
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang kokoh (mitsâq ghalîizha). Akan

tetapi ketika ikatan yang kokoh ini terkena badai rumah tangga dan sudah tidak

ada harapan untuk dilanjutkan, maka talak adalah jalan keluar yang dipilih.

Namun ada peraturan dalam pernikahan yang erat kaitannya dengan eksistensi

pernikahan itu sendiri. Salah satu upaya mengembalikan keutuhan rumah tangga

ketika terjadinya talak, yaitu dengan cara rujuk. Rujuk berarti meneruskan atau

mengekalkan kembali hubungan perkawinan antara pasangan suami istri yang

sebelumnya dikhawatirkan dapat terputus karena jatuhnya talak raj’i oleh suami.

Syariat rujuk ini merupakan indikasi bahwa Islam menghendaki bahwa

suatu perkawinan berlangsung selamanya. Oleh karena itu, kendati telah terjadi

pemutusan hubungan perkawinan, Allah masih memberikan prioritas utama

kepada suaminya untuk menyambung kembali tali perkawinan yang nyaris

terputus, dan sebelum kesempatan itu diberikan kepada orang lain setelah

berakhirnya masa iddah.

Dasar hukum rujuk dapat ditemukan di dalam al-Qur’an, seperti:
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Artinya:
Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali
quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah
dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan
suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka
(para suami) menghendaki ishlah. Para wanita mempunyai hak yang
seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, akan tetapi para
suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah [2]: 228).



….

Artinya:
Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan
cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik…. (QS. Al-
Baqarah [2]: 229).










….
Artinya:
Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir
iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah
mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka
untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya
mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat
zalim terhadap dirinya sendiri.…. (QS. Al-Baqarah [2]: 231).








.….
Artinya:
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Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka
dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah
dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu
tegakkan kesaksian itu karena Allah. (QS. Al-Thalaq [65]: 2).

Rujuk menurut istilah adalah menarik kembali wanita yang ditalak dan

mempertahankan ikatan pernikahannya. Rujuk pada masa Nabi dan ulama klasik

cukup dengan suami berniat untuk kembali kepada istri tanpa persetujun istri. Istri

harus menerima kemauan suami, karena rujuk yang dengan persetujuan istri

dianggap rujuk yang digantungkan.1

Para fuqaha’ memiliki pendapat yang seragam mengenai hak rujuk yang

dimiliki oleh suami. Hak rujuk suami bersifat mutlak, tanpa memandang hak

seorang istri apakah dia bersedia untuk rujuk kembali dengan suaminya ataupun

tidak. Walaupun Islam telah membatasi bahwa rujuk hanya sampai dua kali dan

disyaratkan dengan adanya ishlah antara keduanya, serta tidak berniat menyakiti

sang istri, namun tetap saja istri tidak berhak menolak ketika suami menginginkan

rujuk.2

Harus dipertimbangkan bahwa perkembangan hukum itu tergantung kepada

perkembangan masyarakat, bahwa hukum akan selalu berubah sesuai dengan

faktor-faktor yang merubahnya. Menurut Abdul Mannan, ada beberapa faktor

yang menjadi alat atau faktor pengubah hukum, yaitu; arus globalisasi, sosial

1 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 37.
2 Seperti dalam Muhammad Jawwad al-Mughniyyah, Fiqih Lima Mazhab, Terj. Masykur,

dkk, (Jakarta: Lentera, 1999), hal. 481. Lihat juga Musthafa Dib al-Bugha, dkk, Fiqih Manhaji,
Terj. Misrah, juz. 1, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), hal. 731. Dalam dua kitab ini walaupun
berbeda zaman, namun dalam memaknai rujuk tetap sebagai hak suami tanpa perlu persetujuan
istri.
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budaya, politik, ekonomi, ilmu penegtahuan dan teknologi, pendidikan hukum,

dan supremasi hukum.3

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Khairuddin Nasution, pembahasan

kitab fiqih munakahat masih terkesan terpisah-pisah dan berdiri sendiri antara satu

pembahasan dengan pembahasan yang lainnya. seperti perkara rujuk yang

diterangkan dalam beberapa tafsir dan pandangan ulama mazhab tidak dikaitkan

dengan syarat dan rukun nikah, tujuan, dan prinsip pernikahan,4 sehingga terlihat

adanya ketimpangan bahwa rujuk menjadi mutlak hak suami, tanpa harus adanya

persetujuan istri.

Literatur-literatur keagamaan klasik pada umumnya sarat dengan bias

gender untuk diterapkan saat sekarang ini, karena mereka menulis dengan kondisi

obyektif budaya masyarakat yang didominasi oleh laki-laki (male dominated

society). Para penulis tidak bisa disalahkan karena ukuran keadilan gender tentu

saja mengacu pada persepsi relasi gender menurut kultur masyarakat pada

masanya.5

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai akibat dari

pergeseran waktu tidak hanya membawa persoalan baru yang dibutuhkan status

hukumnya, tetapi juga persoalan yang sudah ada ketentuannya perlu ditinjau

kembali agar nilai-nilai kemaslahatan yang inheren dalam hukum tetap dirasakan.

Secara teoritik, hukum Islam atau fiqih berasal dari al-Qur’an dan hadis.

Tetapi para fuqaha’ sering berbeda pendapat dalam memahami konsep-konsep

3 Abdul Mannan, Aspek-aspek Pengubah Hukum, (Jakarta: Pranada Media, 2005), hal. 43-
44.

4 Khairuddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, (Yogyakarta: Tazzafa + Academia, 2005),
hal. 8.

5 Ibid, hal. 5.
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kunci yang termaktub dalam dua sumber hukum Islam. Perbedaan pemahaman ini

dipengaruhi perbedaan metode istinbath, waktu, dan kondisi lingkungan di mana

fuqaha’ berdomisili. Sebagai akibatnya, timbullah berbagai aliran dalam fiqih, di

antaranya adalah mazhab yang empat, yaitu mazhab Hanfi, Maliki, Syafi’i, dan

Hanbali.6

Implikasi dari perbedaan mazhab ini adanya keanekaragaman dalam

pengamalan dan pelaksanaan hukum Islam tersebut. Keanekaragaan itu semakin

tajam di zaman modern sekarang dengan dikenalnya konsep dan pemikiran

hukum dari luar Islam. Karenanya muncul gagasan memadukan hukum Islam

dengan hukum yang sesuai untuk kultur Indonesia dengan mereformulasikan,

mereaktulisasikan atau memperbaharui sama sekali hukum yang ada.7

Peraturan perkawinan di Indonesia berusaha memformulasikan dan

menyesuaikan hukum Islam dengan kondisi yang ada pada masyarakat. Dalam

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur tentang rujuk, tetapi

pasal tentang rujuk disinggung dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan Pasal 2 (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan

perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat

sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah,

Talak, dan Rujuk. Di sini hanya diatur pencatatannya jika kembali rujuk,

sedangkan untuk tatacara rujuknya tidak dijelaskan.

