas istrinya dengan akad nikah baru. 

Adapun talaq bain sugra ialah talaq yang tidak boleh ruju‟ akan tetapi boleh 

akad nikah baru dengan mantan istrinya meskipun dalam masa ‟iddah,talaq 

ini terjadi karena khulu’. 

Tentang status perceraian karena khulu‟ dapat dikemukakan, bahwa 

bila seorang istri telah melakukan khulu’ terhadap suaminya, maka dengan 
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khulu‟ tersebut bekas istri menguasai dirinya sendiri secara penuh, suami 

tidak berhak merujuknya kembali. Segala urusan berada di tangan bekas istri, 

sebab ia telah menyerahkan sejumlah harta kepada suaminya guna 

melepaskan dirinya. Oleh karena itu status perceraian karena khulu’ adalah 

sebagai talaq bain bagi istri, sehingga meski kemudian suami bersedia 

mengembalikan ’iwad yang telah diterimakan kepadanya itu namun suami 

tetap tidak berhak meruju’ bekas istrinya, dan meskipun istri rela 

menerimanya kembali ’iwad tersebut.  

Mantan suami yang telah mengkhulu’ itu boleh mengadakan akad 

nikah baru dengan bekas istrinya itu dengan rukun dan syarat sebagai 

lazimnya akad nikah baru. Para ulama mazhab sepakat bahwa istri yang 

mengajukan khulu’ kepada suami itu wajib sudah baligh dan berakal sehat, 

dan mereka berbeda pendapat tentang keabsahan khulu’ wanita yang bodoh 

(safihah) manakala diizinkan oleh walinya. 

Ulama Hanafiyah berpendapat :  

ارا كاٌ انخهغ فً َظٍش ػٕض,  فاٌ سكُّ ْٕ اال ٌجاب ٔانمثٕل فاٌ كاٌ انضٔج لذ تذا تانخهغ, كًا ارا 

لال نٓا : خانؼرك ػهى رنك كاَد انًشاج لا تهح, ٔارا كاَد انًشاج يثرذ اج كاٌ انضٔج لاتال , ايا ارا نى 

ٍح انرً دل ػهٍٓا انهفظ, ٌكٍ فً َظٍش ػٕض ٔكاٌ طاللا, كاٌ سكُّ سكٍ انطالق ْٕٔ انصفح انحكً

    كًا ذمذو فً اسكاٌ انطالق,فاسجغ انٍّ .
7
    

Artinya :”Adapun wanita yang safihah ialah wanita yang sampai 

menghamburkan, melenyapkan hartanya tidak pada ketentuan 

syar‟i, maka ketika wanita safihah tersebut mengkhulu‟ suaminya 

dengan harta jatuhlah talaq dan tidak wajib harta atasnya. 

Kemudian bila menggunakan lafal khulu‟ dan sepadannya dari 
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lafal sindiran khulu‟ maka terjadi bain‟ dan bila dengan lafal talaq 

maka terjadi ruju‟”. 

 

 

Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat :  

هصغٍش,ٔ ال نهشلٍمح اٌ ٌثاششٌ يخانؼح انضٔج تؼٕض يانً,ٔيثهٍٓ االجُثً انًرصف ال ٌصح ن

تٓزِ انصفاخ , فاٌ خانؼٍٓ انضٔج ػهى يال ٔلثضّ فال ٌصح انخهغ ٌٔجة ػهٍّ سد انًال انزي 

لثضّ, اال ارا ارٌ انٕنً أ انسٍذ فً انخهغ, فاٌ ارٌ فاَّ ٌصح انخهغ ٌٔهضو انؼٕض, فاٌ كاَد 

ٔنً نٓا. انسفٍٓح ال 
8

 

Artinya : “Tidak sah bagi wanita yang masih kecil, dan tidak pada wanita 

yang bodoh (safihah) dan tidak pada budak wanita melakukan 

khulu‟ pada suami dengan tebusan harta, dan seperti wanita yang 

cenderung dengan sifat ini, bila khulu‟ wanita yang mempunyai 

sifat tersebut terhadap suami dengan harta dan diterima maka 

tidak sah khulu‟ dan wajib pada suami menolak pemberian harta 

tersebut, kecuali ketika diizinkan oleh wali atau majikan dalam 

khulu‟. Sesungguhnya sah khulu‟ dan wajib memberikan tebusan, 

adapun wanita safihah tidak ada wali baginya”. 

