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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku umum pada semua

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

karena itu Tuhan menciptakan makhluk hidup di bumi ini  berpasang-

pasangan, laki-laki dan perempuan, jantan dan betina.

Sebagai agama yang sempurna, hukum Islam telah mengatur berbagai aspek

kehidupan manusia. Salah satu aspek  kehidupan tersebut adalah dimensi

perkawinan.

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan tujuan yang sangat

diinginkan oleh Islam.Akad nikah di adakan adalah untuk selamanya dan

seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami isteri bersama-sama dapat

mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati naungan

kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan

yang baik.Karena itu, dikatakan bahwa ikatan antara suami isteri adalah ikatan

yang paling suci dan paling kokoh. Dan tidak ada satu dalil yang jelas

menunujukkan tentang sifat kesuciannya yang demikian agung selain dari pada

Allah sendiri, yang menamakan ikatan perjanjian antar suami isteri dengan

mitsaqan ghalizha (perjanjian yang kokoh).



2

Sebagaimana realita  kehidupan manusia membuktikan bahwa banyak hal

yang menjadikan rumah tangga hancur (broken home) sekalipun banyak

pengarahan dan bimbingan , yakni kepada kondisi yang harus dihadapi secara

praktis. Suatu kenyataan yang harus di akui dan tidak dapat di ingkari ketika

terjadi kehancuran rumah tangga dan mempertahankannya pun suatu perbuatan

yang sia-sia dan tidak berdasar. Islam tidak segera mendamaikan hubungan

rumah tangga dengan cara dipisahkan pada awal bencana (pertikaian). Islam

justru berusaha dengan seoptimal mungkin memperkuat hubungan ini, tidak

membiarkannya begitu saja tanpa ada usaha.

Islam mengerahkan mereka agar tetap bertahan dan sabar sampai keadaan

yang tidak ia sukai dan Allah membukakan bagi mereka jendela yang tidak

jelas tersebut. Mereka tidak tahu bahwa pada wanita yang tidak disukai tesebut

terdapat kebaikan dan Allah menyimpan kebaikan ini bagi mereka, maka tidak

boleh melalaikannya. Bahkan lebih dalam dari pada ini, yakni dalam

menghidupkan perasaan kasih sayang  dan menundukkan perasaan benci serta

mematikan kejahatannya.1

Jikalau permasalah cinta dan tidak cinta sudah dipindahkan kepada

pembangkangan dan lari menjauh, langkah awal yang ditunjukkan Islam bukan

thalak. Akan tetapi harus ada langkah usaha yang dilakukan pihak lain dan

pertolongan yang dilakukan oleh orang baik-baik.

1Abdul Aziz, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 252.
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Jika jalan penengah ini tidak didapatkan hasil, permasalahannya menjadi

sangat kritis, kehidupan rumah tangga sudah tidak normal, tidak ada

ketenangan dan ketentraman serta mempertahankan  rumah tangga seperti sia-

sia. Pelajaran yang diterima adalah mengakhiri kehidupan rumah tangga

sekalipun dibenci Islam, yakni thalak. Sebagaimana sabda Nabi Saw telah:

ابغض الحالل عند هللا الطالق                                                                                           

Artinya: “Sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah Swt adalah
thalak.”2

Perceraian itu adakalanya atas kemauan suami yang disebut thalak dan

adakalanya pula atas kemauan isteri yang disebut dengan khulu’.

Khulu’ secara  bahasa berarti  meninggalkan atau mencabut.3Karena

masing-masing dari suami isteri mencabut pakaian yang lain yang merupakan

makna majaz atau kiasan seperti firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat al-

Baqarah ayat 187:

…

…

Artinya: “....Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian
bagi mereka…” (Q.S. Al-Baqarah: 187).