6 Muchnun Husein, “Kata Pengantar,” dalam JND. Anderson, Hukum Islam di Dunia
Modern, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1994), hal. ix.

7 Ibid, hal. x.
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Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 163 (1) Seorang

suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah. (2) Rujuk dapat dilakukan

dalam hal-hal: (a) Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah

jatuh tiga kali yng diatuhkan sebelum dukhul; (b) Putusnya perkawinan

berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan

khulu’. Pasal 164 menyebutkan: seorang wanita dalam iddah talak raj’i berhak

mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan

Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi. Selain itu di pasal 165

disebutkan, rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas istri, dapat

dinyatakan tidak sah dengan Pengadilan Agama.8

Dari uraian di atas terlihat ada dua pandangan tentang rujuk. Rujuk adalah

hak suami tanpa persetujuan istri (menurut ulama mazhab), dan rujuk harus

dengan persetujuan istri (KHI). Dari sini peneliti ingin mencoba menganalisa

status perempuan sebagai subjek hukum dalam  hak rujuk dengan melihat hak-hak

perempuan dan posisi perempuan sebagai subjek hukum dalam rumusan ulama

mazhab dan KHI.

Ulama mazhab yang dijadikan rujukan yaitu empat mazhab, yaitu Hanafi,

Maliki, Syafi’i, dan Hanbali, karena pandangan mereka banyak mempengaruhi

terhadap hukum-hukum yang ada di Indonesia salah satunya adalah KHI. Konsep

rujuk dalam pandangan imam mazhab jika dipadu dengan kondisi sosial bangsa

Indonesia menjadi fiqih ala Indonesia seperti KHI.

8 Supriatna, dkk, Fiqih Munakahat Dilengkapi dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan
Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Bidang Akademk UIN SUKA, 2008), hal. 75.
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Dari banyaknya pasal-pasal dalam KHI, penyusun memilih rujuk karena

dalam rujuk sudah ada keberanian ijtihad untuk keluar dari apa yang dicetuskan

oleh para ulama mazhab. Di sini posisi perempuan diakui dengan adanya

peraturan rujuk dengan persetujuan istri dan istri boleh menolak rujuk, walaupun

belum ada keberanian untuk membolehkan istri mengajukan rujuk. Melihat dalam

fiqih klasik hak rujuk yang dimiliki istri tidak ada sama sekali, sehingga patut

kiranya membahas pembaharuan yang ada di KHI ini sehingga bisa digunakan

untuk acuan pembaharuan dalam bidang peraturan perundang-undang

perkawinan.

Maka atas dasar ini, penulis bermaksud untuk untuk mengkaji lebih dalam

mengenai latar belakang korelasi dan relevansi konsep pemikiran dengan

tingginya angka cerai gugat, dan mengemasnya dalam bentuk Tesis dengan judul:

OTORITAS ISTRI SEBAGAI SUBYEK DAN OBYEK HUKUM DALAM

RUJUK (Studi Analisa Perspektif Mazhab Syafi’i dan Kompilasi Hukum

Islam).

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Persoalan yang selalu menjadi perdebatan dalam hal ini adalah:

a. Menurut Pandangan mazhab syafi'I, bahwa rujuk itu mutlak hak suami

tanpa persetujuan istri,

b. Menurut KHI bahwa rujuk merupakan harus dengan persetujuan istri.
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2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka terkait dengan istri

sebagai subyek dan obyek hukum dalam masalah rujuk, banyak hal yang bisa

kita jadikan objek kajian. Namun agar tesis ini terarah dan dapat memberikan

hasil yang maksimal serta sesuai dengan tujuannya, maka penulis membatasi

kajian ini fokus pandangan mazhab Syafi’i dan KHI mengenai otoritas istri

dalam menolak atau menerima rujuk suami (obyek), atau justru istri yang

berinisiatif untuk rujuk kepada suaminya (subyek).

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, pembahasan yang akan

dilakukan dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

a. Bagaimana status perempuan sebagai subyek dan obyek hukum dalam

rujuk perspektif mazhab Syafi’i?

b. Bagaimana status perempuan sebagai subyek dan obyek hukum dalam

rujuk KHI?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini di antaranya adalah:

1. Untuk mengetahui status perempuan sebagai subyek dan obyek hukum

dalam rujuk perspektif mazhab Syafi’i.

2. Untuk mengetahui status perempuan sebagai subyek dan obyek hukum

dalam rujuk perspektif KHI.
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D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara operatif, tujuan penelitian ini ingin memperoleh jawaban atas

pertanyaan bagaimana tinjauan mazhab Syafi’i dan KHI terhadap

perempuan sebagai obyek dan subyek hukum dalam rujuk.