 

 

Ulama Hanabilah berpendapat :  

ٌشرشط فً يهرضو انؼٕض اٌ ٌكٌٕ اْال نهرصشفاخ انًانٍح, فال ٌصح انخهغ تؼٕض يٍ انصغٍشج , 

ٔانًجٌُٕ, ٔانًٓجٕس ػهٍٓا نسفّ, ٔنٕ تارٌ انٕنً, الٌ يال انخهغ ذثشع ٔال ارٌ نهٕنً فً 

انرثشػاخ
9
. 

Artinya : “Disyaratkan orang yang wajib atasnya „iwad adapun orang 

tersebut ahli dalam menasarufkan harta, maka tidak sah khulu‟ 

dengan „iwad dari wanita yang masih kecil, wanita gila, dan 

wanita yang dikekang atasnya sebab bodoh (safihah), walaupun 

dengan izin walinya, karena sesungguhnya harta khulu‟ 

merupakan harta yang didermakan (tabaru‟) dan tidak perlu 

izinkan oleh walinya dalam mendermakannya”. 
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Imam Syafi‟i berpendapat dalam al-Umm :  

 

فاٌ كاَد انًشاج صثٍح نى ذثهغ أ تانغا نٍسد تششٍذج أ يٓجٕسا ػهٍٓا أ يغهٕتح ػهى ػمهٓا 

فاخرهؼد يٍ صٔجٓا تشً لم أ كثش فكم يا اخز يُٓا يشدٔد ػهٍٓا ٔيا طهمٓا ػهى يا اخز يُٓا 

ٔالغ ػهٍٓا ْٔزا ًٌهك انشجؼح
10

 

 

Artinya :“ Apabila seorang suami mengkhulu‟ istri yang mahjur ‟alaih 

(terhalang menggunakan harta), padahal harta tersebut tidak 

batal, baginya (suami) berhak ruju‟, meskipun talaq yang 

dikehendaki adalah bain, seperti halnya meskipun talaq yang 

dilakukan adalah bain, maka talaq tersebut bukanlah talaq bain 

dan baginya ruju‟“.  

 

 

 

Secara hukum, khulu’ merupakan talaq bain sugra yang 

konsekuensinya pihak suami tidak berhak meruju’ bekas istrinya lagi, dalam 

hal ini diatur agar perceraian dengan jalur khulu’ mengurangi jumlah talaq 

dan tidak dapat di ruju’ kembali,  akan tetapi Imam Syafi’i memperbolehkan 

suami untuk meruju’ bekas istrinya jika istrinya dalam kondisi mahjur 

’alaih. Untuk itu diperlukan analisis untuk mengetahui dasar-dasar hukum 

apa saja yang dipakai oleh Syafi’i sehingga beliau berpendapat adanya hak 

ruju’ suami terhadap  wanita yang dalam kondisi safihah. Penulis memilih 

Imam Syafi’i karna di Indonesia mayoritas penduduknya bermadzhab 

Syafi’iyah. 
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Berpijak dari pemikiran di atas, dan belum adanya skripsi yang 

membahas mengenai khulu’ safihah, maka penulis tergerak melakukan 

penelitian dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul “ Analisis Pendapat 

Imam Syafi’i Tentang Hak Ruju’ Suami Dalam Perceraian Karena 

Khulu’ ”. 

 

B. Batasan Masalah 

  Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis memfokuskan 

penelitian ini kepada : persoalan Pendapat Imam Syafi’i Tentang Suami Yang 

Memiliki Hak Ruju’ Dalam Perceraian Karena Khulu’. 

C. Rumusan Masalah 

  Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi’i tentang Hak Ruju’ Suami dalam 

Perceraian karena Khulu?  

