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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara

perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di

akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan

keluarga, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat,

sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada sejahteraan

keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh

kesejahteraan hidup keluarganya.1

Perkawinan yang diajarkan oleh Islam meliputi multi aspek yang

menyiratkan banyak hikmah, salah satu dari sekian banyak hikmah tersebut

adalah bahwa perkawinan dapat melahirkan ketenteraman dan kebahagiaan hidup

yang penuh dengan kasih sayang. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-

rum ayat 21:











Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

1Abd. Rahman Ghazaly, MA. Fiqh Munakahat, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,
2006), h. 7
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merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”2.

Sebutan “keluarga sakinah” yang dapat diartikan dengan “keluarga

sejahtera” diperoleh dari surat Ar-Rum ayat 21 yang menyebutkan tujuan

perkawinan dalam aspek kerohanian, yaitu ketenangan hidup yang dapat

menumbuhkan ikatan rasa mawaddah dan rahmah (cinta dan kasih sayang)

diantara para anggota keluarga3.

Setiap orang selalu mendambakan rumah tangga yang dibinanya tetap

harmonis penuh kasih sayang memperoleh kedamaian dan ketenteraman, akan

tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan banyak mengalami rintangan

dan ujian hingga tidak jarang pula setiap pasangan mengalami keguncangan

dalam rumah tangganya. Kenyataan hidup bahwa membangun keluarga itu

mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf

kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan

suami isteri sangatlah sukar. Hal ini disebabkan adanya persoalan yang sering

muncul dalam suatu perkawinan, yakni menyatukan dua pribadi yang berlainan

jenis, sifat, watak, pembawaan, pendidikan dan pasangan hidup, sehingga dengan

adanya perbedaan-perbedaan tersebut sering menimbulkan kerenggangan dan

perselisihan.4

2Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnnya, (Bandung: PT. Syamil Cipta
Media, 2004), h. 406

3Ahmad Azhar Basyir, Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi (Yogyakarta: Titian Ilahi
Press, 1994), h. 11

4Djamil Latif, Aneka Perceraian di Indonesia, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), h. 29
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Aisyah Dahlan menyatakan bahwa :

“Rumah tangga bahagia ialah jika seorang dapat hidup tenang merasa
aman lahir batin. Perasaan aman dan nyaman dapat dicapai jika seseorang
sudah menyadari atau mendalami: (1) hakikat keluarga, hakikat hidup, dan
kehidupan; (2) ilmu dan keterampilan menjamin penghasilan dan mengatur
rumah tangga; (3) ilmu agama dan mengamalkannya agar dapat tawakal
kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dan berbudi pekerti yang baik”5.

Ketiga kompenen tersebut adalah indikator dari perasaan aman dan

nyaman seseorang. Dengan demikian faktor utama yang dapat menciptakan

keutuhan rumah tangga adalah agama, pendidikan dan ekonomi.

Rumah tangga idaman itu adalah harapan semua orang, maka sepasang

suami isteri harus saling menahan dan berusaha menciptakan rumah tangga yang

bahagia. Menurut Zakiah Darajatrumah tangga bahagia itu harus dapat

menerapkan lima hal yaitu suami isteri saling mengerti, saling menerima, saling

menghargai, saling mempercayai, saling mencintai6. Kalau kelima-lima ini dapat

diterapkan oleh suami isteri dalam rumah tangganya, maka mereka akan bahagia.

Jika tidak, tentu rumah tangganya akan mulai bermasalah.

Salah satu prinsip hukum perkawinan Islam adalah menguatkan ikatan

perkawinan agar berlangsung selama-lamanya, karena itu segala usaha harus

dilakukan agar persekutuan itu dapat terus berkelanjutan. Kenyataan demikian

tidak akan terjadi perselisihan dan perceraian bila ada komitmen yang kuat antara

5Nj Aisjah Dachlan, Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam
Rumah Tangga (Jakarta : Jamunu, 1969), h. 40

6Tarmizi Muhammad, Makalah Problematika Rumah Tangga dan Mengatasinya, 2013,
h. 2
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suami isteri untuk menjaga cinta kasih dan saling membantu memecahkan

persoalan rumah tangga. Sehingga mereka akan memiliki seni sendiri dalam

menghadapi problematika rumah tangga.