Sedangkan secara administratif, adalah untuk memenuhi tugas akhir

sebagai syarat memperoleh gelar megister dalam bidang hukum Islam

(M.H) di Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Di samping ingin mencapai tujuan di atas, penelitian ini diharapkan

memiliki manfaat bagi pembaca. Secara teoritis, hasilnya merupakan

kontribusi bagi pengembangan pemikiran di bidang keagamaan, khususnya

dalam bidang hukum keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah). Sedangkan secara

praktis dapat dijadikan landasan (dasar) untuk mengadakan penelitian

lanjutan dalam bidang yang sama.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul di atas, maka penulis

kiranya merasa perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang

terdapat dalam judul ini, sebagai berikut:

1. Otoritas

Otoritas memiliki beberapa arti: (1) kekuasaan yang sah yang diberikan

kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya

menjalankan fungsinya; (2) hak untuk bertindak; (3) kekuasaan, wewenang; (4)
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hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang

lain.9

2. Subyek

Subyek memiliki beberapa arti, yaitu; pokok bahasan, pokok kalimat,

pelaku.10

3. Obyek

Obyek memiliki beberapa arti, di antaranya; perkara atau orang yang

menjadi pokok pembicaraan, benda atau hal yang dijadikan sasaran untuk

diteliti, atau diperhatikan.11

4. Rujuk

Rujuk adalah kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya dalam

masa ‘iddah sesudah ditalak raj’i. Dalam pengertian yang lain, rujuk adalah

mengembalikan istri yang telah ditalak pada pernikahan asal sebelum di

ceraikan secara ba’in.12

5. Mazhab Syafi’i

Mazhab (Bahasa Arab: adalah istilah dari Bahasa Arab, yang (مذھب

berarti “jalan yang dilalui dan dilewati,” “sesuatu yang menjadi tujuan

seseorang, baik konkrit maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi

seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut istilah

9 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal. 327.
10 Ibid, hal. 407.
11 Ibid, hal. 324.
12 Muhammad Rawas Qa’ahuji dan Hamid Shadiq Qanibi, Mu’jam Lughah Fuqaha’,

(Amman: Dar al-Nafais, 1408 H/ 1988 H), hal. 220.
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mazhab menurut fiqih adalah hasil ijtihad seorang imam (mujtahid) tentang

hukum sesuatu masalah yang belum ditegaskan oleh nash.13

Jika kata “mazhab” dikaitkan dengan Syafi’i, maka maksudnya adalah

adalah mazhab fiqih yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris al-Syafi’i.

Dasar-dasar mazhab yang pokok adalah berpegang pada hal-hal berikut: (a) Al-

Qur’an, (b) Sunnah Rasulullah, (c) Ijma’ atau kesepakatan para sahabat Nabi,

yang tidak terdapat perbedaan pendapat dalam suatu masalah. Ijma’ yang

diterima Imam Syafi’i sebagai landasan hukum adalah ijma’ para sahabat,

bukan kesepakatan seluruh mujtahid pada masa tertentu terhadap suatu hukum,

karena menurutnya hal seperti ini tidak mungkin terjadi. (d) Qiyas yang dalam

al-Risalah disebut sebagai ijtihad, apabila dalam ijma’ tidak juga ditemukan

hukumnya. Akan tetapi Imam Syafi’i menolak dasar istihsan dan istishlah

sebagai salah satu cara menetapkan hukum Islam.14

6. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis

yang diambil dari berbagai buku/ tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu.

Sedangkan kompilasi hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat

hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqih

yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk

dioleh dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.15

13 Mun’im A. Sirry, Sejarah Fiqih Islam; Sebuah Pengantar, (Surabaya: Risalah Gusti,
1995), hal. 19-20.

14 Ibid, hal. 27.
15 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo,

1995), hal. 11-14.
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Dengan demikian, maksud judul di atas adalah menganalisa kewenangan

istri, baik sebagai sasaran yang ingin dirujuki, antara menerima atau menolak

ajakan suami tersebut, atau sebagai inisiator untuk terjadinya rujuk yang diajukan

kepada suam tersebut, dengan memakai pisau analisis perspektif mazhab Syafi’i

dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

F. Landasan Teoritis

1. Rujuk

Rujuk atau dalam istilah hukum disebut raj’ah secara arti kata berarti

“kembali”. Orang yang rujuk kepada istrinya berarti kembali kepada istrinya.

Sedangkan definisinya dalam pengertian fiqih menurut al-Mahalli adalah:

16.العد ةاىل النكا ح من طال ق غري با ئن ىفلّردا

Artinya:
Kembali dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan ba’in,
selama dalam masa iddah.

Rujuk yang berasal dari Bahasa Arab telah menjadi Bahasa Indonesia,

yang artinya menurut KBBI adalah “kembalinya suami kepada istrinya yang

ditalak, yaitu talak satu, talak dua, dalam masa iddah.” Definisi yang

dikemukakan KBBI tersebut secara esensial bersamaan maksudnya dengan

yang dikemukakan dalam kitab fiqih, meskipun redaksional sedikit berbeda.

Dari definisi-definisi tersebut terlihat beberapa kata kunci yang menunjukkan

hakikat dari perbuatan hukum yang bernama rujuk itu. Pertama, kata atau

ungkapan “kembalinya suami kepada istri.” Hal ini mengandung arti bahwa di

16 Jalaluddin al-Mahalli, Syarh al-Minhaj, juz. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/ 1984 M),
hal. 119.
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antara keduanya sebelumnya telah terikat dalam tali perkawinan, namun ikatan

tersebut telah berakhir dengan perceraian. Kedua, ungkapan atau kata “yang

telah ditalak dalam bentuk raj’i”, mengandung arti bahwa istri yang bercerai

dengan suaminya itu dalam bentuk yang belum putus (ba’in). Hal ini

menunjukkan bahwa kembali kepada istri yang belum dicerai atau telah dicerai

tetapi tidak dalam bentuk raj’iyy, tidak disebut rujuk. Ketiga, kata atau

ungkapan “masih dalam masa iddah”, mengandung arti bahwa rujuk itu hanya

terjadi selama istri masih berada dalam ‘iddah.17

Dalam satu sisi, rujuk itu adalah membangun kembali kehidupan

perkawinan yang terhenti atau memasuki kembali kehidupan perkawinan.

Kalau membangun kehidupan perkawinan pertama kali disebut perkawinan,

maka melanjutkannya disebut rujuk. Hukum rujuk dengan demikian sama

dengan hukum perkawinan.

Dalam mendudukkan hukum asal dari rujuk itu ulama berbeda pendapat.

Jumhur ulama mengatakan bahwa rujuk itu adalah sunat.18 Dalil yang

digunakan jumhur ulama itu adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat

229:



….

Artinya:
Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan
cara yang baik atau menceraikan dengan cara yang baik. …. (QS. Al-
Baqarah [2]: 229).19

17 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hal.
338.

