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ABSTRAK
Fatekah, Mei, 2020, Study Komparatif Pandangan Ima>m Asy-Sya>fi’I dan Ima>m
Ibn H}azm tentang Status Khulu‟ Sebagai Talak. Skripsi. 2021. Jurusan
Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
Kata Kunci : Ima>m Asy-Sya>fi’I, Ima>m Ibn H}azm,khulu‟
Khulu’ merupakan salah satu jalan putusnya perkawinan yang dibolehkan
oleh agama Islam berdasarkan QS. Al-baqarah ayat 229. Ima>m Asy-Sya>fi’I,dan
Ima>m Ibn H}azm sependapat bahwa khulu’ adalah talak, akan tetapi keduanya
berselisih pendapat tentang status khulu’ sebagai talak ba’in atau raj’i. Ima>m
Asy-Sya>fi’I adalah pendiri Madzab Syafi‟iyah yang berpendapat bahwa status
khulu‟ sebagai talak ba‟in yang tidak dapat dirujuk. Sedangkan Ima>m Ibn H}azm
adalah salah satu pengagum karyanya yang hidup di lingkungan bermadzab
Maliki namun ia lebih tertarik untuk mendalami dan mengikuti Madzab AsySya>fi’I, ia berpendapat tentang status khulu’ sebagai talak Raj’i.
Berangkat dari adanya perbedaan pendapat antara kedua ulama tersebut
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah: (1)
Bagaimana Pandangan Ima>m Asy-Sya>fi’I dan Ima>m Ibn H}azm tentang status
khulu‟ sebagai talak?, (2) Bagaimana Argumentasi Ima>m Sya>fi’I dan Ima>m Ibn
H}azm tentang status khulu‟ sebagai talak?.
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan
menggunakan pendekatan komparatif, yaitu dengan membandingkan dari kedua
objek kajian. Data penelitian diperoleh dari buku-buku yang terkait dengan tema.
Bahan Primer yang penulis pakai adalah Kitab al-Umm karya Ima>m Sya>fi’I dan
Kitab al-Muhalla karya Ima>m Ibn H}azm. Penulis skripsi ini bersifat deskriptif,
kompratif,yaitu data-data yang ada disusun, dijelaskan dan digambarkan secara
rinci lalu dianalisis kemudian dibandingkan sehingga dapat diambil kesimpulan
tentang persamaan dan perbedaan pendapat dan argumentasinya.
Dari ulasan skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa menurut Ima>m AsySya>fi’I status khulu‟ adalah talak ba‟in dengan tidak adanya kata rujuk pada masa
iddah melainkan dengan akad yang baru. Ima>m Sya>fi’I berhujjah dengan Qs.
Albaqarah ayat 229 tentang talak yang yang dapat dirujuk hanyalah dua. Dalam
hal ini Ima>m Asy-Sya>fi’I beristimbath hokum dengan metode qiyas, sehingga ia
mengibaratkan khulu‟ seperti akad jual beli.Sedangkan menurut Ima>m Ibn H}azm
Status khulu‟ adalah talak raj‟I, yaitu suami diperbolehkan untuk merujuk istrinya
pada masa iddah dengan cara mengembalikan harta (tebusan) yang sudah dia
ambil, baik pihak istri rela atau tidak. Karena menurut Ima>m Ibn H}azm tidak ada
talak ba‟in yang tidak dapat dirujuk kecuali talak tiga dan talak pada istri yang
belum dukhul, berhujjah dengan Qs. Al-Baqarah ayat 228 dan 229 yang
menjelaskan tentang suami-suaminyalah yang memiliki hak untuk rujuk. Dalam
hal ini Ima>m Ibn H}azm beristimbath hokum dengan metode ad-dalil yang diambil
dari nash dan ijma‟.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Pernikahan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata,
melainkan pernikahan adalah aqad yang sangat kuat atau Mitsa>qan

Gha>li>zhan, ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan
kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah
pernikahan. Untuk itu pernikahan harus dipelihara dengan baik sehingga
abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam

Islam yakni

terwujudnya keluarga sejahtera dapat terwujud.
Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri
melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu
keluarga yang terbentuk melalui pernikahan. Dalam hidupnya, manusia
memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan
ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat
tercapai dengan adanyaa ketentraman keluarga sedangkan ketentraman
keluarga dapat tercapai tergantung dari keberhasilan pembinaan keluarga
yang harmonis antara suami dan istri dalam mengembangkan cinta dan
kasih sayang sesama keluarga.1 Demikian di ungkapkan dalam al-qur‟an
surat Ar-Rum ayat 21 :

1

Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat (Jakarta: Kencana Pranada Media Group,

2003), 22.

1

2

۟
َوِم ْن ءَايََٰتِ ِوٓۦ أَ ْن َخلَ َق لَ ُكم ِّم ْن أَن ُف ِس ُك ْم أ َْزََٰو ًۭ ًجا لِّتَ ْس ُكنُ ٓوا إِلَْي َها َو َج َع َل بَْي نَ ُكم َّم َوَّد ًًۭة
ِ َٰ
ٍٍۢ ك َلءاي
َٰت لَِّق ْو ٍٍۢم يَتَ َف َّك ُرو َن
َ َ َ َوَر ْْحَةً ۚ إِ َّن ِِف َذل
Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan allah ialah dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan
dijakdikan-Nya di antara kamu rasa ksih sayang.
Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda
bagi kaum yang berfikir. (Q.s. 30, Ar-Rum:21).
Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa perkawinan bukan
sekedar pertemuan dua jenis kelamin untuk memperoleh keturunan,
apalagi hanya sekedar untuk menyalurkan hasrat biologisnya. Namun,
harus ada tujuan yang lebih substantif dan bermakna, yakni terciptanya
keluarga sakinah yang diliputi oleh rasa kasih ( mawaddah) dan sayang
(rahmah). 2Suami istri harus memahami hak dan kewajibannya sebagai
upaya membangun sebuah keluarga, yang berarti kewajiban suami sebagai
hak istri dan kewajiban istri sebagai hak suami. Dan keduaya harus saling
bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk
membangun keluarga yang harmonis dan tentram.3
Namun dalam mengarungi samudra kehidupan rumah tangga
pastilah

ada

hal-hal

yang “menerjang”

sehingga

mengganggu

keharmonisan rumah tangga, baik masalah itu datang dari suami maupun
dari pihak istri. Adakalanya suami membenci istri atau sebaliknya, dalam
kondisi ini Islam berpesan agar bersabar dan mencari jalan keluar yang
2

Tihani dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada

3

Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat (Jakarta: Kencana Pranada Media Group,

2010),5.
2003), 23.

3

terbaik. Akan tetapi kebencian terkadang semakin meruncing sehingga
masalah yang awalnya kecil semakin membesar, sementara solusi untuk
mencari jalan keluarnya semakin sulit didapatkan dan rumah tanggapun
berada dalam kehancuran.4
Dalam kondisi seperti itu Islam memberikan solusi sebagai jalan
terakhir setelah dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan keutuhan
rumah tangga yakni melalui perceraian. Berkaitan dengan ini Islam
memberikan hak talak untuk suami apabila kebencian dan keinginan
bercerai datang dari suami, dan hak khulu‟ untuk istri apabila kebencian
serta keinginan bercerai datang dari pihak istri dengan memberikan berupa
tebusan pada suami.5
Diperbolehkannya talaq (hak cerai yang dimiliki suami) dan khulu‟
(hak cerai yang dimiliki istri) dalam Islam sebagai pintu darurat yang
hanya boleh ditempuh jika suatu perkawinan menimbulkan suatu
penderitaan bagi salah satu atau

kedua belah

pihak. Hal ini karena

perceraian sebagai jalan terakhir dari kemelut rumah tangga yang jika
dipertahankan akan membahayakan keduanya. 6
Khulu‟ dibolehkan bila keduanya sama-sama khawatir tidak dapat
melakukan aturan Allah. Istri khawatir membuat kedurhakaan karena
perbuatan suaminya, umpamanya tidak mau disuruh syalat, atau suami
tidak mau dilarang bermain judi, atau suaminya suka menampar dan
4

Ibid,. 24.
Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2009), 6-7.
5

6

Beni Ahmad Saebeni, fikih Munakahat I, (bandung: Pustaka setia, 2013). 7.
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menghantam karena urusan kecil saja. Sebaliknya suami khawatir kalau
istrinya tidak mau mengikuti perintahnya, ia berbuat sesuatu yang tidak
diharapkan terhadap istrinya itu, umpamanya menampar, memukul,
menghantam, dan sebagainya. Dalam keadaan seperti itu tidak berdosa
atas keduanya apabila yang seorang menebus dan yang lain menerima.
Istri tidak pula berdosa menerima tebusan kalau ia menjatuhkan talak.7
Syarat tentang khulu‟ diberikan kepada pihak istri dengan
memberikan tebusan kepada suami jika mereka khawatir tidak dapat
menjalankan hukum-hukum Allah SWT. Dan ayat ini pula digunakan
sebagai dasar hukum diperbolehkannya khulu‟.
Dalam firman Allah, Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 229;8