Sebuah rumah tangga itu ibarat perahu yang tidak jarang diterpa badai

sehingga dapat menyebabkan tenggelam bila juru mudi  tidak berpengalaman

menyelamatkannya7. Demikian juga diibaratkan sebuah bangunan, bangunan itu

akan cepat roboh jika tidak dilandasi dengan pondasi yang kokoh.

Dengan melihat aneka faktor yang menyebabkan disharmoni keluarga,

yang kadang disebabkan oleh adanya faktor psikologis, biologis, ekonomis,

ideologis, organisasi, bahkan perbedaan budaya serta tingkat pendidikan antara

suami isteri, oleh karena itu prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam  merupakan

suatu keharusan dan keniscayaan untuk selalu dibina dan dipupuk sejak dini,

karena bagaimanapun juga hidup berumah tangga tidak selamanya berjalan mulus

dari hambatan-hambatan, persoalan demi persoalan muncul saling berganti dalam

kehidupan berumah tangga.

Aneka faktor disharmonis itulah sehingga keduanya dihadapkan pada

faktor perceraian (talaq) yang merupakan jalan akhir bila tidak ditemukan dengan

cara keduanya (suami-isteri) untuk berdamai. Meskipun disini perceraian adalah

jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah perkawinan, ini

merupakan suatu hal yang final (paling puncak) namun untuk menyusun kembali

kehidupan keluarga yang mengalami kegoncangan tersebut bukanlah suatu hal

7Hasan Basri, Keluarga Sakinah : Tinjauan Psikologi dan Agama, (Yogyakarta : Pustaka
Pelajar, 1995), h. 3-4
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yang tidak mungkin terjadi. Untuk itulah agama mensyari’atkan adanya ‘iddah

ketika terjadinya perceraian, manfaat ‘iddah salah satunya untuk memberi

kesempatan kepada keduanya yakni suami isteri untuk berpikir secara jernih untuk

sekali lagi mencoba membangun kembali sebuah keluarga yang sakinah,

mawaddah, warahmah sebagaimana yang mereka inginkan.

Berakhirnya sebuah perkawinan itu ditinjau dari segi berhaknya suami

merujuk isterinya kembali atau tidaknya dibagi menjadi dua : pertama perceraian

yang berstatus raj‘i atau disebut talaq raj‘i dan yang kedua yang berstatus bâ’in8,

kemudian perceraian jenis kedua ini ada dua macam, yaitu perceraian bâ’in

sughra dan perceraian bâ’in kubra, yang diperbolehkan suami merujuk isteri itu

hanya dalam masa ‘iddah talaq raj‘i saja, dimana seorang suami isteri masih

mempunyai hubungan hukum yang belum putus secara penuh dalam arti tanpa

adanya akad baru, yakni mengakibatkan haramnya hubungan seksual antara bekas

isteri dengan suaminya, dianggap sebagai laki-laki lain. Dengan demikian wanita

yang di talaq bâ’insekalipun belum dicampuri tidak boleh untuk dirujuk, sebab

wanita tersebut tidak mempunyai ‘iddah. Begitu juga tidak diperbolehkan

merujuk wanita yang ditalak tiga karena untuk kembali kepadanya dibutuhkan

muhallil, karena sudah terputusnya tali pernikahan antara keduanya.

8Talaq raj‘i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang telah pernah
digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari isteri, sedangkan talak ba’in adalah talak yang
tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami kepada bekas isteri, untuk kembalikan ikatan
perkawinan harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syaratnya. (Rahman
Ghazali, op.cit., h. 198)
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Dengan adanya talaq raj‘i maka kekuasaan suami terhadap bekas isterinya

menjadi berkurang, tetapi disini masih ada pertalian hak dan kewajiban antara

keduanya, selama bekas isteri masih dalam masa ‘iddahnya, yaitu hak untuk

merujuk. Ulama berijma‘ bahwa rujuk itu diperbolehkan dalam Islam. Upaya

rujuk ini diberikan sebagai alternatif terakhir untuk menyambung kembali

hubungan lahir batin yang telah terputus. Sebagimana firman Allah dalam surat

Al-Baqarah ayat 228 :





Artinya : “Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika

suami) menghendaki ishlah”9.