18 Ibid, hal. 339.
19 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, Op. Cit, hal. 36.
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Demikian pula firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228:





Artinya:
…. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu,
jika mereka (para suami) menghendaki ishlah… (QS. Al-Baqarah [2]:
228).20

Kata “imsak” dalam ayat pertama dan kata “rad” dalam ayat kedua

mengandung maksud yang sama, yaitu kembalinya suami kepada istri yang

telah diceraikannya. Tidak ada perintah yang tegas dalam kedua ayat tersebut

untuk rujuk. Adanya perintah Nabi supaya Ibnu Umar rujuk adalah karena

sebelumnya dia menalaknya dalam keadaan haid. Oleh karena itu hukum rujuk

itu adalah sunat.21

Adapun tata cara rujuk dalam kompilasi hukum Islam pasal 167 adalah:

(1) Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke

Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang

mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang

terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan. (2) Rujuk dilakukan

dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu

Pegawai Pencatat Nikah. (3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai

Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk

itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk

yang akan dilakukan itu masih dalam ‘iddah talak raj’i, apakah perempuan

20 Ibid, hal. 36.
21 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Op. Cit, hal. 340.
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yang dirujuk itu adalah istrinya. (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya

dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani

Buku Pendaftaran Rujuk. (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, pegawai pencatat

nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka

yang berhubungan dengan rujuk.22

Rujuk dapat dilakukan suami apabila memenuhi syarat-syarat berikut: (1)

Bekas istri, sudah pernah dicampuri. Dengan demikian, perceraian yang terjadi

antara suami dan istri yang belum pernah dicampuri tidak memberikan hak

rujuk kepada bekas suami. (2) Talak yang dijatuhkan suami tanpa pembayaran

iwadh dari pihak istri. Dengan demikian, apabila suami menjatuhkan talak atas

permintaan istri dengan pembayaran iwad, baik dengan jalan khuluk atau

terpenuhinya ketentuan-ketentuan ta’liq, tidak berhak merujuk bekas istri. (3)

Persetujuan istri yang akan dirujuk. Syarat ini sejalan dengan prinsip sukarela

dalam perkawinan.23

Sedangkan rukun-rukunnya adalah: (1) Ada suami yang merujuk atau

wakilnya. (2) Ada istri yang dirujuk dan sudah dicampurinya. (3) Kedua belah

pihak sama-sama suka. (4) Dengan pernyataan ijab dan kabul.24

Diaturnya rujuk dalam hukum syara’ karena padanya terdapat beberapa

hikmah yang akan mendatangkan kemaslahatan kepada manusia atau

menghilangkan kesulitan dari manusia. Banyak orang yang menceraikan

istrinya tidak dengan pertimbangan yang matang, sehingga segera setelah putus

22 Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 167.
23 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta,

2007),  hal. 100.
24 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999),

hal. 154.
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perkawinan timbul penyesalan di satu atau kedua pihak. Dalam keadaan

menyesal itu sering timbul keinginan untuk kembali dalam hidup perkawinan,

namun akan memulai perkawinan baru menghadapi beberapa kendala dan

kesulitan. Adanya lembaga rujuk ini menghilangkan kendala dan kesulitan

tersebut.

Seseorang yang berada dalam ‘iddah talak raj’i di satu sisi diharuskan

tinggal di rumah yang disediakan oleh suaminya, sedangkan suami pun dalam

keadaan tertentu diam di rumah itu juga. Di sisi lain, dia tidak boleh bergaul

dengan suaminya itu. Maka terjadilah kecanggungan psikologis selama dalam

masa ‘iddah itu. Untuk keluar dari kecanggungan itu, Allah memberi pilihan

yang mudah diikuti, yaitu kembali kepada kehidupan perkawinan sebagai

semula.25

2. Relasi Laki-laki dan Perempuan Perspektif Islam dan Aktivis Gender.

Realitas sosial menunjukkan kesan diskriminatif terhadap perempuan.

Seperti perempuan tidak boleh jadi Imam dalam shalat, tidak boleh jadi

pemimpin di ranah publik, kekuatan kesaksian perempuan separoh dari laki-

laki, jatah warisan hanya setengah dari bagian laki-laki, tidak boleh memiliki

pasangan lebih dari satu, anggapan penciptaan wanita dari tulang rusuk laki-

laki dan masih banyak isu-isu ataupun klaim terhadap perempuan yang

terkesan sangat diskriminatif, termasuk adanya dikotomisasi mekanisme

penyucian terhadap pakaian atau media lainnya  yang disebabkan oleh urine

bayi laki-laki dan perempuan.

25 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Op. Cit, hal. 340..
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Bergulirnya wacana gender akhir-akhir ini, direspon dengan beragam

oleh masyarakat Indonesia. Ada yang merespon secara positif tanpa prasangka,

namun ada pula yang meresponnya dengan nada curiga dan mentah-mentah

menolaknya, apalagi kalau digunakan untuk menganalisa teks-teks dan

pemahaman keagamaan yang selama ini dianggap mapan dan sakral.

Sedangkan di luar dua sikap ini, terdapat sikap kritis yang tidak hanya

menerima, tetapi juga tidak menolak. Berbagai sikap itu wajar muncul, karena

isu-isu dan wacana gender bergulir tidak genuine dari tradisi kita.26

Sepintas, persoalan gender dan seksualitas tidak terkait dengan Islam.

Namun, Islam sangat sarat dengan pesan moral yang berhubungan dengan

gender dan seksualitas. Dengan bahasa yang santun, al-Qur’an menyebutkan:

.....

.....

Artinya:
…. sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di
antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan…. (QS. Ali Imran [3]:
195).27

.....

.....

Artinya:
Mereka (istri)adalah pakaian (pelindung) bagi kamu (suami),dan kamu
adalah pakaian bagi mereka . (QS. Al-Baqarah [2]: 187).28

26 Waryono, “Perempuan Tertindas; Kajian Hadis-hadis Misoginis” dalam Hamim Ilyas
(ed), Perempuan Tertindas?, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2003), hal. 67.

