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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua 

makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun  tumbuh - tumbuhan. 

Firman Allah Swt dalam surat Adz-Dzariat: 49 

                  

Artinya : dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 

kamu mengingat kebesaran Allah. 

Perkawinan merupakan gerbang baru bagi seorang anak manusia 

dalam menjalani kehidupannya. Disamping itu perkawinan merupakan  

salah satu media beribadah kepada Allah dan merupakan penyempurna 

agama seseorang. Secara etimologi perkawinan (nikah) adalah 

percampuran, penyelarasan, atau ikatan . hal ini sesuai dengan firman 

Allah SWT dalam surat Ad-Dhukhan: 54) :
1
 

             

Artinya : demikianlah. dan Kami berikan kepada mereka bidadari. 

Sedangkan menurut Undang –Undang Perkawinan pasal 1 UU No. 

1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan 

                                                 
1
 Abdul Majid Mahmud Matlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah (Solo: Era Inter 

Media, 2005), h. 1. 
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tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagian dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2
 Selanjutnya menurut KHI 

(Kompilasi Hukum Islam) Pasal 3 menegaskan perkawinan menurut 

hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau 

mitssaqan ghlmidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah.
3
  

Dalam konteks ini Rasulullah juga bersabda: 

ثَ َنا ِعيسى ْبُن  ثَ َنا آَدُم: َحدَّ ثَ َنا َأْحَمُد بْ ُنااأَلْزَىِر: َحدَّ َمْيُموٍن, َعِن اْلَقا ِسِم, َعْن َحدَّ
 َعاِئَشَةقَا َلْت: قَاَل َرُسْوُل هلِل َصلَّ اهلُل َعَلْيِو َوَسلَّْم: }النَِّكاُح ِمْن ُسنَِّتْي. َفَمْن َلمْ 

 يَ ْعَمْل ِبُسنَِّتي فَ َلْيَس ِمنِّي. َوتَ َزوَّ ُجْوا, فَِإنِّي ُمكاَثٌِر ِبُكُم األَُمَم. َوَمْن َكاَن َذاَطْولٍ 
 4فَ ْليَ ْنِكْح َوَمْن َلْم َيِجْد فَ َعَلْيِو بِالصَِّياِم. فَِإنَّ الصَّْوَم َلُو ِوَجاٌء{

 
Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar berkata, 

telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah 

menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al Qasim dari 

'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak 

mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. 

Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku 

akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan 

harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya 

berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng” (HR. Ibnu 

Majah). 

 

                                                 
2
 Republik Indonesia. 1974. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan.Lembar Negara RI Tahun 1974, No. 1. Sekretariat Negara . Jakarta, hlm. 2. 

3
 Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam tentang dasar-dasar 

perkawinan pasal 3. 

4
 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Ar-Riyad: Darussalam, 1420 H/ 1999 M), Cet. Ke-1,  

h. 264 
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Secara umum pernikahan ialah akad yang berisi pembolehan untuk 

melakukan hubungan suami istri dengan menggunakan lafaz menikahkan 

atau mengawinkan, kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna akad, 

sedangkan secara majaziy bermakna persetubuhan, menurut pendapat yang 

lebi shahih.
5
 

Pernikahan juga merupakan sesuatu yang disyari‟atkan dalam 

Islam, hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur‟an maupun hadits nabi, 

sebagaimana yang tertuang dalam surat An-Nisa‟ ayat 3 yang berbunyi : 

  …..        ….. 

Artinya : Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi 

Serta di dalam hadits nabi juga adanya anjuran untuk menikah, 

sebagaimana berbunyi : 

ثٌَِي  ثٌََب اْْلَْعَوُش قَبَل َحدَّ ثٌََب أَبِي َحدَّ ثٌََب ُعَوُر ْبُي َحْفِص ْبِي ِغيَبٍث َحدَّ َحدَّ

ْحَوِي ْبِي يَِسيَد قَبَل َدَخلُْت َهَع َعْلقََوتَ  َواْْلَْسَىِد َعلَى َعْبِد  ُعَوبَرةُ َعْي َعْبِد الرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّن َشبَببًب ََل ًَِجُد َشْيئًب فَقَبَل  ِ ُكٌَّب َهَع الٌَّبِيِّ َصلَّى َّللاَّ ِ فَقَبَل َعْبُد َّللاَّ َّللاَّ

بَبِة َهْي اْستَطَبَع اْلبَبءَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّن يَب َهْعَشَر الشَّ ِ َصلَّى َّللاَّ ةَ لٌََب َرُسىُل َّللاَّ

ْىِم  ْج فَإًَِّهُ أََغضُّ لِْلبََصِر َوأَْحَصُي لِْلفَْرِج َوَهْي لَْن يَْستَِطْع فََعلَْيِه بِبلصَّ فَْليَتََسوَّ

 فَإًَِّهُ لَهُ ِوَجبء  

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats 

Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan 

kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan 

kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku, 

Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun 

berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama 

                                                 
5
 Syekh Zainuddin bin Abdul Muhammad Al-Ghozaly, Fathul Mu’in Terj. Aliy As’ad, 

(Jakarta : Menara Kudus, 1976), h. 1 



4 

 

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatu 

pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda 

kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian 

telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, 

karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga 

lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum 

mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan 

nafsunya." 