ٍ اك ِِبعر
ٍ وف أَو تَس ِريح ِبِِحس
ِ ِ
َّ
ان ۗ َوََل ََِي ُّل لَ ُك ْم أَن ََتْ ُخ ُذوا ِِمَّا
ْ
ٌ
ْ
ْ
َ
ُ َْ ٌ الط ََل ُق َمَّرََتن ۖ فَإ ْم َس
ِاَّلل
ِ
ِ ِ َِّ آتَي تُموى َّن َشي ئًا إََِّل أَن ََيَافَا أَََّل ي ِقيما ح ُدود
َّ ود
َ يما ُح ُد
َ ُ َ ُ
ْ ُ ُْ
َ اَّلل ۖ فَإ ْن خ ْفتُ ْم أَََّل يُق
َِّ فَ ََل جناح علَي ِهما فِيما افْ ت َدت بِِو ۗ تِلْك ح ُدود
وىا ۚ َوَمن يَتَ َع َّد
ْ َ َ َ ْ َ َ َُ
ُ ُ َ
َ اَّلل فَ ََل تَ ْعتَ ُد
َِّ ح ُدود
ك ُى ُم الظَّالِ ُمو َن
َ ِاَّلل فَأُوَٰلَئ
َ ُ
Artinya: “Talaq (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi
dengan cara yang ma‟ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah
kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir
tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu
khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan
hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang
bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.” (AlBaqarah: 229)

7

Imam Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz 2 (Darul Fikr, Bairut),220.
Al-Qur‟an Surat Al-baqarah ayat 229, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Bandung, PT
Sygma Exmedia Arkanlema, 1987), 36
8

5

Pada dasarnya khulu‟ tidak dianjurkan dalam syariat, sebagaimana
tidak

dianjurkannya

perceraian

dalam

suatu

pernikahan,

karena

bertentangan dengan prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam. Namun
ketetapan

khulu‟

diberlakukan

demi

menghindari

bahaya

yang

berimplikasi pada lemahnya individu dalam menjalankan hukum-hukum
Allah SWT.9
Dari ulama fiqh sendiri mengatakan bahwa khulu‟ adalah
penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya dari
(ikatan) suaminya.

10

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam

pasal 1 huruf i, khulu‟ adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri
dengan memberikan tebusan atau iwadh kepada dan atas persetujuan
suaminya.11
Lalu bagaimana status khulu‟ bila telah ditetapkan sebagai talak,
apakah dikategorikan sebagai talak raj‟i atau ba>’in?. Jumhur fuqaha
menganggap bahwa khulu‟ sebagai talak, dan mereka menjadikannya talak

ba>’in. Demikian itu karena apabila suami dapat merujuk istrinya pada
masa „iddah, maka penebusan itu tidak akan berarti lagi. Pendapat ini

Ali Ahmad al-Jurjani, Hikmah at-Ta>syri wa falsafati>ni, Ter. Faisal saleh, et. Al.
Indahnya Syariat Islam (Jakarta:Gema Insani Press, 2006),379.
10
Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzab (ja‟far, hanafi, maliki, Syafi‟I,
Hambali), cet.28 (Jakarta:Lentera, 2003), 456.
11
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam (Grahamedia press,2014),335.
9

6

dikemukakan juga oleh

Ima>m Ma>lik. Sedangkan Abu Hani>fah

menyamakan khulu‟ dengan talaq dan fasakh secara bersamaan.12
Menurut Ima>m Asy-Sya>fi’I dalam Qaul Al Jadi>d dalam kitab AlUmm menyatakan bahwa khulu‟ adalah

talak ba>’in, dimana seorang

wanita yang telah dikhulu‟ maka tidak boleh dirujuk dalam masa iddah
atau dengan mengembalikan harta yang telah diterimanya sebagai tebusan
melainkan dapat dinikahi dengan akad baru tanpa adanya syarat harus
dinikahi oleh orang lain terlebih dahulu. Karena jika seorang istri dapat
dirujuk dalam masa iddah , maka khulu‟ tidak akan ada artinya tebusan
yang telah diberikannya sia-sia. Karena menurut Ima>m Asy-Sya>fi’I Khulu‟
seperti jual beli.13

Sedangkan

Ima>m

Ibn

H}azm

dalam

kitabnya

al-Muha>lla

menyebutkan bahwa khulu‟ termasuk talaq raj‟i . menurutnya tidak ada

talaq ba>’in yang tidak dapat dirujuk kecuali talak tiga baik yang terakhir
atau secara langsung, dan talak terhadap perempuan yang belum pernah
dikumpuli. Maka bila suami merujuk istrinya dalam masa iddah hukumnya
boleh baik perempuan suka atau tidak suka, dan suami wajib
mengembalikan apa yang ia terima darinya. 14

Ibnu Rusyd, Bida>yatul Mujta>hid wa Nihayatu>l Muqtasid, juz IV, Ali Muhammad
Muawid dan adil Ahmad Abdul Maujud (Beirut Lebanon:Darr al-Kutub al-„ilmiyah, 1416 H/1996
M), 361-362
13
Imam Syafi‟i , Al U<mm (Terj:Husein Abdul Hamid,Ringkasan Kitab Al Umm),574.
14
Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa‟id bin Hazm, Al-Muha>lla, Terj, Khatib, Amir
(Jakarta: Pustaka Azama, 2016) Jilid 14,522.
12

7

Ima>m Asy-Sya>fi’I adalah salah satu ulama fiqih dan pendiri
madzab Asy-Sya>fi’iyah. Karya-karyanya banyak menyebar diseluruh
dunia. Banyak para ulama yang mengagumi karya Ima>m Asy-Sya>fi’I dan
mengikuti penetapan-penetapan hokum hasil ijtihadnya, tidak terkecuali
Ima>m Ibn H}azm. Ia adalah ulama yang lahir dicordova dilingkungan
masyarakat bermadzab Maliki, namun ketertarikannya kepada karya-karya
Ima>m Asy-Sya>fi’I membuatnya lebih ingin mendalami dan akhirnya
mengikuti mazdab Ima>m Asy-Sya>fi’I.

Berangkat dari adanya perbedaan pendapat tersebut penulis tertarik
untuk membahas lebih lanjut tentang perbedaan pendapat antara Imam
Sya>fi’i dan Imam Ibn Hazm yang sama-sama membolehkan adanya khulu‟
dan menganggap khulu‟ sebagai talaq, namun keduanya berbeda pendapat
tentang ststus khulu‟ sebagai talaq ba‟in atau talaq Raj‟I, dan kebolehan
seorang suami melakukan rujuk pada masa iddah, serta sejarah yang
menuliskan bahwa Ima>m Ibn H>{azm adalah pengagum karya-karya Ima>m
Asy-Sya>fi’I, yang semasa hidupnya mendalami dan mengikuti hasil
ijtihad Ima>m Asy-Sya>fi’I namun pada pemikirannya terdapat perbedaan
maka penulis tertarik untuk melakukan perbandingan pendapat antara Ibnu
Hazm yang mengatakan khulu‟ sebagai talak raj‟I dan Ima>m Sya>fi’I yang
menganggap khulu‟ sebagai talak ba‟in.

Berpijak dari hal di atas, maka penulis mencoba menganalisis dan
mendeskripsikan dalam

bentuk

skripsi

berkaitan

dengan

“Studi

8

Komparatif Pandangan Ima>m Asy-Sya>fi’I dan Ima>m Ibn Hazm
tentang Status Khulu’ sebagai Tala>k.

B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan permasalahan yang telah penulis kemukakan di atas,
maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;
1. Bagaimana Pandangan Ima>m Asy-Sya>fi’i dan Ima>m Ibn H>{azm tentang
status khulu‟ sebagai talak?
2. bagaimana Argumentasi antara Ima>m Asy-Sya>fi’i dan Ima>m Ibn H>{azm
tentang status khulu‟ sebagai talak?