27 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, Op. Cit, hal. 97.
28 Ibid, hal. 47.
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Menurut al-Qur’an, wanita dan laki-laki memiliki spiritual human yang

sama. Dalam hal kewajiban moral-spiritual beribadah kepada Sang Pencipta,

al-Qur’an menekankan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan

perempuan. Al-Qur’an menyebutkan bahwa siapapun yang berbuat baik laki-

laki atau perempuan, Allah Swt akan memberikan pahala yang setimpal.29

Secara ideal, Islam membuka kesempatan dan peran yang sama bagi laki-

laki dan perempuan untuk berprestasi dalam berbagai bidang lapangan

kehidupan30. Karena itu, ketika al-Qur’an menyatakan bahwa manusia ideal

adalah individu yang bertakwa31 maka pernyataan itupun terbuka untuk laki-

laki dan perempuan.32

Islam yang rahmatan lil’alamin datang mendobrak tradisi patriarki

bangsa Arab, bahkan dapat dikatakan dengan cara yang revolusioner. Tradisi

Arab ketika itu secara umum menempatkan perempuan hampir sama dengan

hamba sahaya dan harta benda. Mereka mengubur hidup-hidup bayi yang

dilahirkan jika berjenis kelamin perempuan, tidak memberi hak waris kepada

perempuan, serta bisa berpoligami dengan belasan istri.33 Namun Islam datang

mendobrak semua itu, Islam mengecam penguburan bayi-bayi perempuan,

membatasi poligami, dan memberikan hak-hak waris kepada perempuan.

29 M. Alinur, Kedudukan Wanita dalam Islam, (Bandung: Mizan, 2001), hal. 43
30 Lihat QS. Ali Imran [3]: 195, QS. Al-Nisa’: [4]: 124, QS. Al-Nahl [16] :97.
31 Lihat QS. Al-Hujurat [49]: 13.
32 Nasarudin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an, (Jakarta:

Paramadina,1999), hal.247
33 Lihat QS. Al-Nahal ayat 58-59 yang menggambarkan nilai perempuan dalam pandangan

orang-orang Arab ketika itu dengan pernyataan: “Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar
dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat
marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang
disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah
akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang
mereka tetapkan itu”.
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Dalam Islam, antara laki-laki dan perempuan adalah setara, yang

membedakan keduanya adalah siapa yang paling taqwa kepada Allah Swt.

Keduanya mutlak ada saling kecendrungan dan saling menentramkan. Dengan

adanya saling cenderung dan saling memberikan ketentraman tersebut, akan

tercipta sebuah kelangsungan hidup yang saling melengkapi antara satu dan

yang lain. Hal ini pula yang akan membantu manusia mencapai tujuan

penciptannya, yaitu beribadah kepada Allah. Dengan tujuan yang sama

tersebut, lahirlah sebuah kemitraan antara keduanya, dan kemitraan tersebut

menjadi akar keserasian antara laki-laki dan perempuan, karena Allah

menciptakan mereka sebagai mitra yang serasi, yang diberi tanggung jawab

untuk melestarikan jenis manusia dan memelihara kehidupan. Keduanya

bertanggung jawab mengelola alam semesta beserta seluruh isinya.34

Selain persamaan kedudukan, secara potensi diakui pula bahwa tidak ada

perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Mahmud Syaltut dalam

bukunya al- Islam wa al-Thaqat al-Mua’ttalat- sebagaimana yang dikutip oleh

Ajat Sudrajat- bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan dapat

dikatakan sama. Allah Swt menganugerahan kepada perempuan sebagaimana

menganugerahkan kepada laki-laki. Dianugerahkan kepada keduanya potensi

dan kemampuan. 35

34 Muhammad Haikal Hakim, “Konsep Keserasian Gender dalam al-Qur’an”,artikel ini
diakses pada 27 Agustus 2014  dari www.inpasonline.com.

35 Ajat Sudrajat, Beberapa Persoalan Perempuan dalam Islam, (Jakarta: Azzam, 2007),
hal.17
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Asma Barlas36 mengatakan bahwa makna-makna patriarkhis37 dan

misoginis (Inggris: misogyny),38 yang diklaim berasal dari al-Qur’an

merupakan buah dari siapa, bagaimana, dan dan dalam konteks apa orang

membaca al-Qur’an. Makna-makna itu juga terkait erat dengan peran

masyarakat penafsir dan negara dalam membentuk pengetahuan dan otoritas

keagamaan yang memungkinkan diterapkannya pembacaan al-Qur’an yang

patriarkhis dan misoginis pada dasarnya bukan bersumber dari al-Qur’an,

melainkan dari para penafsir.39

Akan tetapi, dalam realitas yang ada, baik dari al-Qur’an dan hadis Nabi

terkesan ada semacam pendikotomisasian antara laki-laki dan perempuan, dan

ini juga merupakan dalil mereka yang mengangungkan persamaan gender,

dimulai dari perempuan tidak diperbolehkan mengimami shalat bagi makmum

laki-laki, kesaksian perempuan hanya setengah jika dibandingkan dengan laki-

laki, tidak boleh menjadi khatib, hanya memperoleh setengah hak waris jika

dibandingkan dengan laki-laki, sampai-sampai hadis melegitimasi bahwa

penghuni neraka yang terbanyak itu adalah dari golongan perempuan.

Ahmad Masy’ari Mahmud (penggiat kajian sosial, politik, dan

keagamaan Riau) dalam sebuah tulisannya mengatakan bahwa salah satu

bahaya besar yang sekarang mengincar wanita adalah maraknya isu kesetaraan

36 Asma Barlas adalah seorang intelektual muslimah asal Pakistan yang kini tinggal di
Amerika. Pada 1983, ia harus meninggalkan Pakistan karena diusir oleh penguasa negara itu. Ia
kemudian melanjutkan studinya di Amerika Serikat hingga meriah gelar doktor dalam bidang
kajian internasional di Universitas Denver, Colorado.

37 Patriarkhi: Menguntungkan atau mengutamakan laki-laki. Lihat Windy Novia, Kamus
Ilmiah Populer; Referensi Ilmiah, Sains, Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial, dan Budaya, (Jakarta:
Wacana Intelektual, 2001), hal. 322.