Dengan adanya kesempatan rujuk, maka ia memiliki kesempatan untuk

memperbaiki hubungan suami isteri dan menghindarkan diri dari keterjerumusan

ke dalam perzinaan jika ia tidak bisa menahan diri. Dengan demikian rujuk

disyariatkan untuk memperbaiki hubungan suami isteri, dan ini adalah hikmah

yang sungguh mulia.

Menurut syara’ rujuk itu adalah hak suami, sehingga ia tidak bisa

digugurkan atau dilepaskan. Jika seorang suami berkata, “Aku ceraikan kamu dan

tidak ada hak rujuk bagiku atas dirimu”, maka hak tersebut tetap tidak gugur,

sebab pengguguran hak ini berarti merubah apa  yang telah disyariatkan Allah.

Jika memang rujuk adalah hak suami terhadap isteri yang diceraikannya maka ia

9Departeman agama, op.cit., h. 36



7

pun berhak menjalankan hak ini dan memperisterinya kembali (tanpa akad nikah

baru), atau membiarkannya sampai habis masa ‘iddahnya sehingga statusnya

menjadi talak tiga.

Dalam hal rujuk pada talaq raj‘i kaum muslimin telah berijma‘ bahwa

suami mempunyai hak merujuk isteri pada talaq raj‘iselama masih berada dalam

masa ‘iddah tanpa meminta keridhaan isteri maupun keridhaan walinya10.

Berkenaan dengan hal ini tidak terdapat perbedaan pendapat. Hal ini  berdasarkan

firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228, “dan suami-suami berhak

merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) menghendaki

ishlah”.Di sini Allah menyerahkan hak rujuk sepenuhnya kepada suami.

Sementara firman Allah dalam surat Ath-Thalaq ayat 2, “maka rujukilah mereka

dengan baik”. Allah SWT berbicara kepada kaum suami dengan nada perintah

tanpa memperhitungkan keridhaan isteri. Alasan lain, rujuk adalah

mempertahankan isteri dalam status suami isteri, sehingga ridhanya pun tidak

menjadi pertimbangan dalam rujuk, sebagaimana saat ia masih dalam ikatan

pernikahan11.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa pemberitahuan rujuk kepada isteri

hukumnya sunah, karena ia menyangkut ketetapan untuk menghentikan

perselisihan yang mungkin timbul antara suami isteri. Barangkali isteri menikah

lagi setelah habis masa ‘iddahnya dengan orang lain karena ia menyangka bahwa

10Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh islam wa adillatuhu, (Beirut : Daar al-Fikr, 1985), Cet. Ke- 2,
juz-7,  h. 469

11Abu Malik Kamal bin As- Sayyis Salim, Shahih fiqh sunnah, (Kairo: Maktabah al-
Taufikiya, 2003), Juz-3, h. 265
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mantan suaminya tidak pernah merujuknya. Dalam kondisi semacam ini, apabila

suami dapat menghadirkan bukti bahwa ia telah merujuknya, maka

perkawinannya tetap sah dan perkawinan isteri dengan suami kedua menjadi batal

dan ia harus mengambil ‘iddah jika memang telah melakukan hubungan intim,

untuk kemudian kembali lagi kepada suami pertama12.

Pendapat ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan

Samurah bin Jundab bahwa Nabi Saw. Bersabda :

ِل ِمْنھَُما َوَمْن بَاَع بَْیًعا ِمْن َرُجلَْینِ  َجھَا َولِیَّاِن فَِھَى لِألَوَّ ِل ِمْنھَُماأَیَُّما اْمَرأٍَة َزوَّ 13.فَھَُو لِألَوَّ

Artinya : “ Setiap perempuan yang dikawinkan oleh dua orang wali, maka ia
adalah untuk orang yang terdahulu dari keduanya. Dan barangsiapa
menjual kepada dua orang, maka penjualan itu untuk orang yang
terdahulu dari keduanya.”