Titik temu persamaannya antara pakaian dan laki-laki serta perempuan

masing-masing bertemu dengan pasangannya mengandung makna memeluk

dan tidur bersama. Demikian juga selimut atau pakaian bertemu pada

pemiliknya dan mengandung perlakuan yang sama.Sebagian pendapat

2 Abu Dawud,Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th),Juz 2, hlm. 120.
3 Zainuddin Bin Abdul Aziz al-Malibari, Fathul Mu’in, Penerjemah Moch Anwar dkk,

judul asli “Fathul Mu’in”,  (Bandung: Sinar Baru Agesindo, 1994), hlm. 1327.
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mengatakan, sebab pernikahan masing-masing menutup teman pasangannnya

dari perbuatan jahat yang dibenci, sebagaimana  pakaian menutup aurat.

Pakaian dalam arti yang pertama menutup secara materi, sedangkan makna

kedua secara maknawi.4

Khulu’ menurut istilah berarti sebagai perceraian atas inisiatif dan

permintaan isteri yang disebabkan beberapa hal yang mendasarinya. Agar

permintaan itu disetujuai oleh suami, isteri harus mengembalikan mahar yang

telah diberikan suami waktu melangsungkan aqad nikah.5Khulu’ juga diartikan

sebagai penyerahan harta yang dilakukan oleh isteri untuk menebus (ikatan)

diri dari suami.6Hal  ini sejalan dengan firman Allah Swt:

…

…

Artinya: : “….Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang
diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya….” (Q.S. Al-Baqarah:
229).

Khulu’ juga disebut dengan tebusan, karena perempuan yang mengajukan

khulu’ menebus dirinya dengan sesuatu, diberikan kepada suaminya supaya

diceraikan.

Islam membolehkan seseorang perempuan memutuskan  ikatan

perkawinannya dengan jalan khulu’, dengan memberikan kembali kepada

suami apa yang pernah diberikan suami kepadanya untuk memutuskan

perkawinannya.

4 Abdul Aziz, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Sinar  Grafika, 2011), hlm. 297.
5Achmad Kuzari, Nikah sebagai Perikatan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995),

hlm. 135.
6 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: PT. Lentera Basritama,

2002), hlm. 456.
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Khulu’ ini dibenarkan atau dilakukan bila ada sebab yang menghendaki

adanya khulu’, misalnya karena suami cacat jasmani atau jelek kelakuannya

atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan isteri takut kalau

melanggar hukum disebabkan tidak taat kepada suaminya.7Apabila tidak ada

alasan yang memungkinkan adanya khulu’, maka hukumnya haram.

Jika pasangan suami isteri saling berselisih, dimana isteri tidak mau

memberikan hak suaminya dan ia sangat membencinya, serta tidak sanggup

hidup berumah tangga dengannya, maka ia harus memberikan tebusan kepada

suaminya atas apa yang pernah diberikan suaminyakepadanya. Dan tidak ada

dosa pula bagi suami atas tebusan yang diterimanya.

Tetapi jika tidak ada alasan apapun bagi si isteriuntuk meminta cerai, lalu ia

meminta tebusan dari suaminya, maka mengenai hal ini, Ibnu Jabir telah

meriwayatkan, dari Tsauban, bahwa Rasulullah Saw bersabda yang artinya:

قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم انما امراة سالت زوجھاطالق فى غیرما ما باس : عن ثوبان قال

)                                    رواه ابو دود(فحرام علیھا رائحة الجنة 

Artinya: “Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa
alasan yang dibenarkan, maka diharamkan baginya bau
surga.”(H.R.Abu Daud).8

Adapun hadist yang mendasari dibolehkan khulu’ adalah hadist Nabi yang

diriwayatkan an-Nasa’i dari hadist Khalid al-Khaza’a, dari ‘Ikramah, dari Ibnu

‘Abbas, yang berbunyi:

7H.S.A.Al-Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 265.
8 Abi Daud Sulaiman bin al-As’at al-Sijistani, Sunan Abu Daud, (Beirut: Dar al-Kutub al-

ilmiyah,1994),Juz 2 hlm. 134.
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یا رسول هللا ثابت :عن ابن عباس ان امراة ثابت بن قیس اتت النبى صلى هللا علیھ و سلم فقالت 