38 Misoginis: memandang sebelah mata, menganggap remeh. Lihat Ibid, hal. 237.
39 Asma Barlas, Believing Women in Islam, (London: Oxford University, 2003), hal. 132.
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gender, di mana ide utama yang diangkat adalah wanita harus disetarakan

dengan pria dalam segala bidang. Para pejuang gender menghendaki agar

perempuan diberikan hak yang sama dengan laki-laki (gender equality).

Perempuan harus dibebaskan dari beban-beban yang menghambat

kemandirian, sekalipun harus mereduksi nilai-nilai budaya dan agama. Di

antara beban itu adalah kewajibannya sebagai ibu, yang harus hamil, menyusui,

mengasuh anak dan mengurus rumah tangga. Lanjut beliau, Allah Swt

menciptakan laki-laki dan perempuan dengan postur tubuh yang berbeda,

fungsi reproduksi yang berbeda, yang pada akhirnya memiliki peran yang

berbeda juga satu sama lain. Kedua jenis kelamin ini Allah ciptakan agar saling

melengkapi satu sama lain, bukan untuk menyamai atau bahkan menandingi

fungsional jenis kelamin yang lain.40

G. Tinjauan Pustaka

Adapun hasil penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan peneliti

lakukan adalah sebagai berikut:

1. Tata Cara Rujuk Menurut Imam Malik dan Imam al-Syafi’i serta

Relevansinya di Indonesia, oleh Mar’atus Sholihah, tesis konsentrasi

Hukum Keluarga, Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung, tahun

2014. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif komparatif yaitu

menggambarkan pandangan kedua imam tersebut tentang tata cara rujuk

kemudian membandingkannya, sedangkan pendekatan yang dipakai yakni

Ushul Fiqih, dan dalam menganalisis data penyusun menggunakan metode

40 Lihat opini Ahmad Masy’ari Mahmud, “Kartini dan Feminisme” di Harian Riau Pos,
terbitan tanggal 21 April 2012.
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kualitatif dengan pola pikir deduktif, yakni menganalisa masalah rujuk

secara umum kemudian ditarik pada perbedaan pendapat kedua imam

tersebut yakni Imam Malik dan Imam al-Syafi’i dengan penekanan metode

istinbath yang mereka gunakan. Hasil analisa dari penelitian tersebut adalah

Imam Malik dalam menentukan cara rujuk dengan menggunakan konsep

maslahah al-mursalah, di mana Imam Malik berpendapat bahwa rujuk itu

bisa dilakukan dengan perbuatan (wat’i) dalam hal ini harus disertai atau

diwajibkan adanya niat, dan tidak mewajibkan adanya saksi dalam peristiwa

rujuk itu sendiri. Sedangkan Imam al-Syafi’i dengan metode ijtihad, yaitu

dengan qiyas, beliau menyamakan rujuk dengan pernikahan, karena di sini

sama-sama adanya penghalalan setelah pengharaman, dan diwajibkan

adanya saksi dalam rujuk. Oleh karena itu, perbedaan pendapat dalam

menetapkan cara rujuk itu terletak pada konsep istinbat hukumnya.41

2. Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan

Imam Empat Madzhab, oleh Munawwar Khalil, Skripsi Jurusan al-Ahwal

al-Syakhshiyyah Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim, Malang, tahun 2011. Dari analisa yang telah penulis lakukan

ternyata Imam Hanbali berpendapat bahwa rujuk hanya terjadi melalui

percampuran. Begitu terjadinya percampuran, maka terjadilah rujuk

walaupun tanpa niat. Menurut Imam Abu Hanifah, selain melalui

percampuran, rujuk juga bisa terjadi melalui sentuhan dan ciuman, dan hal-

hal sejenisnya. Imam Malik menambahkan harus adanya niat rujuk dari sang

41 Mar’atus Sholihah, “Tata Cara Rujuk Menurut Imam Malik dan Imam al-Syafi’i serta
Relevansinya di Indonesia,” Tesis Konsentrasi Hukum Keluarga, pada Program Pascasarjana
Universitas Islam Bandung, tahun 2014, hal. 212-213.
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suami di samping perbuatan. Pendapat ini bertolak belakang dengan

pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan rujuk bisa terjadi dengan

perbuatan saja tanpa adanya niat. Sedangkan menurut Imam al-Syafi’i rujuk

harus dengan ucapan yang jelas bagi orang yang dapat mengucapkannya,

dan tidak sah jika hanya perbuatan. Sedangkan pendapat yang dianggap

lebih relevan dengan konteks Indonesia adalah pendapat Imam al-Syafi'i

yang mewajibkan dengan adanya saksi.42

3. Urgensi Saksi dalam Talak dan Rujuk Menurut KHI dan Fiqih (Sebuah

kajian komparatif), oleh Aziz Maulana, Tesis Konsentrasi Hukum Islam,

Sekolah Pascasarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2014.

Kesimpuan dari penelitian ini adalah; pertama, aturan yang terdapat dalam

KHI mengenai saksi dalam talak dan rujuk sangat bersesuaian dengan salah

satu tujuan adanya hukum Islam, yaitu mashlahah dan manfaat. Selain itu

KHI pun mampu menjadikan Pengadilan Agama sebagai tempat untuk

penyelesaian masalah berdasarkan musyawarah demi untuk mencapai

keadilan dan kemaslahatan bersama tanpa kesewenang-wenangan, sehingga

dapat disimpulkan bahwa dalam KHI menghendaki atau boleh dikatakan

bahwa saksi merupakan syarat syah dalam talak dan rujuk. Kedua, secara

umum di kalangan ulama madzhab fiqih sepertinya terdapa dua kubu besar

yang saling bertolak belakng mengenai hukum saksi dalam talak dan rujuk.