Sedangkan imam Malik berpendapat lain, ia menyatakan wanita itu milik

suami yang kedua, baik ia sudah bercampur dengannya maupun belum. Imam

Malik mengatakan, “Telah sampai khabar kepadaku, bahwasanya Umar

mengatakan tentang wanita yang ditalak suaminya yang tidak ada di tempat (pergi

jauh atau lama tidak ada) kemudian sang suami merujuknya, namun berita tentang

rujuknya tidak sampai kepadanya, namun yang sampai hanya berita talaknya,

sehingga si wanita itu menikah lagi (setelah selesai masa ‘iddahnya), ‘baik suami

12Ibid., h. 265-266

13Muhammad bin  ‘Isya Abu ‘Isya at-Turmidzi as-Salmi, Sunan at-Turmidzi, (Beirut :
Daar Ihya’ at-Turaasi al-‘Arabi), Juz 2, h. 358
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keduanya itu telah menggaulinya ataupun belum menggaulinya, maka suami

pertamanya yang telah mentalaknya itu tidak berhak kembali kepadanya”14.

Isteri yang ditalaq raj‘i dianggap bermaksiat jika menolak tawaran rujuk

suami, namun suami juga dianggap bersalah jika tidak memberitahukan masalah

rujuk kepada sang isteri. Kendati demikian, jika ia tidak memberitahukannya,

maka status rujuknya tetap sah, sebab rujuk pada dasarnya adalah

mempertahankan perkawinan yang telah terbangun, bukan membangun dari awal.

Oleh karena itu suami bebas melakukan apa saja yang menjadi haknya tanpa harus

sepengetahuan orang lain15.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis

bagaimana pola pikir Imam Malik dalam menetapkan hukum pernikahan isteri

yang telah dirujuk suaminya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul,

“PERNIKAHAN ISTERI YANG TELAH DIRUJUK MENURUT IMAM

MALIK BIN ANAS”.

B. Batasan Masalah

Karena keterbatasan waktu dan untuk memudahkan penelitian ini, maka

penulis membatasi masalah dengan meneliti :

1. Dasar kebolehan pernikahan isteri yang telah dirujuk menurut Imam Malik

bin Anas.

2. Dalil yang digunakan Imam Malik dalam masalah ini dankekuatan

istidlalnya.

14Malik bin Anas. Al Muwaththa’, (Beirut : Darul Fikr, 1988), h. 368
15Abu Malik Kamal bin As- Sayyis Salim, loc.cit.
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3. Kemaslahatan pendapat Imam Malik bagi masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan landasan pemikiran dalam latar belakang diatas dan dari

batasan masalah, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan

dijadikan obyek kajian dalam pembahasan ini, yakni sebagai berikut :

1. Apa dasar kebolehan pernikahan isteri yang telah dirujuk menurut Imam

Malik bin Anas?

2. Apa dalil yang digunakan Imam Malik dalam masalah ini dan bagaimana

kekuatan istidlalnya?

3. Bagaimana kemaslahatan pendapat Imam Malik bagi masyarakat?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui dasar kebolehan pernikahan isteri yang telah

dirujuk menurut Imam Malik bin Anas.

b. Untuk mengetahui dalil yang digunakan Imam Malik dalam

permasalahan ini dan untuk mengetahui kekuatan istidlallnya.

c. Untuk mengetahui kemaslahatan pendapat Imam Malik ini bagi

masyarakat.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan dari penelitia ini adalah :
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a. Untuk syarat menyelesaikan studi S.1 di Fakultas Syari’ah dan Ilmu

Hukum UIN Suska Riau.

b. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan mampu memberikan

sumbangan khasanah keilmuan dan pengembangan ilmu pengetahuan

khususnya pada bidang dasar kebolehan pernikahan isteri yang telah

dirujuk dan dalil yang digunakan serta kekuatan istidlalnya.

c. Secara praktis, penulisan ini diharapkan mampu memberikan

wawasan pengetahuan tentang kemaslahatan pendapat Imam Malik ini

bagi masyarakat.