, ولكنى اكره الكفر فى االسالم, بنقیس ما اعتب علیھ فى خلق والدین

قال رسول هللا صلى علیھ وسلم اقبل الحدیقة و طلقھا تطلیقة,  نعم: اتردین علیھ حدیقتھ؟ قالت

Artinya: “Ibnu Abbas ra menceritakan bahwa isteri Tsabit bin Qais
menemui Nabi Saw,9“ Ya Rasulullah! Aku tidak mencela Tsabit bin
Qais itu mengenai akhlak dan cara beragamanya, tetapi aku takut
kafir dalam Islam (aku tak mampu menjalankan kewajibanku
sebagai isteri),” Rasulullah Saw menjawab,” Apakah engkau mau
mengembalikan kebun kurmanya (yang jadi maskawinnya dahulu)
kepadanya? “Dia menjawab: Ya, kemudian Rasul memanggil
Tsabit bin Qais dan menyerahkan kepadanya. Terimalah kembali
kebunmu dan thalaklah isterimu itu satu kali.”(Riwayat an-
Nasa’i).

Hadist diatas juga diperkuat dengan hadist riwayat Ibnu Majah yaitu:

 : :

 . : , ,

 . : . :

)رواه ابن ماجھ(صلى هللا علیھ و سلم ففرق بینھما رسول هللا: قال. علیھ حدیقتھ

Artinya: “Dari Amru bin Su’aib dari Habibah, dari kakeknya, dia berkata:
Bahwa Habibah bintu Sahlun adalah isteri Tsabit bin Qais bin
Syamas. Tsabit mempunyai paras yang buruk dan isterinya menemui
Rasulullah Saw seraya berkata: “Ya Rasulullah! Kalau karena tidak
takut karena Allah, ketika dia datang kepada saya, niscaya saya
ludahi mukanya. Rasulullah Saw berkata: Apakah kamu ingin
mengembalikan kebunnya? Dia berkata: Ya, Rasulullah lalu
berkata: Kembalikan kepadanya kebun tersebut maka Rasul
menceraikan keduanya.” (H.R. Ibnu Majah).10

Berdasarkan hadist diatas Jumhur berpendapat bahwa khulu’ adalah

thalak, mereka menjadikan khulu’ sebagai thalak ba’in karena termasuk bagian

dari thalak tiga.Ini pendapat dari kebanyakan ulama salaf, yaitu: mazhab Abu

9Jalal al-Din as-Sayuti, Sunan an-Nasa’i ,( Beirut: Dar al-Fikr,tt), Juz 5, hlm.123.
10 Abu Abdullah Muhammad bin  Yazid al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah, (Beirut:Dar al-

Kutub al-Imamiyah, tt), Juz 1, hlm. 663.
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Hanifah, Imam Malik, dan Syafi’i. Pendapat ini juga merupakan pendapat

Imam Ahmad yaitu berdasarkan Umar, Usman, Ali serta Ibnu Mas’ud.Akan

tetapi pendapat ini dianggap lemah oleh Imam Ahmaddan Ulama Hadist seperti

Mundzir, Ibnu Khuzaimah, Baihaqi dan lainnya tentang pengambilan riwayat

dari mereka.Ini terjadi karena terdapat dua riwayat yang berbeda dari Imam

Ahmad tentang posisi khulu’. Terjadinya perbedaan riwayat ini dijelaskan

dalam kitab al-Mughni yang ditulis oleh Muhammad Abdullah bin Ahmad bin

Qudamah sebagai berikut:

 :) , (
 ,

 , ,
.