C. TUJUAN PENELITIAN
1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Ima>m Asy-Sya>fi’i dan
Ima>m Ibn Hazm tentang khulu‟ sebagai talak
2. Untuk mengetahui argumentasi Ima>m Asy-Sya>fi’i dan Ima>m Ibn
Hazm tentang khulu‟ sebagai talak

D. MANFAAT PENELITIAN
Dengan memperhatikan

hal-hal diatas, maka penelitian ini

bermanfaat dalam dua hal, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.
Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:
1. Manfaat praktis,. Hasil penelitian diharapakn sedikit banyak mampu
memberikan sumbangsih terhadap para peneliti sejenisnya di bidang
perceraian khususnya tentang status khulu‟ menurut pendapat Ima>m
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Asy-Sya>fi’i dan Ima>m Ibn Hazm. Disamping itu juga sebagai media
pengembangan keilmuan secara individual bagi penulis.
2. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharap dapat menjadi tambahan
informasi guna memperoleh pengetahuan mengenai perceraian melalui
jalan khulu‟ khususnya menurut pandangan Ima>m Asy-Sya>fi’i dan
Ima>m Ibn Hazm, serta memberi sumbangsih pemikiran di dunia
keilmuan khususnya pada ahwalus saksyiyah terutama yang berkaitaan
dengan masalah perceraian serta melengkapi ilmu pengetahuan yang
sudah ada yang dapat menjadi acuan bagi civitas akademik dalam
mendalami ragam pemahaman.

E. TELAAH PUSTAKA
Sejauh pengetahuan penulis, banyak buku-buku atau hasil-hasil
penelitian yang membahas tentang perceraian khulu‟. Buku-buku yang
membahas tentang khulu‟ nikah baik menurut agama Islam maupun
Undang-undang.
Diantara hasil penelitian yang membahas tentang perkara cerai
gugat (khulu‟) adalah:
1.

skripsi karya Siti Syafi‟ah tahun 2015 Institut Agama Islam Negeri
Ponorogo dengan judul Hadith Tentang Talak Dan Gugat Cerai
(Khulu‟) dalam Kitab Miftah Al-Falah Fi Ahadithal-Nikah (Study
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Sanad, Matan Dan Pemahaman)15 dalam skripsi tersebut
membahas tentang kualitas sanad hadits tentang talak dan gugat
cerai (khulu‟) yang terdapat dalam

kitab Miftah Al-Falah Fi

Ahadithal-Nikah serta pemahaman tentang matan hadist yang
terdapat dalam kitab tersebut.
2. Skripsi hasil karya Syaifullah Institut

Agama

Islam

Negeri

Walisongo Semarang tahun 2017 dengn judul“Analisis Pendapat
Imam Syafi‟i tentang Khulu‟ Suami memiliki hak Ruju‟ terhadap
Isteri Safihah”16 skripsi ini membahas pendapat Imam Syafi‟i dan
ulama lain tentang khulu‟ yang dijatuhkan suami terhadap wanita
mahjur sebab safihah dan metode istimbath hukum Imam Sya fi‟i
3. Skripsi hasil karya Ibnu malik, Intitut Agama Islam Negeri (IAIN)
Syekh Nurjati Cirebon, tahun 2013 dengan judul, “Konsep Khulu‟
Dalam Perspektif Imam Syafi‟I”17 skripsi ini membahas tentang
perubahan fatwa Imam Syafi‟I tentang status khulu‟ dalam Qaul alqadim sebagai fasakh dan Qaul Al-Jadid sebagai talak serta
bagaimana relevansinya dengan keadaan di Indonesia saat ini.
4. Skripsi hasil karya Amirul Hadi, Intitut Agama Islam Negeri
(IAIN) Ponorogo, tahun 2018 dengan judul “ Khulu‟ Perspektif

15

Siti Syafi‟ah, Hadith Tentang Talak Dan Gugat Cerai (Khulu‟) dalam Kitab Miftah AlFalah Fi Ahadithal-Nikah (Study Sanad, Matan Dan Pemahaman, (Skripsi, Fakultas Syari‟ah,
IAIN, Ponorogo, 2015).
16
Syaifullah, Analisis Pendapat Imam Syafi‟i tentang Khulu‟ Suami memiliki hak Ruju‟
terhadap Isteri Safihah”, (Skripsi, Fakultas Syari‟ah, IAIN Walisongo, Semarang, 2017).
17
Ibnu Malik“Konsep Khulu‟ Dalam Perspektif Imam Syafi‟I”,(Skripsi, Fakultas
Syari‟ah, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2013).
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Madzab Syafi‟iyah dan Kompilasi Hukum Islam”18 skripsi ini
menfokuskan pembahasan tentang alasan-alasan yang boleh
digunakan atau diajukan untuk melakukan Khulu‟ dan relevansinya
dengan hokum perkawinan di Indonesia.

F. METODE PENELITIAN
Adapun yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi: Jenis
Penelitian, jenis dan pendekataan penelitian, data dan sumber data, teknik
pengumpulan data dan analisis data.
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian pada skripsi ini merupakan jenis penelitian Library
Research (Kepustakaan).

Library Research merupakan penelitian

yang objek utamanya adalah buku-buku, kitab-kitab, majalah,
pamphlet, dan bahan documenter lainnya.19 Sumber kepustakaan ini
diperlukan guna untuk memperoleh bahan yang mempertajam orientasi
dan dasar teoritis tentang masalah ini.
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu
penelitian

yang

lebih

menekankan

analisisnya

pada

proses

penyimpulan deduktif dan induktif yang diperoleh daripakar-pakar
ilmu fiqih munakahat.20

18

Amirul Hadi,“ Khulu‟ Perspektif Madzab Syafi‟iyah dan Kompilasi Hukum Islam,
(Skripsi, Fakultas Syari‟ah, IAIN Ponorogo, 2018).
19
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Baandung: Alfa Beta, 2005), 17.
20
Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV.
Pustaka Setia, 2009).59.
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2.

Data dan Sumber Data
Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data
dapat diperoleh. Data tersebut adalah data pustaka yang diperoleh dari
buku-buku atau bahan bacaan yang relevan dengan pembahasan ini.21
Sementara sumber data tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
sumber data primer dan sumber data sekunder.
a. Data primer
Data Primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung
dari subyek penelitian, yakni :
1. Kitab al-U<mm karya Ima>m Asy-Sya>fi’i
2. Kitab al-Muha>lla karangan Ibn Hazm
3. Kitab Ar-Risa>llah Karya Ima>m Asy-Sya>fi’i
4. Kitab Al-Ahkam fii Ihkamu Al Ahkam karya Ibn Hazm
b. Data Sekunder
Yaitu data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa
sumber bacaan yang berkaitan dengan data primer. Sumber data
sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen atau
artikel. Seperti:
1. Muhammad Ja>wad Mughni>yah, Fiqih lima Madzab
2. Ibnu Mas‟ud dan zainal abidin, Fiqih Maadzab Asy-Sya>fi’i
3. Al-Jazi>ri dalam Al-Fiqih ala Al- Ma>dzahi Al-Arba>’ah
4. Muhammad Al-„Aqil, Manhaj „Aqidah Imam Asy-Sya>fi’i

21

24.

Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif,(Jakarta: Rineka Cipta, 2008),
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5. Imam Asy-Sya>fi’i, Musnad Imam Asy-Sya>fi’i, Pustaka
Azam
6. Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Madzab
7. Muhammad Ali, Fiqih Munakahat
8. Abu Bakr Al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim
9. Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad Al-Jamal, Syahih
Fiqih wanita
10. Ahmad Sarwat, Fiqih Nikah
11. Serta buku-buu lainnya yang membahas tentang masalah
khulu‟.
3.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan
standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Karena jenis
penelitian

ini

adalah

penelitian

kepustakaan,

maka

teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah mengkaji dan menelaah
berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi
dengan kajian ini, kemudian melakukan pencatatan atau mengutip22.
Langkah selanjutnya diklasifikasiakn sesuai dengan sistematika
pembahasan. Setelah membacaa literature atau sumber, penulis
mencoba membandingkan pendapat satu dengan yang lainnya dari
berbagai sumber dan literature yang berbeda-beda.23

22
23

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Baandung: Alfa Beta, 2005), 19.
Ibid,. 20.
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4.

Metode Analisis Data
Teknik analisa data dalam penulisan skripsi ini adalah dengan
menggunakan metode sebagai berikut:24
a. Metode

deduktif

yaitu

cara

berfikir

secara

analitik

yangberangkat daridasar pengetahuan dalam bidang keilmuan
yangbersifat umum dan diterapkan pada kenyataan yang
bersifat khusus.
b. Metode komparasi adalah membandingkan suaatu objek kajian
yang dapat dipahami secara baik dan benar.25

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN
Untuk membeeri gambarn secara garis besar (out line) mengenai
kerangka pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu
dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:
BAB I

: PENDAHULUAN
Bab ini merupakan gambaran secara umum tentang pola
dasar dari keseluruhan isi terdiri dari: latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika
penulisan.