E. Metode Penelitian

Adapaun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, tulisan ini adalah library reseach yang bersifat

kualitatif dimana datanya diperoleh dari buku-buku yang memuat pendapat

Imam Malik dalam hal pernikahan isteri yang telah dirujuk yang kemudian

dianalisis dan disusun sehingga memperoleh gambaran yang benar tentang

suatu pendapat dengan alasan yang tepat. Adapun data yang akan digali dalam

penelitian ini adalah mengenai pemikiran Imam Malik bin Anas tentang status

pernikahan kedua isteri yang telah dirujuk oleh suami pertama tanpa

sepengetahuannya.

2. Sumber Data

Sebagai suatu pembahasan yang bertitik tolak pada penelitian kepustakaan

maka digunakan data sekunder yang dibedakan dalam :
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a. Bahan Primer, yaitu bahan-bahan yang dijadikan sebagai sumber

utama, yakni kitab Al-Muwaththa’ karangan Imam Malik dan kitab

Syarhu Al-Zurqâny ‘ala Muwaththa’ Al-Imam Malik karangan

Muhammad bin Abdul Baqy.

b. Bahan Sekunder, data yang diperoleh dari berbagai kitab-kitab fiqh

seperti, Bidâyah Al-Mujtahid karangan Ibnu Rusd, Fiqh Islam wa

Adillatuhu karangan Wahbah Az-Zuhaili, Kitab al-Fiqh ‘ala Mazâhib

al-Arba’ah karangan Abdurrahman Al-Jaziri,Al-Istidzkar karangan

Ibnu Abdil Bar, dan buku-buku, ensiklopedi Hukum Islam, serta

kamus-kamus yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari pustaka yang berupa buku-buku dan kitab-kitab,

kemudian dikumpulkan untuk dicari yang berhubungan dengan judul dan

selanjutnya dicatat sebagai proses pembuatan skripsi serta dianalisa untuk

mencapai pada tujuan pembahasan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya adalah menganalisa data-data

tersebut. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode sebagai

berikut :

a. Metode Deskriptif

Metode deskriptif  digunakan untuk menghimpun data aktual,

mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan

sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan, pandangan atau analisis
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dari penulis. Metode ini penulis gunakan untuk memahami konsep dan

metode istinbath hukum Imam Malik bin Anas dalam menetapkan status

pernikahan kedua isteri yang telah dirujuk oleh suami pertama tanpa

sepengetahuannya.

b. Metode Analisis Konten

Suatu analisis data atau pengelolaan secara ilmiah tentang isi dari

sebuah pesan suatu komunikasi. Metode ini, penulis pergunakan untuk

menganalisis data yang telah disajikan, yang akhirnya terdapat suatu

kesimpulan yakni metode analisis konten.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini tidak keluar dari pokok pikiran dan kerangka

yang telah ditentukan, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah,

Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode

Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Bab ini berisi biografi Imam Malik, Latar Belakang Keluarga Imam

Malik, Latar Belakang Pendidikan Imam Malik, Sosial Politik Pada

Masa Imam Malik, Metode istinbath hukum Imam Malik, dan Karya-

karya Imam Malik.

BAB III : Bab ini berisi teori dan pendapat-pendapat dari ilmuan muslim dan

memaparkan secara teoritis pengertian rujuk, dasar hukum

rujuk,macam-macam rujuk, dan akibat hukum karena rujuk.
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BAB IV : Bab ini berisi tentang dasar kebolehan pernikahan kedua isteri yang

telah dirujuk, dalil-dalil yang digunakan Imam Malik dan kekuatan

istidlalnya, dan kemaslahatan pendapat Imam Malik bagi masyarakat.

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dalam penulisan

skripsi ini.