لیس لنا في الباب شيء اصح من حدیث ابن عباس انھ فسخ: وقا ل , عنھم

Artinya: “Satu masalah: (Khulu’ adalah fasakh dalam satu dua
riwayat,sedangkan riwayat yang lain mengatakan khulu’ adalah
thalak ba’in).Riwayat lain Imam Ahmad tentang khulu’, salah satu
riwayatnya: “Khulu’ adalah fasakh”. Ini juga yang dipilih oleh Abi
Bakar, Ibnu Abbas, Thawus, ‘Ikrimah, Ishak, Abi Tsaur dan salah
satu perkataan Imam Syafi’i.riwayat kedua : Bahwa khulu’ adalah
thalak ba’in. Itu diriwayatkan oleh Said bin Musayyab,Hasan,
‘Atha’, Qubaidah, Syuraih, Mujahid, Abi Salamah bin
Abdurrahman, Nakha’i, Syu’bi, Zuhri, Makhul, Ibnu Abi Najih,
Malik, Auza’i, As-Tsauri dan Ashaburra’yi.Dan diriwayatkan pula
oleh Ali,Usman dan Ibnu Mas’ud akan tetapi Imam Ahmad
melemahkan hadist dari mereka seraya berkata: Tidak ada dalam
bab ini yang lebih shahih dari riwayat Ibnu Abbas tentang khulu’ itu
adalah fasakh.”11

11 Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Muqaddasi ,al-Mughni ‘Ala

Mukhtashar al-Harqi, ( Beirut: Dar al- Fikr, tt),Juz 10, hlm.274.
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Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ‘Ikrimah serta selain keduanya bahwa

mereka tidak menjadikan khulu’ termasuk dari bagian thalak tiga.12

Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa menurut Imam

Ahmad bin Hanbal mengenai khulu’ terdapat dua riwayat, yang pertama

mengatakan bahwa khulu’ adalah thalak ba’in, sedangkan riwayat kedua

mengatakan khulu’ sebagai pemisahan dan bukan thalak.

Adapun dasar hukum Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa khulu’

adalah fasakh adalah didasarkan dalam sebuah hadist disebutkan bahwa

seorang perempuan bernama ar-Rubayyi’ binti Mu’awiz bin ‘Afra melakukan

khulu’pada masa Rasulullah Saw,maka Nabi menyuruhnya beriddah sekali

haid.

فامرھا . انھا اختلعت على عھد النبى صلى هللا علیھ و سلم, عن الربیع بنت معوذ بن عفرء 

)رواه الترمیذى( النبى صلى هللا علیھ و سلم او امرت ان تعدة بحیضة 

Artinya: “Dari ar-Rubayyi’ binti Mu’awiz bin Afra’ sesungguhnya
telahmelakukan khulu’ dan meminta petunjukkepada Nabi Saw, lalu
Nabi menyuruhnya beriddah satu kali haid.” (H.R.At-Tirmidzi).13

Di dalam hadist tersebut, Nabi menyuruhnya ber’iddah satu kali

haid.Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa khulu’ adalah fasakh bukan thalak.

Allah telah menentukan bahwa wanita yang dithalak harus ber’iddah tiga kali

quru’, kalau khulu’ adalah thalak, tentulah tidak boleh ber’iddah dengan satu

kali saja dan juga terdapat dalam hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas:

12 Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim al-Ashimi,Majmu’ Fatawa, (Jakarta: Pustaka

Azam, 2002) , hlm. 275.
13Abu Bakar bin Abdillah bin Muhammad bin Abdillah, ‘Aridhah al-Ahwadi bi Syarh

Shahih at-Turmidzi, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,1997), hlm. 127.
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فجعل رسول هللا صلي هللا , ان امراة ثابت بن قیس اختلعت منھ, ھعن ابن عباس رضي هللا عن

ҒƑǊҳ Ǜǂ علیھ وسلم җӨƝ

Artinya: ”Dari Ibnu Abbas, bahwa isterinya Tsabit bin Qais menebus thalak
dari suaminya lalu Nabi SAW menyuruhnya supaya beriddah sekali
haid.” (H.R. Tirmidzi).