Yang pertama ialah ulama Sunni, mereka sepakat mengatakan bahwa talak

bisa jatuh tanpa adanya saksi, walaupun dalam masalah rujuk mereka

42 Munawwar Khalil, “Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam dan
Pandangan Imam Empat Madzhab,” Skripsi Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syari’ah,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, tahun 2011, hal. 198-199.
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berbeda pendapat, ada yang mengatakan tidak perlu saksi dan ada yang

mengatakan perlu adanya saksi sebagai kiasan dari rukun nikah. Yang kedua

ulama Syi’ah, mereka sepakat mewajibkan adanya dua orang saksi yang adil

baik dalam talak ataupun rujuk, bahkan mereka berpendapat seandainya pun

semua syarat talak sudah terpenuhi semua tapi tidak ada dua orang saksi

yang adil, maka talak tetap tidak syah. Ketiga, KHI lebih cocok

dipergunakan di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di Pengadilan

Agama sebagai lembaga hukum yang sah untuk dijadikan sebagai salah satu

rujukkan hukum dalam memutuskan perkara.43

4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah sebagai Syarat

Rujuk (Studi Kasus Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten

Jombang), oleh M. Zainuddin Nur Habibi, Skripsi Program Studi Ahwal al-

Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri

Sunan Ampel, Surabaya, tahun 2014. Penelitian ini bertujuan menjawab

pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan pembaharuan akad nikah

sebagai syarat rujuk di Desa Trawasan serta bagaimana analisis Hukum

Islam terhadap pembaharuan akad nikah sebagai syarat rujuk di Desa

Trawasan. Setelah dilakukan penelitian secara komprehensif, praktik rujuk

yang dilakukan oleh kedua pasangan dalam penelitian ini dilakukan dengan

cara pembaharuan akad nikah atau tajdidun nikah. Pembaharuan akad nikah

ini dilakukan sebagaimana pelaksanaan perkawinan pada umumnya.

Dilakukan dengan pernyataan ijab dan qabul, adanya wali, mahar dan saksi.

43 Aziz Maulana, “Urgensi Saksi dalam Talak dan Rujuk Menurut KHI dan Fiqih (Sebuah
kajian komparatif),” Tesis Konsentrasi Hukum Islam, Sekolah Pascasarjana, UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, tahun 2014, hal. 204-205.
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Praktik rujuk ini dilakukan oleh dua pasangan tersebut karena melihat

banyak fenomena yang terjadi di masyarakat terhadap pelaksanaan tajdidun

nikah. Tujuan dari tajdidun nikah ini adalah berharap agar supaya

mendapatkan keberkahan dalam rumah tangganya. Namun praktik rujuk

yang dilakukan dengan cara memperbarui akad nikah ini

dilakukan dengan tidak memenuhi rukun rujuk, karena praktik rujuk yang

dilakukan tidak menyatakan sebuah kalimat rujuk oleh suami kepada istri,

akan tetapi rujuk yang dilakukan langsung dengan pernyataan ijab qabul.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan rujuk yang

dilakukan oleh kedua pasangan ini menurut mazhab Imam Syafi’i

hukumnya tidak sah, karena tidak memenuhi rukun rujuk.44

Dengan demikian, berdasarkan penelusuran peneliti, tidak ditemukan

satupun karya penelitian yang secara spesifik membahas tentang judul yang akan

diteliti ini. Distingsi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari sisi

objek isunya, yaitu mengenai posisi perempuan, baik sebagai subyek maupun

sebagai obyek hukum dalam hal rujuk.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penggunaan metode merupakan suatu keharusan mutlak dalam

penelitian. Di samping untuk mempermudah penelitian juga untuk menjadikan

44 M. Zainuddin Nur Habibi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah
sebagai Syarat Rujuk (Studi Kasus Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang),”
Skripsi Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas
Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, tahun 2014, hal. 209-210.
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penelitian lebih efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang lebih

optimal. Penelitian merupakan suatu cara pendekatan yang tepat untuk dapat

memperoleh data-data yang akurat, oleh karena diperlukan adanya metode

penelitian yang harus ada relevansinya antara komponen yang satu dengan

komponen yang lain.45 Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library

Research), yaitu penelitian yang menggunakan sumber bahan-bahan tertulis

seperti, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya.46

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan kepada dua macam, yaitu

data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung dari

subjek penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang tidak langsung

dari subjek penelitian.47 Karena yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah

konsep rujuk menurut mazhab Syafi’i dan KHI, maka sumber primer dalam

penelitian ini adalah KHI dan kitab-kitab fiqih mazhab Syafi’i, seperti: Kifayah

al-Akhyar karya Taqiyuddin Abi Bakar al-Husaini, Fath al-Mu’in karya

Zainuddin al-Malibari, I’anah al-Thalibin karya Abu Bakr Syatha, al-Umm

karya monumental Imam al-Syafi’i, dan lain-lain.

Adapun data sekunder, yaitu buku-buku yang memiliki korelasi dan

relevansi dengan judul penelitian,yaitu buku fiqih perbandingan, seperti: Fiqh

al-Islami wa Adillatuhu karya Wahbah al-Zuhaili, Fiqh ‘ala Madzahib al-

‘Arba’ah karya Abdurrahman al-Dimasyqi, Bidayah al-Mujtahid karya Ibnu

45 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hal. 9.
46 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal.

125.
47 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91. Lihat

juga Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), hal. 57.
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Rusyd, dan lain-lain. Penulis juga memperkaya dengan pelbagai tulisan ilmiah,

dan jurnal. Sedangkan data tersier berupa kamus-kamus yang dapat

menjelaskan tentang arti, maksud, atau istilah yang terkait dengan pembahasan

ini.

3. Pendekatan yang Digunakan

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan

normatif, yaitu suatu cara dalam mendekati suatu masalah dengan mengacu

pada konsep aturan yang berlaku.48

Untuk menjamin kebenaran dan keabsahan data yang dikumpulkan

dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya validas data yaitu menggunakan

teknik triangulasi sumber dan metode analisis datanya adalah metode analisis

interaktif yang terdiri dari empat langkah yaitu pengumpulan data, reduksi

data, penyajian data dan kesimpulan data.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yang

hasilnya akan disajikan dalam bentuk kualitatif.49 Oleh karena itu, penelitian

48 Sukandar Rumidi, Metodologi Penelitian; Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula,
(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), hal. 105.