Tujuan melangsungkan pernikahan pada dasarnya untuk 

memperoleh kebahagian di dunia dan akhirat, selain itu juga bertujuan 

untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, akan tetapi 

pada kenyataannya tidak semua rumah tangga yang terbentuk melalui 

pernikahan ini dilimpahi kebahagian, terkadang ada saja yang 

menimbulkan masalah dan perselisihan hingga dapat berujung pada 

perceraian.  

Pernikahan yang merupakan perkara yang mulia di dalam Islam 

sehingga ada juga yang tidak memperhatikannya. Dengan mudahnya 

bercerai dan menikah tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuannya. 

Sebagaimana menikah ada ketentuannya, ketika terjadinya perceraian atau 

perpisahan juga ada ketentuan yang harus dipenuhi, diantaranya adalah 

„iddah.. Bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya tidak boleh langsung 

menikah lagi dengan laki-laki lain, akan tetapi ia harus menunggu untuk 

sementara waktu atau yang disebut dengan istilah iddah, menurut jumhur 

ulama masa iddah adalah masa menunggu yang dijalani oleh seorang 



5 

 

perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah atau 

untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya.
6
 

Hakekat „iddah sebagai masa yang harus ditunggu oleh seorang 

perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi 

untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah 

Allah
7
. Jika dalam masa iddah tersebut suami ingin kembali kepada istri 

maka hal ini disebut dengan rujuk, rujuk mempunyai pengertian yang luas 

yaitu kembalinya seorang suami kepada istri yang telah ditalak raj‟i 

selama masih dalam masa iddah. Rujuk berfungsi sebagai jalan untuk 

menyambung kembali hubungan rumah tangga yang telah terputus. Rujuk 

merupakan hak suami selama masa iddah, karena tidak seorangpun yang 

dapat menghapuskan hak rujuk. Sebagaimana dalam Allah SWT berfirman 

dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi : 

…..              …..    

Artinya : dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti 

itu 

Serta di dalam hadits nabi yang berbunyi : 

                                                 
6
 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, (Jakarta : Darul Fikr, 2011), h. 

534. 

7
 Ibid, h. 304 
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ثٌََب يَْحيَى ْبُي أَبِي َزائَِدةَ  ثٌََب إِْسَوِعيُل ْبُي َخلِيٍل َوإِْسَوِعيُل ْبُي أَبَبَى قَبََل َحدَّ َحدَّ

حٍ َعْي َسلََوتَ بِْي ُكهَيٍْل َعْي َسِعيِد ْبِي ُجبَْيٍر َعْي اْبِي َعبَّبٍش َعْي َصبلِِح بِْي َصبلِ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّن َحْفَصتَ ثُنَّ َراَجَعهَب ِ َصلَّى َّللاَّ  َعْي ُعَوَر قَبَل طَلََّق َرُسىُل َّللاَّ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Khalil dan Isma'il 

bin Aban keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami 

Yahya bin Abu Zaidah dari Shalih bin Shalih dari Salamah bin 

Kuhail dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas dari Umar, ia 

berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah 

mencerai Hafshah kemudian merujuknya." 

Berdasarkan dalil di atas, para ulama sepakat rujuk diperbolehkan, 

selama mantan istri masih dalam masa iddah. Suami boleh merujuk 

istrinya jika didasari oleh niat yang tulus untuk memperbaiki hubungan 

yang sempat terputus dengan istrinya, namun jika rujuk tersebut didasari 

dengan niat untuk menyakiti mantan istrinya maka hal ini tidak 

dibenarkan. Rujuk dapat menghalalkan  hubungan kelamin antara laki-laki 

dan perempuan sebagaimana juga perkawinan, namun antara keduanya 

terdapat perbedaan prinsip dan rukun. Rujuk menurut yang disepakati oleh 

ulama tidak memerlukan wali untuk mengakadkannya, tidak perlu dihadiri 

oleh dua orang saksi dan tidak perlu mahar, dengan demikian pelaksanaan 

rujuk lebih sederhana dibandingkan dengan perkawinan.
8
 

Suami diperbolehkan merujuk istrinya hanya dalam masa iddah 

talak raj‟i, dimana seorang suami istri masih mempunyai hubungan 

hukum, belum putus secara penuh dalam arti tanpa adanya akad baru, 

namun status ini mengakibatkan larangan hubungan seksual antara 
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manatan istri dengan suaminya. Karena statusnya suami dianggap sebagai 

laki-laki lain.  