Adapun Perbedaan khulu’ dan fasakh adalah:

1. Khulu’ merupakan permintaan isteri kepada suaminya untuk bercerai

karena takut tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah disertai

pembayaran iwadh yang diberikan kepada suami untuk menebus dirinya.

Sedangkan fasakh adalah rusak, putusnya perkawinan berasal dari

permintaan isteri kepada suami atau dari suami tapi atas kehendak isteri

tanpa disertai pembayaran iwadh.

2. Lafaz khulu’ berasal dari suami, sedangkan fasakh lafaznya dari qodi

nikah atau dari isteri didepan hakim.

3. Khulu’ juga diakibatkan kedurhakaan dan nusyuz isteri sedangkan fasakh

adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan suami isteri

terjadi karena tidak terpenuhi syarat ketika akad nikah atau hal-hal yang

datang belakangan atau kemudian.

Adapun contoh kasus khulu’ di lapangan adalah:

“Suryati adalah seorang janda di desa Koto Tuo. Ia menikah dengan  Apri

tahun 1985 di Koto Tuo, dan ia telah dikarunia tujuh orang anak. Si Sulung

sudah berkeluarga, si bungsu masih kelas dua Sekolah Dasar (SD). Sudah lama

sebenarnya Suryati mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Suaminya

adalah mantan orang kaya yang tidak jelas kerjanya apa dan sering berprilaku
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kasar, seperti membentak, berkata kotor, melecehkan dan yang terparah adalah

sering main tangan atau memukul. Sehingga akhirnya Suryati sering tidak

tahan sampai berfikir untuk  bercerai saja. Adanya musyawarah dan pertemuan

keluarga sudah diadakan beberapa kali tapi tetap tidak merubah perilaku

suaminya. Bahkan sedemikian parahnya dimana suami melepas tanggung

jawabnya sebagai seorang suami dan ayah karena sudah tidak memberi nafkah

lahir untuk sang isteri dan anaknya. Sampai akhirnya Suryati merasa terancam

jiwanya dimana terjadi kejadian pada bulan September tahun 2011, Suryati

dipukuli dan ditonjok telinganya, hampir saja telinganya tuli. Setelah kejadian

itu Suryati memutuskan untuk bercerai saja.”

Dari latar belakang diatas, Nampak bahwa pendapat yang dikemukakan

Imam Ahmad bin Hanbal tersebut berbeda dengan apa yang telah disepakati

oleh Jumhur.Karena itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul“ KHULU’ DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT IMAM

AHMAD IBN HANBAL.”

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang

dipersoalkan, maka pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan kepada

Analisis  Imam Ahmad bin Hanbal dalam masalah khulu’.

C. Rumusan Masalah

Berpijak dari pemikiran yang melatar belakangi masalah ini, maka perlu

dijelaskan bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam pembahasan ini

adalah:
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1.Bagaimana pendapat Imam-Imam Mazhab tentangkhulu’ ?

2.Bagaimana pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal tentang khulu’?

3.Bagaimana khulu’ menurut KHI?

4.Bagaimana analisis Imam Ahmad tentang khulu’?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui  pendapat Imam-Imam Mazhab tentang khulu’ .

b. Untuk mengetahui pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal tentang khulu’.

c. Untuk mengetahui khulu’ menurut KHI.

d. Untuk mengetahui analisis Imam Ahmad tentang khulu’.