49 Sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dari Bogdan dan Taylor, kualitatif yaitu
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari
orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lihat Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian
Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), hal. 3. Lihat juga Noeng Muhadjir,
Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rake Sarasin, 1998), hal. 51. Lihat juga Mestika Zed,
Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal. 7. Adapun
penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini didasari atas pertimbangan sebagai berikut: (1)
Pemahaman dan pengalaman atas nilai-nilai agama sulit diukur secara kuantitatif. (2) Data yang
dikumpulkan sebagian besar berupa kata-kata yang tertulis yang berhubugan dengan pemahaman
serta pengamalan nilai-nilai agama. (3) Metode ini dapat digunakan untuk memahami pelbagai
keadaan, pemahaman, dan sifat individu secara holistik. (4) Metode kualitatif memungkinkan
untuk memahami tokoh secara personal dan memandang dia sebagaimana dia sendiri
mengungkapkan pandangannya serta memungkinkan menangkap pengalamannya dalam
kehidupan dalam lingkungannya. (5) Metode ini memungkinkan penulis melakukan verifikasi dan
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ini bersifat kualitatif yang menekankan pada penggalian nilai yang terkandung

pada ketentuan normatif dan filosofis mengenai rujuk.

Karena penelitian ini bersifat penelitian pustaka, maka metode yang

dipergunakan untuk memperoleh data yang dikehendaki adalah dengan cara

mencari dan menggali kitab-kitab atau referensi yang ada kaitannya dengan

masalah yang diteliti, baik yang berbentuk buku, produk perundang-undangan,

artikel maupun dalam bentuk pemberitaan di media massa. Pengumpulkan data

dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu; pertama, studi kepustakaan

atau observasi literatur. Metode ini dipergunakan untuk meneliti literatur atau

tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang

dibahas. Kedua, literatur-literatur yang ada diklasifikasikan sesuai dengan

hubungannya dengan penelitian. Ketiga, setelah itu dilakukan penelaahan yakni

dengan cara membaca, mempelajari, atau mengkaji literatur-literatur yang

mengemukakan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Prinsipnya

teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menggambarkan masalah

penelitian secara alamiah.50

5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik content

analysis (analisa isi),51 yakni metode analisis yang diarahkan pada materi atau

eksplanasi secara mendalam serta mencatatnya ketika menemukan masalah baru dari obyek
penelitian yang secara teoritik dinilai menyimpang dari apa yang seharusnya.

50 Mastuhu dkk, Manajemen Penelitian Agama: Perspektif  Teoritis dan Praktis, (Jakarta:
Badan Litbang Agama, 2000), hal. 86.

51 Content Analysis secara bahasa dapat diartikan dengan analisis isi atau kajian isi. Ini
merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunitas. Lihat Noeng Muhadjir, Metode
Penelitian Kualitatif, Op. Cit, hal. 94. Lihat juga Soedjono dan Abdurrahman, Bentuk Penelitian;
Suatu Pemikiran dan Penerapan, (Jakarta: Rineka Cipta: 1999), hal. 18.
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teks yang terdapat dalam dalam KHI dan karya-karya ulama, khususnya ulama

Syafi’iyyah. Teknik analisis ini diawali dengan mengkompilasi berbagai

dokumen terkait kerangka teoritis tentang konsep rujuk, baik menurut ulama

maupun aktivis gender. Kemudian dari hasil tersebut, selanjutnya dikaji isinya

(content), baik terkait kata-kata (word), makna (meaning), simbol, ide, tema-

tema dan berbagai pesan lainnya yang dimaksudkan dalam masing-masing

pendapat tersebut.

Secara detail langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melakukan

analisis tersebut adalah; pertama, semua bahan terkait pernikahan yang

diperoleh melalui normatif, kemudian disistematisir dan diklasifikasikan

menurut masing-masing objek bahasannya. Kedua, setelah disistematisir dan

diklasifasi kemudian dilakukan eksplikasi, yakni diuraikan dan dijelaskan

sesuai objek yang diteliti berdasarkan teori.

6. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Setelah data berhasil dikumpulkan, maka selanjutnya diadakan teknik

pengambilan kesimpulan dengan menggunakan metode:

a. Induktif, yaitu pengambilan kesimpulan berangkat dari kasus-kasus yang

khusus yang memiliki kesamaan-kesamaan, sehingga berdasarkan

kesamaan itu diambil kesimpulan yang bersifat umum.

b. Deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan bertitik tolak dari suatu teori

yang bersifat umum yang diuji kebenarannya dengan melihat persamaan

pada kasus-kasus yang khusus.
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c. Komparatif, yaitu mengambil suatu kesimpulan dari hasil penelitian

dengan membandingkan pandangan mazhab Syafi’i dan KHI.

I. Teknik Penulisan

Penulisan tesis ini mengacu pada Buku Panduan Penulisan Tesis dan

Disertasi Program Pascasarjana yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2012 dan Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan RI, tahun 1999. Adapun untuk transliterasi Bahasa Arab ke Bahasa

Indonesia berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Agama dan Pendidikan

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor

0543/U11987.52

J. Sistematika Penulisan

Bab pertama, berupa pendahuluan, yang di dalamnya membahas latar

belakang, identifikasi, pembatasan, dan perumusan masalah. Selain itu juga

memuat penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu

yang relevan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab pertama ini

merupakan bentuk kerangka pikir dan kerangka kerja yang akan dilaksanakan

dalam menyelesaikan penelitian ini.

Bab kedua, kalaedoskop tentang mazhab Syafi’i dan KHI, meliputi; yang

mencakup biografi singkat inisiatornya, karakteristik, sumber hukum, metode

52 Lihat Tim Penyusun, Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Program
Pascasarjana, (Pekanbaru: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau, 2012), hal. 31.
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ijtihad, sejarah disusunnya KHI, coraknya, aspek-aspek yang dibahas, dan lain-

lain.

Bab ketiga, konsepi Islam tentang rujuk, meliputi pengertian rujuk, dasar

hukum, mekanisme, dan lain-lain.

Bab keempat, analisis terhadap otoritas istri sebagai subyek dan obyek

hukum dalam rujuk perspektif mazhab Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam, yang

mencakup konsep rujuk dalam pandangan mazhab Syafi’i dan Kompilasi Hukum

Islam (KHI), dan lain-lain. Bab ini merupakan inti dari penelitian ini.

Bab kelima, berisi penutup yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi.

Dalam bab ini akan disimpulkan temuan-temuan dari penelitian tentang judul tesis

ini yang akan dikemas dengan bahasa yang singkat dan padat. Selanjutnya akan

dilengkapi dengan saran.