Para fuqaha sepakat bahwa rujuk dapat terjadi dengan kata-kata, 

akan tetapi para imam mazhab berbeda pendapat tentang tata cara rujuk 

dengan cara menggauli istri apakah sah atau tidak ?. Menurut pendapat 

mazhab Hanafi hal tersebut dibolehkan, 
9
 karena rujuk itu dapat terjadi 

tanpa adanya niat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam 

Kamaluddin Al-Hanafi dalam kitabnya Fathul Qadir :  

َأْو رَاَجْعت اْمَرَأِتي ( َوَىَذا َصرِيٌح ِفي الرَّْجَعِة َوََل ِخََلَف ِفيِو َوالرَّْجَعُة َأْن يَ ُقوَل رَاَجْعُتك 
ٍة ( بَ ْيَن اأْلَِئمَِّة َقاَل ) َأْو َيطََأَىا َأْو يُ َقب َِّلَها َأْو يَ ْلِمَسَها ِبَشْهَوٍة َأْو يَ ْنظَُر إَلى فَ ْرِجَها ِبَشْهوَ 

 َوَىَذا ِعْنَدنَا

Artinya : “Rujuk itu harus dengan perkataan saya rujuk kepadamu atau 

saya rujuk kepada istriku, kata ini benar di dalam rujuk, tidak 

ada perbedaan di antara ulama. Berkata (Imam Kamaluddin) 

rujuk itu sah dengan menggauli istri atau mencium istri atau 

menyentuh istri dengan syahwat atau melihat kemaluan istri 

dengan syahwat dan ini juga pendapat mazhab Hanafi”.
10

 

Sedangkan menurut pendapat mazhab Syafi‟i rujuk dapat terjadi hanya 

dengan kata-kata saja, tidak sah dengan menggauli saja sekalipun dengan 

niat rujuk,
11

 sebagaimna yang dikemukakan Imam Syafi‟i dalam kitab Al-

Umm : 

                                                 
9
 Imam Kamaluddin, Fathul Qadir Juz IV, (Beirut : Dar Al-Fikr, tth), h. 159. 

10
 Ibid 

11
 Imam Syafi‟i, Al-Umm Juz V, (Beirut : Darul Kutub Al-Ilmah, tth), h. 352. 
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 تُ بِّ ثَ  ت ُ ََل فَ  مٍ ََل  كَ ََل بِ د  رَ  كَ لِ ذَ  نَّ أِلَ  هِ رِ يْ غَ وَ  اعٍ مَ جِ  نْ مِ  لِ عْ فِ الْ  نَ وْ دُ  مٍ ََل الكَ بِ  وَ ا ىُ مَ نَّ : اِ عُ جْ لرَّ اَ 
 مَ لَّ كَ تَ ى ي َ تَّ حَ  قٌ ََل  طَ ََل وَ  احٌ كَ نِ  نُ وْ كُ يَ ا ََل مَ كَ   ةِ عَ جْ الرَّ بِ  مَ لَّ كَ تَ ى ي َ تَّ حَ  وِ تِ أَ رَ مْ ى اِ لَ عَ  لٍ جُ رَ لِ  ةٌ عَ جْ رَ 
 امَ هِ بِ 

Artinya : “Rujuk itu hanya bisa dengan perkataan, bukan dengan 

perbuatan, perssetubuhan dan lainnya, karena yang demikian itu 

bukan perkataan, maka tidak berlaku rujuk (tidak sah) bagi laki-

laki atas istrinya hingga ia mengucapkan kalimat rujuk 

sebagaimana tidak sah nikah dan talak hingga ia mengucapkan 

keduanya.”
12

 

Berdasarkan uraian di atas tentu akan menimbulkan konsekuensi 

hukum yang berbeda, oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti dan 

mengkaji ke dalam karya ilmiah yang berjudul “Hukum Seorang Suami 

Merujuk Istrinya Dengan Cara Menggaulinya (Studi Komperatif 

Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)”. 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dipermasalahkan, maka perlu adanya batasan masalah yang diteliti, dalam 

hal ini penulis hanya meneliti tentang Hukum Seorang Suami Merujuk 

Istrinya Dengan Cara Menggaulinya (Studi Komperatif Pendapat Mazhab 

Hanafi dan Mazhab Syafi‟i). 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas, 

dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi kajian dalam 
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 Ibid. 
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penelitian ini. Rincian dari pokok masalah ini dinyatakan dalam bentuk 

pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana hukum seorang suami merujuk istrinya dengan cara 

menggaulinya menurut mazhab Hanafi ? 