2. Manfaat Penelitian

a. Sebagai sumbangan pemikiran di tempat penulis menuntut ilmu

pengetahuan dan kiranya berguna pula dalam menambah literatur bacaan

Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Untuk mengetahui  pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal dalam masalah

khulu’.

c. Sebagai syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Syari’ah (S.Sy)

pada Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Penjelasan Judul

untuk menghindari kekeliruan dalam memahami maksud yang terkandung

dalam judul tersebut, maka penulis mengemukakan makna dari kata-kata

tersebut:
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khulu’ : berpisahnya suami isteri dengan adanya iwadh yang

diambil suami dari isteri atau pihak isteri dengan

menggunakan lafaz tertentu.14

Akibat hukum : Sesuatu  peristiwa yang sudah ada peraturannya  dan

ditetapkan oleh penguasa atau yang dianggap berlaku

oleh orang banyak.15

Ahmad bin Hanbal : Ulama mujtahid besar, ahli hadist, ahli fiqh, pendiri

Mazhab Hanbali.16

Dari makna kata-kata diatas maka yang penulis maksud dari judul ini

adalah dalam masalah perceraian ataspermintaan isteri mengenai khulu’ adalah

pemisahan dan bukan thalak menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research),

yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara

mempelajari buku-buku, kitab atau informasi lainnya yang ada relevansinya

dengan ruang lingkup pembahasan.

14 Abdurrahman al-Jaziri, al-Qawamina al-Fiqhiyah, (Beirut: Dar al-Fikr, tt).
15 Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Kairo: Dar al-‘Ilam al-‘Arabi, 1998), hlm. 353.
16 Van Houve, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, 1996), hlm.55.
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2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah pendapat Imam Ahmad ibn

Hanbal dalam masalah khulu’.

3. Sumber Data

Secara garis besar sumber data dalam penulisan ini ada dua macam:

a. Data Primer, yaitu data yang harus ada sebagai sumber dalam pembuatan

skripsi ini yang berupa buku-buku yang berhubungan dengan Imam Ahmad

bin Hanbal yaitu al-Mughni ‘Ala Mukhtashar al-Kharqikarangan Ibnu

Qudamah, Zadul Mi’ad fi Hadyi Khairul ‘Ibaadkarangan Ibnu Qayyim

Jauziyah, Majmu’ah Fatawa Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa Syaikh al-

Islam Ahmad ibn Taimiyah, al-Mu’tamad fi Fiqh Imam Ahmad.

b. Data Sekunder, yaitu data  yang berguna sebagai penunjang atau

pelengkap data primer.

4. Analisa Data

Setelah sejumlah data yang ada telah berhasil penulis simpulkan dan

setelahtersusun dalam kerangka yang jelas, lalu dianalisa dengan menggunakan

metode analisis (Conten Analysis) yaitu dengan memahami kosakata, pola

kalimat, latar belakang, situasi dan budaya.
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5. Metode Penulisan

Dalam penulisan penelitian tugas akhir ini, penulis menggunakan

metode sebagai berikut:

a. Deduktif

Yaitu dipergunakan dengan menganalisa data atau fakta yang bersifat

umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Induktif

yaitu dipergunakan untuk menganalisa data atau fakta yang bersifat

khusus agar dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum.

c. Deskriptif

Dengan menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas

sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa dengan

menarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan ini, penulis karya ilmiah ini diuraikan

dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Dalam bab pertama, berisikan latar belakang masalah, batasan masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian,manfaat penelitian, penjelasan judul,

metode penelitian dan sistematika penulisan.

Dalam bab kedua, berisikan biografi Imam Ahmad ibn Hanbalyang meliputi :

riwayat hidupnya, pendidikan, guru-gurunya dan muridnya, karya-karyanya

serta metode istinbath hukumnya.
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Dalam bab ketiga, berisikan tinjauan umum tentang khulu’ yaitu

pengertiankhulu’, dasar hukum, rukun dan syarat khulu’, macam-macam

khulu’, hikmahkhulu’,serta akibat hukumnya.

Dalam bab keempat,berisikan analisis pendapatImam Ahmad bin

Hanbaltentang khulu’, yaitu pendapat Imam-Imam Mazhab tentang khulu’,

pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal tentang khulu’ serta dalilnya, khulu’

menurut  KHI dan analisis khulu’.

Dalam bab kelima, berisikanpenutup yaitu kesimpulan dan saran