24

Ibid,. 23.
Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV.
Pustaka Setia, 2009).59
25
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BAB II

: PANDANGAN

IMA>M

ASY-SYA>FI’I

TENTANG

STATUS KHULU’ SEBAGAI TALAK
Bab ke-dua ini dimulai dengan mengulas secara sekilas
tentang Biografi singkat Ima>m Asy-Sya>fi’I, metode
istimbath hokum yang digunakan Ima>m Asy-Sya>fi’I dan
Pendapat Ima>m Asy-Sya>fi’I tentang Status Khulu‟ Sebagai
Talak Ba>‟in beserta dalil yang digunakannya.
BAB II

: PANDANGAN IMA<M IBN H}AZM TENTANG STATUS
KHULU’ SEBAGAI TALAK
Bab ini mencakup tentang sekilas Biografi Ima>m Ibn H}azm,
Metode Istimbat hokum yang digunakan, dan pandangan
Ibnu Hazm tentang Status Khulu‟ sebagai Talak Raj‟i .

BAB IV

: STUDY KOMPARATIF PANDANGAN IMA<M ASYSYA<FI’I DAN IMA<M IBN H}AZM TENTANG STATUS
KHULU’ SEBAGAI TALAK
Berisi tentang analisa penulis terhadap persamaan dan
perbedaan Pandaangan serta argumentasi Ima>m Asy-Sya>fi’i
dan Ima>m Ibn H}azm tentang status khulu‟ sebagai talak

BAB V

: PENUTUP
Bab ini sebagai bab akhir yang menyajikan kesimpulan dari
pembahasan pada bab sebelumnya, saran-saran dan di akhiri
dengan penutup.

BAB II
PANDANGAN IMA<M ASY-SYA<FI’I
TENTANG STATUS KHULU’ SEBAGAI TALAK
A. Biografi Ima>m Asy-Sya>fi’i
1. Nasab dan Kelahiran Ima>m Asy-Sya>fi’i
Nama lengkap Ima>m Asy-Sya>fi’i adalah Muhammad bin Idris bin
al-„Abba>s bin „Usma>nt bin Sya>fi’I bin as-Saib bin „U<baid bin „Abdu
Ya>zid bin Ha>syim bin al-Muththa>lib bin „Abdi Manaf bin Qu>syay bin
Kilab> bin Murra>h bin Ka‟ab bin Lu>ay bin Ghalib, Abu „Abdilla>h alQurasyi asy-Sya>fi’I al-Makki, keluarga dekat Rasulullah Sallallahu
„alaihi wa Ssalam dan putra pamannya.1
Al-Muththa>lib adalah saudara Ha>syim, ayah dari „Abdul
Muththa>lib. Kakek Rasulullah Sallallahu „alaihi wa Ssalam dan kakek
Ima>m Asy-Sya>fi’i berkumpul (bertemu nasabnya) pada „Abdi Manaf
bin Qusyay, kakek

Rasulullah Sallallahu „alaihi was salam yang

ketiga.
Imam an-Nawa>wi berkata: “Ima>m Asy-Sya>fi’i adalah Qurasyi
(berasal dari suku Quraisy) dan Muththa>lib (keturunan Muththa>lib)
berdasarkan ijma‟ para ahli riwayat dari semua golongan, sementara
ibunya berasal dari suku Azdiyah”. 2

1

Muhammad bin Al-„aqil, Manhaj „Aqidah Imam asy-Syafi‟I (Pustaka: Imam asySyafi‟I), 15.
2
. Ibid,. 16.

16
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Ima>m Asy-Sya>fi’i dinisbatkan kepada kakeknya yang bernama
Sya>fi’ bin as-Saib, seorang sahabat kecil yang sempat bertemu dengan
Rasulullah ketika masih muda.3
Para sejarawan sepakat bahwa Ima>m Asy-Sya>fi’i lahir pada tahun
150 H, yang merupakan tahun wafatnya Imam Abu Ha>nifah. Ayah
Ima>m Asy-Sya>fi’i bernama Idris bin al-abba>s berasal dari Tabalah
(bagian dari negeri Tahamah yang terkenal) dan ibunya bernama
Fa>timah binti Ubaidillah bin al-hasan bin Husain bin ali bin abi Thalib
ra. Pada awalnya mereka tinggal dikota Madi>nah hingga kemudian
karena suatu hal, beliau memutuskan beserta keluarganya pindah ke
daerah Asqolan, sebuah kota di sebelah barat daya kota Palestina,
dekat dengan wilayah Gazza. 4
Ayah Ima>m Asy-Sya>fi’i wafat tidak lama setelah kelahirannya,
sehingga ia hidup dan tumbuh di negeri Ghazzah sebagai seorang
yatim bersama ibunya. Oleh karena itu, berkumpullah pada dirinya
kefakiran, keyatiman dan keterasingan dari keluarga. 5 Namun, kondisi
ini tidak menjadikannya lemah dalam menghadapi kehidupan setelah
Allah memberinya taufik untuk menempuh jalan yang benar. Setelah
sang ibu membawanya ke tanah Hijaz, yakni kota Makkah, menurut
riwayat terbanyak atau tempat dekat Makkah, mulailah Ima>m Asy-

3

Muhammad al-jamal, Biografi 10 Imam Besar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), 60.
Muhammad bin Al-„aqil, Manhaj „Aqidah Imam asy-Syafi‟I (Pustaka: Imam asySyafi‟I), 17.
5
Ibid,. 19
4
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Sya>fi’i menghafal al-Qur‟an sehingga ia berhasil merampungkan
hafalannya pada usia tujuh tahun. 6
Ima>m Sya>fi’i bercerita: “Aku hidup sebagai yatim dalam asuhan
ibuku. Ibuku tidak mampu membayar seorang

guru untuk

mengajariku. Tetapi, guru itu ridha dan senang jika aku menjadi
penggantinya. Maka setelah aku menamatkan al-Qur‟an, aku hadir di
masjid dan berkumpul bersama para ulama untuk menghafal hadits
atau masalah agama, sementara tempat tinggal kami terletak di jalan
bukit al-Kha>if. Aku menulis (apa yang aku dapat) di atas tulang.
Setelah banyak, tulang-tulang (yang berisi tulisan itu) aku masukkan
ke dalam sebuah bejana besar.”7
Ima>m Asy-Sya>fi’i berkata; “Aku datang ke Makkah ketika berusia
sepuluh tahun dan sekitar itu. Setelah aku bergabung dengan sanak
saudara di sana dan ketika salah seorang dari mereka melihatku
bersemangat untuk mencari ilmu, ia pun menasehatiku: „Janganlah
tergesa-gesa dalam (mempelajari) ilmu ini dan bersungguh-sungguhlah
atas apa yang bermanfaat bagimu.‟ Maksudnya, bekerja mencari
nafkah. Beliau berkata: “Maka kujadikan kelezatanku dalam menuntut
ilmu sehingga Allah menganugerahkan rizki karenanya.” Selanjutkan,
ia berkata: “Aku miskin, tidak punya harta, dan aku belajar ketika
masih kecil. Untuk mendapatkan ilmu, aku harus pergi ke

6

Muhammad al-jamal, Biografi 10 Imam Besar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), 60.
Muhammad bin Al-„aqil, Manhaj „Aqidah Ima>m asy-Sya>fi’I (Pustaka: Imam asySyafi‟I), 20.
7
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perpustakaan dan menggunakan bagian luar dari kulit yang aku jumpai
untuk menuliskannya.8
Ima>m Asy-Sya>fi’i tidak pernah lelah dalam mengembara ilmu,
mulai dari kota Makkah, Madinah, Iraq, Yaman, Mesir dan Negara
lainnya. Hampir semasa hidupnya terfokus untuk belajar dan
memahami berbagai ilmu, mulai dari hadits, tafsirr Al-Qur‟an, syair,
ilmu Fiqih dari banyak guru.
Ima>m Asy-Sya>fi’i menikah dengan Hamidah binti Nafi‟ bin
Unaisah bin Amru bin Utsman bin Affandan dikaruniai 3 putra yaitu
Abu utsman Muhammad, Fatimah dan Zainab.9
Selama hidupnya, Ima>m Asy-Sya>fi’i mengalami enam kali
pergantian kepemimpinan di masa bani Abbasiyah. Mereka adalah
Abu Ja‟far al-Mansyur (136-158 H), Muhammad al-Mahdi bin abu
ja‟far al-Mansyur (158-169 H), Musa al-Ha>di bin Muhammad alMahdi (169-170 H), Harun ar-Rosyid bin Muhammad al-Mahdi (170193 H), Muhammad al Amir bin harun ar-Rosyid (193-198H), dan
Abdullah al-Makmun bin Harun ar-Rosyid (198-218 H).
Pada tahun 159 H Ima>m Sya>fi’i ke Bagdad dan menetap disana
selama dua tahun. Setelah itu beliau kembali ke Makkah. Pada tahun
198 H beliau pergi pula ke Mesir dan menetap disana sampai
wafatnya.10
8

