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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya,

maka penelitian tentang konsep rukhs}ah dan aplikasinya dalam hukum

pernikahan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Para us}uliyyu>n berbeda pendapat dalam menguraikan konsep rukhs}ah.

Meskipun demikian, dapat ditarik titik temu bahwa rukhs}ah menurut para

pakar us}ul yaitu suatu perubahan hukum disebabkan adanya uz|ur

(halangan). Adapun uz|ur secara umum yang dapat menyebabkan seseorang

mendapat rukhs}ah sebagai berikut: ad-d}arurah (keadaan darurat), al-

masyaqqah (kondisi sulit), as-safar (kondisi bepergian), al-ikra>h (kondisi

dipaksa), al-marad} (kondisi sakit), an-nisya>n (kondisi lupa), al-khata’

(kondisi keliru), al-jahl (kondisi tidak tahu), umu>m al-balwa (kesulitan

yang umum) dan an-naqs} (kondisi kekurangan). Dalam pandangan pakar

ushul dari kalangan Syafi’iyah rukhs}ah dapat diklasifikasikan menjadi

empat bagian: rukhs}ah wa>jibah, mandu>bah, muba>hah dan khila>f al-

aula, sedangkan menurut Hanafiyah hanya dibagi menjadi rukhs}ah

wa>jibah dan rukhs}ah muba>hah. Sementara metode penetapan rukhs}ah,

ulama sepakat harus berdasarkan dalil baik berupa teks Alqur’an maupun

hadis| atau berdasarkan metode qiyas.



139

2. Korelasi antara rukhs}ah dan maqashid syariah memiliki hubungan yang

sangat erat. Hubungan tersebut, nampak dari tujuan utama dari pada

rukhs}ah yang diberikan oleh Syari’ kepada umat manusia tidak lain adalah

mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia itu sendiri. Selain itu, dengan

adanya rukhs}ah ini manusia dapat terhindar dari segala kesulitan-kesulitan

yang mungkin dihadapi oleh setiap manusia dalam kondisi-kondisi darurat

tertentu. Lebih dari itu, relasi keduanya juga dapat tercermin dari definisi

kedua term rukhs}ah dan maqa>s}id syari’ah, baik dari segi etimologi

maupun terminologi. Dengan demikian, hubungan antara maqa>s}id

syari’ah dan rukhs}ah meliputi: pertama, keduanya memiliki prinsip yang

sama, yakni memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan bagi

setiap mukallaf. Kedua, keduanya memiliki tujuan untuk memelihara

kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.

3. Aplikasi hukum yang ditimbulkan dari konsep rukhs}ah di bidang hukum

pernikahan adalah di antaranya: (1) Hukum dibolehkannya berpoligami bagi

laki-laki, meskipun tidak mampu secara materi dan bersikap adil terhadap

para istrinya jika memiliki uz|ur, seperti laki-laki hiperseksual, istrinya

mandul dan sebagainya. (2) Hukum diperbolehkannya memandang wanita

yang dikhitbah karena adanya kebutuhan/alasan, diantaranya untuk

memantapkan hati bagi si pelamar. (3) Hukum dibolehkanya nikah mut’ah

di zaman Rasulullah. (4) Hukum dibolehkannya wanita bekerja meniti karir

demi memenuhi kebutuhan keluarga bila suaminya tidak mampu

menuanikan kewajibannya dalam menafkahi kebutuhan keluarga. (5) hukum
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bolehkan taukil wali nikah yang berhalangan hadir di majelis akad nikah.

(6) rukhs}ah orang tua terhadap pendidikan anak. (7) rukhs}ah suami

memukul istri karena nusyu>z.

B. Saran- saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis perlu memberikan saran bagi

kalangan akademisi kampus sebagai berikut:

1. Kajian tentang rukhs}ah dan aplikasinya terhadap hukum Islam sangat

urgen dalam rangka pengembangan hukum. Pada penelitian ini, hanya

difokuskan pada implikasi konsep rukhs}ah terhadap kajian fiqh

muna>kaha>t atau hukum pernikahan. Keterbatasan ini, nantinya

diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan diadakannya penelitian lanjutan

dengan tema yang sama tetapi dengan pendekatan yang mungkin berbeda.

2. Urgensitas penelitian model kajian us}ul fiqh tidak dapat dinafikan dalam

kajian ilmu keislaman. Oleh karena itu, kiranya penting untuk dilanjutkan

penelitian semacam ini dengan memfokuskan pada implementasi rukhs}ah

terhadap bidang kajian bab fikih khususnya pada bab fiqh jina>ya>t dan

fiqh muamala>t. Karena penelitian tentang seputar rukhs}ah, umumnya

banyak hanya mengaitkan dengan bab fiqh ibada>t saja. Dengan

demikian, nantinya diharapkan kajian rukhs}ah dan implikasinya terhadap

hukum Islam menjadi lebih komprehensif dari berbagai bab-bab fiqh,

mulai ibada>t, muamala>t, muna>kaha>t dan jina>ya>t.