2. Bagaimana metode istinbat hukum Imam Syafi’i ? 

D. Tujuan penelitian 

 Adapun tujuan penelitian yang di harapkan dalam kegiatan 

penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi’i tentang Hak Ruju’ Suami dalam 

Perceraian karena Khulu’. 

b. Untuk mengetahui metode istinbat hukum Imam Syafi’i. 
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E. Metode Penelitian 

Metode penelitan bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-

langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan 

masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya 

dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian 

adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen 

adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,
11

 maka 

metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
12

 

1. Jenis Penelitian  

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian 

kualitatif. Jenis penelitian ini hanya berbentuk kata-kata, yang dalam hal 

ini tidak menggunakan angka-angka secara langsung. Dalam menyusun 

skripsi ini menggunakan teknik library research (penelitian kepustakaan). 

Pemilihan kepustakaan diseleksi sedemikian rupa dengan 

mempertimbangkan aspek mutu dan kualitas dari kemampuan 

pengarangnya.  

 

2. Sumber Data 

Sumber data yang diteliti bersumber dari data Sekunder yang 

didalamnya bersumber dari Bahan Primer, Bahan Sekunder dan Bahan 

Tersier. 
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a. Sumber Bahan Primer 

Sumber bahan primer adalah sumber yang diambil dari 

sumber aslinya dari kitab al-umm karangan Imam Abi Abdillah 

Muhammad Bin Idris al-Syafi’i, Penerbit Daar al-Fikr Beirut, Juz 

5.  

b. Sumber Bahan Sekunder 

Sumer bahan sekunder, yaitu bahan pendukung yang ada 

hubungannya dengan pembahasan, dalam hal ini adalah buku 

kajian tentang fikih yang berkaitan dengan pembahasan. 

c. Sumber Bahan Tersier 

Sumber bahan tersier, yaitu bahan yang diambil dari pihak 

lain yang mengetahui masalah yang akan diteliti berupa 

ensiklopedi, kamus dan lain-lain. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 

mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang 

mempunyai relevansi dengan kajian ini.  

4. Metode Analisa Data 

a. Metode Deskriftif 

  Metode ini digunakan untuk menghimpun data aktual, 

mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan 
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menggambarkan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan 

atau analisis dari penulis. Metode ini penulis pegunakan untuk 

memahami Hak Ruju’ Suami dalam Perceraian karena Khulu’ 

menurut Imam Al-Syafi’i. 

 

b. Analisis Konten 

Suatu analisis data atau pengolahan secara ilmiah tentang 

isi dari sebuah pesan komunikasi. Metode yang penulis pergunakan 

untuk menganalisis data yang telah disajikan, yang akhirnya dapat 

suatu kesimpulan, yaitu metode analisis konten. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut: 

BAB I Pada bab ini memuat latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II BIOGRAFI IMAM AL-SYAFI’I 

Yang terdiri dari Riwayat Hidup, Pendidikannya, Guru-

guru, Muri-murid, dan Karya-karyanya. 

BAB III KETENTUAN UMUM TENTANG KHULU’ DAN 

MAHJUR ‘ALAIH 

 Pada bab II ini menguraikan pengertian khulu’ yang 

meliputi definisi khulu’, dasar-dasar khulu’, syarat dan 
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rukun khulu’, alasan khulu’ dan pendapat ulama tentang 

khulu’ dan menguraikan mahjur ‘alaih dalam perspektif 

para ulama yang meliputi pengertian mahjur ‘alaih dan 

termasuk sifat-sifat yang termasuk mahjur ‘alaih. 

BAB IV Pada Bab Iv Ini Penulis Menampilkan Pandangan Imam 

Syafi’i Terhadap Suami Memiliki Hak Ruju’ Dalam 

Perceraian Karena Khulu’ Dan Metode Istinbath 

Hukumnya. 

BAB V Penutup Berisi Kesimpulan Dan Saran 

 

 

 

 

 

 

 

 