Ibid,. 23
Imam Syafi‟i , Al Umm (Terj:Husein Abdul Hamid,Ringkasan Kitab Al Umm),9.
10
Abdurrahman al-Syarqawi,Biografi Empat Imam ( jakarta : Pustaka al-Kautsar,
2006),118.
9
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Di

akhir

hayatnya,

Ima>m

Asy-Sya>fi’i

sibuk

berdakwah,

menyebarkan ilmu, dan mengarang di mesir, sampai hal itu
memberikan madharat bagi tubuhnya. Akibatnya, ia terkena penyakit
wasir yang menyebabkan keluarnya darah. Tetapi, kerena kecintaannya
terhadap ilmu, Ima>m Asy-Sya>fi’i tetap melakukan pekerjaanya dengan
tidak mempedulikan sakitnya, sampai akhirnya beliau wafat pada
malam jum‟at seusai syolat Magrib, yaitu pada akhir bulan Rajab
tahun 204 H/820 M, dimakamkan di kota kairo, di dekat Masjid Yazar,
yang berada dalam lingkungan perumahan yang bernama Ima>m AsySya>fi’i. 11
2. Pendidikan Ima>m Asy-Sya>fi’i
Ima>m Asy-Sya>fi’i begitu tekun belajar sehingga ia dapat
menghafal al-Qur‟an pada usia 7 tahun dan hafal kitab al-Muwaththa‟
(karya Ima>m Ma>lik) dalam waktu tiga hari pada usia 10 tahun. Pada
saat usia 15 tahun (ada yang mengatakan 18 tahun). Ima>m Asy-Sya>fi’i
berfatwa setelah mendapatkan izin dari syaikhnya yang bernama
Muslim bin Khalid az-Zanji. Dalam menuntut ilmu, Ima>m Sya>fi’i
hamper tidak memiliki peralataan belajar, sehingga ia menceritakan
bahwa ia menggunakan tulang-tulang ataupun kulit pohon sebagai

11

Ibid,.120
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media untunya menulis, dan jika sudah penuh maka ia masukkan
dalam bejana dan digunakan lagi. 12
Ima>m Asy-Sya>fi’i menaruh perhatian yang besar kepada sya‟ir dan
bahasa sehingga ia pergi kepedesaan dan bergabung dengan Suku
Huzail untuk belajar bahasa dan sastra arab. Dari suku ini Ima>m AsySya>fi’i mempelajari bahasa dan syair-syair arab hingga dapat
menghafalnya. Suku Huzail adalah suatu suku yang terkenal sebagai
suatu suku yang paling baik dalam bahasa arab.
Selain mempelajari ilmu bahasa dan sastra arab berasrama suku
Huzail, Ima>m Asy-Sya>fi’i juga belajar memanah, beliau sangat pandai
melakukannya. Bahkan jika beliau melesetkan sepuluh anak panah
maka mampu melesetkan anak panah tersebut dengan tepat sasaran.13
Ima>m Asy-Sya>fi’i kembali ke kota Makkah saat berusia dua puluh
tahun dan dapat memilih sendiri guru-gurunya, beliau sudah terbiasa
untuk meminta nasehat kepada ibunya yang seorang penghafal alQur‟an dan hadits serta mengerti hokum.14 Ibunya mengarahkan Ima>m
Sya>fi’i untuk belajar kepada murid-murid ibn Abbas dan Ja‟far asySyadiq tentang Al-Qur‟an beserta tafsirnya, haits dan Fiqih. 15

12

Abdurrahman al-Syarqawi,Biografi Empat Imam ( jakarta : Pustaka al-Kautsar,

2006),119
13

Ahmad asy-Syurbani, Sejarah dan Biografi Imam asy-Syafi‟I (jakarta : Pustaka alKautsar, 2009),143.
14
Thariq Suwaidan, Biografi Imam asy-Syafi‟I (Jakarta: Pustaka azama, 2015), 31.
15
Abdurrahman al-Syarqawi,Biografi Empat Imam ( jakarta : Pustaka al-Kautsar,
2006),122.
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Ima>m Asy-Sya>fi’i pernah berguru langsung pada Ima>m Ma>lik dan
focus mengikuti setiap kajian ddari gurunya hingga ia tinggal di
Madinah hingga Ima>m Ma>lik (gurunya) wafat. Ima>m Ma>lik menerima
Ima>m Asy-Sya>fi’i sebagai muridnya karena kekagumannya dengan
kecerdasan Ima>m Asy-Sya>fi’i dan kefasihannya dalam menghafal
secara detail kitab al-Muwatta‟ yang dikarangnya. Belum ada murid
yang secerdas Ima>m Asy-Sya>fi’i menurutnya.
Pada waktu belajar dengan Ima>m Ma>lik, Ima>m Asy-Sya>fi’i juga
belajar ke negeri Iraq, karena ia merasa penasaraan dan ingin belajar
tentang fiqih Ima>m Ha>nafi, karena waktu itu Ima>m Ha>nafi sudah wafat
maka Ima>m Asy-Sya>fi’i berusaha mencari dan belajar kepada para
ulama yang pernah belajar dan menjadi murid Ima>m Ha>nafi di Kufah
(Iraq). Dari sinilah Ima>m Asy-Sya>fi’i mendapatkan ilmu ahli ra‟yi.
Seusai belajar di Iraq Ima>m Asy-Sya>fi’i mulai mengembara disekitar
kota Iraq sampai kota Palestina selama kurun waktu dua tahun dari
tahun 182-184 H. dalam perjalanannya beliau belajar dan dapat
memahami akhlak maupun adat dari para ulama.16 Setelah itu ia pun
kembali ke madinah untuk melajutkan belajarnya kepada Imam Malik
kurang lebih selama empat tahun dan menjadi dasar ilmu sebagi ahli
hadits.
Sepeninggal

Ima>m

Ma>lik,

Ima>m

Asy-Sya>fi’i

melanjutkan

perjalannya dalam menuntut ilmu ke negeri Yaman, dengan berbekal

16

Ibid,. 73
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banyak ilmu yang sudah ia dapatkan, beliau sempat bekerja dengan
menjadi seorang hakim yang banyaak menerima pujian hingga suatu
waktu ia difitnah karena telah melawan pemerintah pusat sehingga ia
dipenjara dan berhenti dari pekerjaannya. 17
Ima>m Asy-Sya>fi’i kemudian melanjutkan dalam pengembangan
ilmunya pergi ke kota Bagdad dan Mesir. Disanalah beliau mulai focus
untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang sudah ia dapatkan kepada muridmuridnya. Dan menyempurnakan tulisan-tulisannya ketika berada di
Bagdad. Hampir disetiap kota dan Negara, Ima>m Asy-Sya>fi’i memiliki
murid yang senantiasa ingin belajar kepadanya 18
3. Guru-Guru Ima>m Asy-Sya>fi’i
Ima>m Asy-Sya>fi’i mempelajari fiqih, dan hadits kepada banyak
guru yang tempatnya berjauhan dan memiliki metode yang berbeda.
Diantaranya di Makkah, Madinah, Kuffah, Basyrah,Yaman, Syam,
Iraq, dan Mesir.
Di antara para syaikh Ima>m Asy-Sya>fi’i yang berasal dari
penduduk Makkah adalah:
a. Ima>m Sufyan bin „Uyainah bin Maimun Abu Muhammad alKu>fi al-makki;
b. ‘Abdur Rahma>n bin Abu> Bakar bin ‘Abdu>llah bin Abu>
Mula>ikah
17

Ahmad asy-Syurbani, Sejarah dan Biografi Imam asy-Syafi‟I (jakarta : Pustaka alKautsar, 2009),146
18
Moenawir Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Madzab (Jakarta: Gema
Insani:2016,) 220.
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c. Isma‟il bin „Abdullah bin Qisthinthin al-Muqri
d. Muslim bi Khalid az-Zanji bin Muslim al-Qurasyi alMakhzumi, Mufti Makkah

tahun 180 H yang bertepatan

dengan tahun 769 M, ia adalah maula (budak) Bani Makzum.
e. Sa‟ad bin Abi salim al-Qaddah
f. Daud bin Abdurrahman al-Athar
g. Abdul Ha>mid nin Abdul Aziz
Dari penduduk Madinah ialah :19
a. Malik bin Anass bin Abu „Amir al-Asybahi
b. „Abdul „Aziz bin Muhammad ad-Darawardi
c. Ibrahim bin Sa‟ad bin „AbdurRahman bin „Auf
d. Muhammad bin Isma‟il bin Abu Fudaik
e. Ibrahim bin yahya
f. Abdullaah bin Nafi‟‟
Dari Negara lainnya ialah:
a. Hisyam bin Yusuf as-Syan‟ani
b. Mutharrif bin Mazin as-Syan‟ani
c. Waki‟ bin al-Jarrah bin Mulih bin Adiy al-Kufi
d. Muhammad bin al-Hasan Asy-Syaibani
e. Hammad bin jarrah bin Malih al kufi
f. Abdul Wahhab bin Abdul Majid ats-Tsaqofi
19