2. Bagaimana hukum seorang suami merujuk istrinya dengan cara 

menggaulinya menurut mazhab Syafi‟i ? 

3. Apa faktor penyebab perbedaan pendapat kedua mazhab tersebut ? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini bagi penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui hukum seorang suami merujuk istrinya dengan 

cara menggaulinya menurut mazhab Hanafi  

b. Untuk mengetahui hukum seorang suami merujuk istrinya dengan 

cara menggaulinya menurut mazhab Syafi‟i. 

c. Untuk mengetahui faktor penyebab perbedaan pendapat kedua 

mazhab tersebut. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Menambah khazanah keilmuan dan pengetahuan khususnya bagi 

penulis dan pembaca pada umumnya. 

b. Memberi penerangan dan memperluas wawasan umat Islam 

tentang rujuk. 
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c. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

Syari‟ah pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum di Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang 

langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan 

dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan 

selanjutnya dicarikan cara pemecahannya
13

. Adapun metode yang 

digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang mengandalkan 

data dari bahan pustaka untuk dikumpulkan dan kemudian diolah 

sebagai bahan penelitian
14

. 

2. Sumber Data 

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder 

yang meliputi dua kategori, yaitu: 

a. Sumber Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang 

memuat informasi
15

 yaitu Al-Umm dan Fathul Qadir. 

                                                 
13

 Soejono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), cet. ke- 1, 

h. 21  

14
 Cik Hasan Basri, Model Penelitian Fiqih, (Bogor: Prenada media, 2003), cet. ke- 2, h. 

89 

15
 Sutrisno hadi, Metodologi Research, (Yogjakarta: Lkis, 1999), cet. ke-1, h. 9 
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b. Sumber Sekunder, yaitu data yang diperoleh bukan dari sumber 

asli yang memuat informasi, data yang menunjang sumber primer. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data 

dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data dan menelaah 

berbagai buku dan literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang 

diteliti dalam penelitian ini. 

4. Metode Analisis Data 

Analisa dilakukan dengan teknik analisa kualitatif, yaitu setelah 

data-data terkumpul sedemikian rupa, data tersebut diklarifikasikan ke 

dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan dari jenis data 

tersebut, kemudian data tersebut diuraikan , dihubungkan , atau 

diperbandingkan antara satu data dengan data yang lainnya, sehingga 

diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti. 

5. Metode Penulisan 

Untuk pengolahan data dalam rangka memasukkannya 

kedalam tulisan, penulis menggunakan metode penulisan sebagai 

berikut: 

a. Induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan 

peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa itu 

ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum
16

. 

                                                 
16

 Ibid, h. 42 
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b. Deduktif, yaitu pembahsan dimulai dari uraian-uraian dan 

pengertian yang bersifat umum menuju suatu kesimpulan yang 

bersifat khusus. 

c. Komperatif, yaitu mencari pemecahan suatu masalah melalui 

analisis terhadap faktor-faktor yang berhubungaan dengan situasi  

yang diselidiki dengan membandingkan antara satu pendapat 

dengan pendapat lainnya. Kemudian dikompromikan, jika tidak 

bisa dikompromikan maka penulis akan mencoba menganalisa 

data mana yang mendekati kebenaran. 

F. Sistematika Penulisan 

Supaya pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis maka 

penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri daro lima bab, yang 

masing-masing bab memiliki beberapa sub bab yang mempunyai korelasi 

anata satu dengan yang lain. Sistematika tersebut sebagai berikut: 

BAB I berisi Merupakan bab pendahuluan, yang terdiri dari Latar 

belakang masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan 

manfaat penelitaian, Metode penelitian, Sistematika penulisan 

BAB II berisi tinjauan umum tentang Biografi Imam Hanafi dan 

Imam Syafi‟i. Yang terdiri dari Dalam bab ini menguraikan tentang 

biografi Abu Hanifah dan Imam Syafi‟i yang mencakup tentang riwayat 

hidupnya, pendidikannya, guru-guru dan murid-muridnya, karya-karyanya, 

corak pemikiran Abu Hanifah dan Imam Syafi‟i dan metode istinbat 

hukum. 
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BAB III berisi tinjauan umum tentang rujuk dimana dalam sub 

babnya akan memaparkan pengertian dan dasar hukum rujuk serta tentang 

orang yang mempunyai hak rujuk dan pendapat fuqaha tentang rujuk. 

BAB IV berisi tentang hasil penelitian yang terdiri dari hukum 

seorang suami merujuk istrinya dengan cara menggaulinya menurut 

mazhab Hanafi, hukum seorang suami merujuk istrinya dengan cara 

menggaulinya menurut mazhab Syafi‟I dan faktor penyebab perbedaan 

pendapat diantara dua mazhab tersebut. 

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran 

 