Ahmad asy-Syurbani, Sejarah dan Biografi Imam asy-Syafi‟I (jakarta : Pustaka alKautsar, 2009),149

25

g. Ismail bin Ibrahim Al-Basyri
4. Murid-murid Ima>m Asy-Sya>fi’i
Ima>m Asy-Sya>fi’i mengembara dan berpindah-pindah tempat, dan
di setiap datang ke suatu Negara beliau selalu menyebarkan ilmu
sehingga beliau banyak di datangi oleh orang-orang untuk belajar,
begitu banyaknya sehingga tidak terhitung berapa banyak dan siapa
saja yang menjadi murid Ima>m Asy-Sya>fi’i, diantara murid-murid
Ima>m Asy-Sya>fi’i yang terkenal ialah :20
a. Ar-Rabi‟ bin Sulaiman bin „abdul jabbar bin Kamil, Imam alMuhaddits al-Faqih al-Kabir Abu Muhammad al-Muradi alMisyri al-Muadzdzin.
b. Abu Ibrahim Isma‟il bin yahya bin Ismail bin‟Amr bin Muslim
al-Muzani al-Misyri, al-Imam al-„Allamah.
c. Abu „Abdillah Muhammad bin „Abdillah bin „Abdul hakam bin
A‟yan bin Laits al-Imam Syaikhul Islam Abu „Abdillah alMisyri al-Faqih.
d. Abu Ya‟qub Yusuf bin Yahya al-Misyri al-Buwaithi. Al-imam
al-„Allamah
e. Abu Abdillah Ibrahim bin Kholid al kalbi al-baghdadi , dikenal
dengan namaTsaur Al-kalbi21
f. Abu Ali Al-karabisi

20

Fakhruddin ar-Razi, Manaqib Imam asy-Syafi‟I, (Jakarta; Pustaka al-kautsar, 2017). 27
Ahmad asy-Syurbani, Sejarah dan Biografi Imam asy-Syafi‟I (jakarta : Pustaka alKautsar, 2009),150
21
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g. Abu Ali al-Hasan bin Muhammad bin asy-Syobbah azza‟farani al-Bagdadi;
h. Ahmad bin hanbal
i. Ismail bin yahya bin ismail al-Muzani
j. Ar-rabi‟ bin Sulaiman bin Abdil jabbar al-Muradi
5. Metode Istimbath Hokum Ima>m Asy-Sya>fi’i
Ima>m Asy-Sya>fi’i tidak pernah terpikirkan untuk membuat sebuah
madzab khusus atau pendapat-pendapat pribadi khusus yang terpisah
dari pendapat Ima>m Ma>lik. Dalam menetapkan hukum, Ima>m AsySya>fi’i menggunakan metode istimbath hokum antaranya: 22
a. Nas, yaitu Al-Qur‟an dan As-Sunnah yang merupakan sumber
utama bagi fiqih islam, keduanya adalah sumber dari segala
pendapat, baik dengan nas atau melalui penafsirannya. Demikian
pula Ijma‟, pasti bersandar pada keduanya dan tidak mungkin
keluar darinya. Menurut beliau

Al-Qur‟an merupakan dasar

agama, tiang dan hujjahnya. Sunnah adalah cabang dan al-Qur‟an
adalah dasarnya. Oleh karena itu darinya ia mengambil kekuatan
sehingga disamakan kedudukannya dalam menistimbath hokum,
membantu al-Qur‟an dalam menjelaskan makna dan syariat yang
terkandung di dalamnya yang dapat membawa kemaslahatan bagi
umat dalam kehidupan mereka. 23
22

Muhammad bin abdul wahhab al-Aqil, Biografi dan Aqidah Imam Syafi‟I
(Yogyakarta:Adhwa as-Salaf, 2017),71-72.
23
Ahmad asy-Syurbani, Sejarah dan Biografi Imam asy-Syafi‟I (jakarta : Pustaka alKautsar, 2009),155

27

b. Ijma‟. Ijma‟ merupakan salah satu dasar yang dijadikan sebagai
hujjah oleh Ima>m Sya>fi’i, menempatkan urutan setelah al-Qur‟an
dan Sunnah. Beliau mendefinisikannya sebagi kesepakatan ulama
suatu zaman tertentu terhadap suatu masalah hokum syar‟I dengan
berstandar kepada dalil. Apabila masalah yang sudah disepakati
bertentangan dengan al-Qur‟an dan sunnah maka tidak ada hujjah
padanyaa.
c. Pendapat para sahabat. Ima>m Asy-Sya>fi’i mengambil pendapat
para sahabat dalam dua madzab jadid dan qadim-nya. Beliau
membagi pendapat sahabat kepada tiga bagiaan; pertama, suatu
yang sudah disepakati, seperti ijma mereka membiarkan lahan
pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemilinya.
Ijma sperti ini adalah hujjan dan termasuk dalam keumumannya
serta tidak dapat dikritik. Kedua, pendapat sorang sahabat saja dan
tidak yang lain dalam suatu masalah , baik setuju atau menolak,
maka imam Asy-Sya>fi’i tetap mengambilnya. Ketiga, masalah
yang mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini Ima>m Sya>fi’i
akan memilih slah satunya yang paling dekat dengan al-Qur‟an,
Sunnah, Ijma‟, atau menguatkannya dengan qiyas yang ebih kuat
dan beliau tidak akan membuat pendapaat baru yang bertetntangan
dengan pendapat yang sudah ada. 24

24

Ibid,. 158.
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d. Qiyas. Qiyas menurut para ahli hokum islam berarti penalaran
analogis, yaitu pengambilan kesimpulan dari prinsip tertentu,
perbandingan hokum permasalahan yang baru dibandingkan
dengan hokum yang lama.25 Ima>m Asy-Sya>fi’i sangat membatasi
pemikiran analogis. Qiyas yang dilakukan oleh Ima>m Asy-Sya>fi’i
tidak bisa independen karena semua yang diutarakan oleh Ima>m
Asy-Sya>fi’i dikaitkan dengan nash Al-Qura‟an dan Hadits. Beliau
menilanya sebagai sebuah bentuk ijtihad karena seperti yang
sudaah dijelaskan tentang dasar istimbath, Ima>m Asy-Sya>fi’i ia
sama dengan menggali makna nass atau menguatkan salah satu
pendapat

untuk

mencapai

pendapat

yang

lebih

mudah

dilaksanakan.
Itulah beberapa dasar yang digunakan Ima>m Asy-Sya>fi’i dalam
menggali sebuah hokum. Demikian juga dalam menggali hokum Ima>m
Asy-Sya>fi’i dalam kitab al Umm. Ima>m Asy-Sya>fi’i menolak istihsan
dan mengatakaan “barang siapa yang melakukan istihsan sungguh ia
telah membuat syariat sendiri”. Oleh karena itu, tidak ada dalil almasalih al-mursalah dalam madzabnya kerana ia sudah cukup dengan
apa yang dinamakan munasabah(kesesuaian) yang merupakan salah
satu cara dalam menetapkan illat dalam qiyas. 26

25

Ibid,. 160
Rasyad Hasan Khalil, Tharikh Tasyri‟, terjemahan Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah,
2009),189-191.
26
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6. Karya –karya Imam Asy-Syafi’i
Ima>m Asy-Sya>fi’i selain sebagai seorang ulama yang ahli
mengajar dan ahli mendidik, menulis syair dan sajak. Beliau juga
seorang pengarang kitab-kitab yang bermutu tinggi dan sangat
bermanfaat besar bagi dunia islam.
Adapun kitab-kitab karangan Ima>m Asy-Sya>fi’i anatara lain;
a. Ar-Risalaah Al Qadimah (kitab al Hujjah)
b. Ar-Risalah al Jadidah
c. Ikhtilaf Al Hadist
d. Ibthal al istihsan
e. Ahkam Al Qur‟an
f. Bayadh Al Fardh
g. Sifat A Amr wa Nahyi
h. Ikhtilaf Al Malik wa Syafi‟i
i. Ikhtilaf Al Iraqiyin
j. Ikhtilaf Muhammad bin Husain
k. Fadha‟il al Quraisy
l. Kitab Al Umm
m. Kitab As-Sunah27

27

Imam Asy-Syaf‟I, Al umm, Terj, Misbah ( Jakarta: Pusatak Azam, 2014),jilid 1, 9.
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B. Pendapat Ima>m Asy-Sya>fi’i Tentang Status Khulu’ Sebagai Talak
Ba’in
Mengenai kedudukan hokum khulu‟, menurut Ima>m Asy-Sya>fi’i
adalah talak, Ima>m Asy-Sya>fi’i mengatakan: “ Khulu‟ itu sama dengan
talak, sehingga khulu‟ tidak jatuh kecuali dengan ucapan yang
menjatuhkan talak. Seandainya ia berkata kepada istrinya, “jika kamu
memberiku sekian dan sekian,

maka

kamu tertalak, atau aku

meninggalkanmu, atau aku melepaskaanmu,” maka jatuhlah talak. Dan ia
tidak membutuhkan niat. Sehingga apabila istri memberikan iwadh maka
suami

telah

melakukan

talak

kepada

istrinya

meskipun

tidak

membutuhkan niat. 28
Ima>m Asy-Sya>fi’i mengatakan jika suami melakukaan khulu‟
terhadap istrinya dan suami meniatkan talak tetapi tidak mengucapkan
bilangan tertentu, maka khulu‟ tersebut jatuh sebagai satu talak, tetapi ia
(suami) tidak memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya karena khulu‟
merupakan salah satu bentuk jual beli. Suami tidak boleh memiliki harta
istri. 29
Ima>m Asy-Sya>fi’i berhujjah dengan firman Allah subhanahu
wata‟ala

ٍ اك ِِبعرو
ِ ُ َّالط
ف أ َْو تَ ْس ِريْ ٌح ِبِِ ْح َس ٍن
ْ ُ َْ ُ َلق َمَّرََتن فَِإ ْم َس
28
29

Ibid,. 372
Ibid,. 376
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Artinya : “ talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali…..(Qs. Al Baqarah (2)
229)30
Ima>m Asy-Sya>fi’i memahami maksud ayat diatas bahwa talak
tersebut jatuh karena dijatuhkan oleh suami dan khulu‟ hanya dapat
dijatuhkan oleh suami meskipun istri yang meminta. Jika suami
melakukan khulu‟ terhadap istrinya lalu suami menyebutkan talak maka
itu adalah talak dan itu sesuai niat dari suami seperti menyebutkan
kalimat yang sama dengan kalimat talak dengan niat talak.31
Setiap kalimat yang digunakan untuk menjatuhkan talak tanpa
khulu‟ maka kalimat yang dijatuhkan itu adalah khulu‟ dan khulu‟ itu
dijatuhkan dengan niat talak dari suami. Jika kalimat tidak bisa
menjatuhkaan talak, maka sesuatu yang diambil oleh suami dari istri
(iwadh) harus dikembalikan kepada istri.
Jika suami meniatkan khulu‟ dua atau tiga, maka khulu‟ dijatuhkan
seperti yang diniatkan oleh suami dan jika suami mengucapakan kalimat
khulu‟ kepada istrinya dengan bilangan talak, maka itu adalah talak.
Dalam kitabnya Ima>m Sya>fi’I memberikan penjelasan dari riwayat
Utsma>n. Radhiyaallahu anhu bahwa Ummu Bakrah Al-Aslamiyah
melakukan khulu‟ terhadap suaminya yang bernama Abdullah bin Usaid,
kemudian keduanya mendatangi Utsman untuk urusan itu, Utsman
berkata; “ itu sama dengan satu kali talak, kecuali kamu menyebutkan

30
31

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Bogor: SyaamilQur‟an, 2007),
Ibid,. 377
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suatu bilangan sehingga khulu‟ itu dijatuhkan sesuai bilangan yang kamu
sebutkan.
Ima>m Asy-Sya>fi’i juga menjelakan bahwa iddah wanita yang telah
dijatuhkan khulu‟ oleh suami maka iddah yang akan dijalani dan diterima
tidak berbeda dengan iddah wanita yang telah dijatuhkan talak oleh
suaminya. Istri berhak atas tempat tinggal, tetapi tidak berhak untuk
mendapatkan nafkah.

Adapun alasan Ima>m Sya>fi’i mengatakan istri

tidak berhak untuk mendapatkan nafkah karena suaminya tidak berhak
rujuk kembali kepada istrinya. Jika suami telah melakukan khulu‟
terhadap istrinya kemudian melakukan talak dimasa iddah, maka tidak
ada talak karena talak itu tidak berarti terhadap istrinya karena ia sudah
tidak lagi menjadi istri dan tidak pula suami memiliki hak rujuk
kepadanya. Istrinya tidak halal lagi baginya kecuali dengan pernikahan
yang baru sebagaimana sebelumnya ia menikahinya. 32

C. Landasan hukum Ima>m Asy- Sya>fi’I tentang Status Khulu’ sebagai
talak Ba’in
Adapun

dalil

yang

digunakan

Ima>m

Asy-Sya>fi’i

dalam

berpendapat bahwa Khulu‟ termasuk dalam talak ba‟in adalah sebagai
berikut :

32

Ibid,. 379
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ٍۢ
ٍۢ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٓاك ِبَْع ُرْوف اَْو تَ ْس ِريْ ٌح ِِب ْح َسان ۗ َوََل ََي ُّل لَ ُك ْم اَ ْن ََتْ ُخ ُذ ْوا ِمَّا
ٌ اَلطَّ ََل ُق َمَّرَٰت ِن ۖ فَاِ ْم َس
ِ
ِ ِ َِٰ اَٰتَي تُموى َّن َشيًا اََِّلٓ اَ ْن ََّيَافَآ اَََّل ي ِقيما ح ُدود
ۙ ِاَّلل
َّٰ اَّلل ۗ فَا ْن خ ْفتُ ْم اَََّل يُقْي َما ُح ُد ْوَد
ّ َْ ُ َْ ُ
ْ ُُْ ْ
ِ
ۗۗ ٖت بِو
ْ اح َعلَْي ِه َما فْي َما افْ تَ َد
َ َفَ ََل ُجن
“talak yang dapat dirujuki dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan
cara yang makruf dan menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal
bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan
kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat
menjalankan hokum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya
(suami-istri) tidak dapat menjalankna hokum-hukum Allah, maka tidak
ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk
menebus dirinya.” (Qs.Al Baqarah(2):229)33
Ima>m Sya>fi’i memahami ayat diatas sebagai dalil bahwa allah
membolehkan seorang istri untuk memberikan harta sebagai tebusan
kepada suaminya yang terdapat kekhawatiran untuk tidak dapat
melaksanakan hokum allah atau kewajibannya. dan Ima>m Sya>fi’i
memaknai ayat yang bebunyi:

ِ
ۗۗ ٖت بِو
ْ اح َعلَْي ِه َما فْي َما افْ تَ َد
َ َفَ ََل ُجن

maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh
istri untuk menebus dirinya.” (Qs.Al Baqarah(2):229) 34
Ima>m Sya>fi’i berpendapat bahwa ayaat tesebut mengandung illat
tentang hokum kebolehan khulu‟ yang kemudian dia mengqiyaskan khulu‟
seperti jual beli berdasarkan ayat tesebut. Dimana seorang istri tidak
dinggap menebus dirinya jika seorang suami boleh rujuk padanya.

33

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bogor: Syaamil Qur‟an, 2007),

34

Ibid,.120

120.

34

Khulu‟ dimaknai sebagai talak yang tidak dapat dirujuk dalam
menentukan ini Ima>m Asy-Sya>fi’i dia juga menggunakan dalil yang
bersumber dari hadits yang bunyinya:

 اهنا، عن عمرة ان حبيبو بنت سهل اخربهتا،أخربان ملك عن َيي بن سعيد
وان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خرج اىل صَلة الصبح،كانت عند اثبت بن قيس بن مشاس
م من ىذه؟ اان حبيبو بنت. فقالرسول هللا ص، فوجد حبيبو بنت سهلعند ِببو
 قال اثبت رسول، فلما جاء اثبت،سهل اي رسول هللا َل اان وَل اثبت لزوجها
 اي رسول:  فقالت حبيبو، قذ ذكرت ما شاء هللا ان تذكر، ىذه حبيبو: هللا ملسو هيلع هللا ىلص
خذ منها ! فاخدت منها: فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كل ما اعطاين عندي،هللا ملسو هيلع هللا ىلص
.وجلست يف اىلها
Artinya: Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dari
Amrah binti Abdurrahman bahwa Habibah binti Sahl mengabarinya,
bahwa oa dahulunya menjadi istri Tsabit bin Qais bin Asy-Syammas.
Rasulullah SAW keluar rumah hendak menunaikan syolat subuh,
lalu beliau mendapati Habibah binti Sahl berada di depan pintu
rumah beliau saat hari masih gelap. Rasulullah SAW lalu bertanya
kepadanya, “Siapa itu?” Habibah menjawab, “wahai Rasulullah,
saya Habibah binti Sahl.” Beliau bertanya lagi, “Apa
keperluanmu?” habibah menjawab, “ Aku tidak mau lagi bersama
Tsabit bin Qais –suaminya.” Saat Tsabit bin Qais datang,
rasulullah SAW bertanya kepadanya, “ini Habibah Binti sahl telah
mengadukan permasalahannya, sesuai kehendak allah aapa yang
dia sebutkan,” habibah berkata, “Wahai Rasulullah, semua yang
diberikannya kepadaku masih ada padaku.” kemudian Rasulullah
berkata kepada Tsabit bin Qais, “Ambillah darinya.” Maka Tsabit
pun mengambil (tebusan) dari Habibah, kemudian dia tinggal
bersama keluarganya.35

35

Imam Asy-syafi‟I, Al Umm, tahqiq & Takhrij, Rif‟at fauzo Abdul Muthallaib: Terj.
Misbah (Jakarta :Pustaka azam, 2014), 367-369.
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اهنا اتت، عن عمرة عن حبيبو بنت سهل،أخربان ابن عيينة عن َيي بن سعيد
 َل اان وَل اثبت بن: النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف الغلس وىي تشكو شيئا ببدهنا وىي تقول
 خذ منها ! فاخدت منها، اي اثبت: فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  فقالت،قيس
وجلست
Artinya: Ibnu Uyainah mengabarkaan kepada kami dari Yahya bin Said,
dari Amrah binti Abdurrahman dari Habibah binti Sahl bahwa ia
datang kepada Nabi SAW saat langit masih gelap untuk
mengadukan sesuatu terkait fisiknya. Ia berkata, “Aku tidak lagi
bersama Tsabit bin Qais.” Habibah melanjutkan: Lalu Rasulullah
SAW bersabda: “Wahai Tsabit Ambillah harta itu darinya.”
Kemudian Tsabit mengambil harta tersebut darinya, dan Habibah
pun duduk (menjalani Iddah). 36

36

mam Asy-syafi‟I, Al Umm, tahqiq & Takhrij, Rif‟at fauzo Abdul Muthallaib: Terj.
Misbah (Jakarta :Pustaka azam, 2014), 367-369.

BAB III
PENDAPAT IMA<M IBN H}AZM
TENTANG STATUS KHULU’ SEBAGAI TALAK RAJ’I
A. Biografi Ima>m Ibn H}azm
1. Nasab dan Kelahiran Ima>m Ibn H}azm
Tokoh yang bernama

lengkap Abu> Muhammad Ali bin Abi

Ahma>d bin Said bin H}azm bin Gal>ib bin Syalih bin Kha>laf bin
Ma’dan bin Sufyan bin ya>zid bin abu> sufyan bin Haarb bin Uma>yyah
bin Abd Syams al –Umawi, yang lebih dikenal dengan sebutan Ibn
H}azm al-Zahiri ini lahir di Cordova pada hari rabu, 30 Ramadhan 384
H/ 7 November 994 M. sebelum terbit matahari pada masa hisya>>m alMuay>zzyad yang memerintah pada usia 10 tahun setelah Hakam alMuntasyir.1 Kakeknya, Yazid, adalah orang pertama kali masuk islam
dari garis kakeknya yang berasal dari Persia. Seangkan Kha>laf bi
Ma‟dan adalah kakeknya yang pertama kali masuk Negeri Andalusia
bersama Musa bin Nusair dalam bala tentara penakhlukan pada 93 H,
sehingga dari garis nasabnya dapat diketahui bahwa ia mempunyai
garis keturunan yang berasal dari keluarga Persia.2
Ima>m Ibn H}azm tumbuh berkembang dan dewasa sebagai putera
dari seorang menteri di bawah pemerintahan al-Mansyur bin Abu
1

Abdur Rahman al-Syarqawi, Riwayat Sembilan Imam Fiqh, (Bandung:Pustaka
Hidayah, 2000), 237.
2
Murni, Syaikh M. Sa‟id, Tokoh-tokoh Besar Sepanjang Sejarah, (Jakarta:Pustaaka alkautsar, 2007), 361.
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„Amir, dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan kenikmatan,
kesenangan dan kemewahan. Sebuah kondisi yang wajar dialami oleh
putra-putra menteri dan pejabat. Ima>m Ibn H}azm bersama keluarganya
bermukim di Montlisin (kini di sebut Montijar, dikawasan Huelva,
Andalusia bagian barat daya) yang terletak dalam wilayah Nielbia.
Ima>m Ibn H}azm melukiskan kehidupannya yang penuh dengan
kemewahan itu dalam karyanya “ Tauq al-Hama>mah” yang
menggambarkan tentang keluasan rumah yang dipenuh para pelayan
dan wanita-wanita yang mempelajari dan menghafaal Al-Qur‟an dan di
dalamnya sang ayah handalah, seperti kebiasaan pada masa itu yang
menjadi guru pertamanya. 3
Beliau berasal dari kelurga bangsawaan Arab yang berkedudukan
sebagi menteri kerajaan Arab-Islam, kelanjuatan dari kedaulatan Bani
Umayyah yang berpusat di Damaskus, setelah daulat itu runtuh dalam
menghadapi perlawanan orang-orang Abbas dan kaum „Alawiyyin.
Nama Ima>m Ibn H}azm merupakan nama yang tertulis di berbagai
karangannya sehingga dengan nama inilah Ibnu Hazm lebih dikenal.
Imam Ima>m Ibn H}azm dan ayahnya tinggal di Kordova.4 Ayahnya
merupakan seorang menteri dari khalifah al-Mansur yakni Muhammad
bin Amir dan juga masih menjadi menteri dipemerintahan anaknya, alMuzhaffar. Ayahnyalah orang yang mengatur jalannya pemerintahan
keduanya. Ima>m Ibn H}azm sendiri kemudian juga menjadi menteri
3
4

Ibid,. 368.
Ibid,. 369.
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pada kekhalifahan Abdur Rahman bin Hisyam bin Abdul Jabbar bin alNashir

yang

dijuluki

al-Mu‟tazir

Billah.

Kemudian

beliau

meninggalkan status menterinya secara sukarela untuk menekuni ilmuilmu.5
Ima>m Ibn H}azm lahir di Kordova di sebelah timur, di kompleks
maniyyah al-Mughirah, di istana ayahnya yang dekat dari ota alMansyur bin Abu Amir (az-Zahirah) yang dikhususkan baginya dan
para pembantunya dalam pemerintahan, serta dijadikan sebagai markas
pemerintahan, yang menghimpun antara kekuatan bersenjata dengan
symbol kebesaran dan kedudukan.6
Pada masa kelahiran Ima>m Ibn H}azm, negara Andalusia bukan lagi
Andalusia yang kuat dan bersatu seperti selama kurun waktu tiga abad
sebelumnya. Kekha>lifahan di Andalus ketika itu berada di tangan
Hisyam al-Muay>yad, salah seorang kha>lifah terakhir di negeri itu. Pada
masa itu, Negara Andalus sudah terkoyak-koyak menjadi kepingan
Negara-negara

atau

kesultanan-kesultanan

kecil

yang

saling

menjatuhkan, berebut kekuasaan atas Negara-negara kecil tetangganya.
Bahkan untuk itu, ada yang meminta bantuan pasukan asing (Eropa)
agar dapat menghancurkan negara kecil yang berdekatan.

7

Negara

Andalus tidak hanya dilanda dekadensi (kemerosotan) politik, tetapi
5

Abdul wahid bin ali al-Tamimi, al-Mu‟jab fi Talkhisy al-Maghib min ladun Fath alAndalus ila Akhir Asyr al-Muwahidin, Juz I (Beirut:al-Maktabah al-Isyriyyah), 43.
6
Suryan A jamrah, Pemikiran Kalam Ibnu Hazm al-Andalusi cet. I, (Pekanbaru: Susqa
Press, 1998), 34.
7
Departemen Agama RI, Ensiklopedi Islam di Indonesia, Jaakarta :Derektorat Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Saraana Perguruan
Tinggi Agama/IAIN Jakarta, 1993),391.
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juga dekadensi social, moral, dan bahka juga dibidang penghayatan
agama. Jauh dari keadaan yang semestinya sebagai masyarakaat
Islam.8
2. Pendidikan Ima>m Ibn H}azm
Ima>m Ibn H}azm mula-mula belajar sesuatu yang memang telah
biasa diajarkan kepada anak-anak para pembesar Negara seperti
menghafal syair, menghafal al-Qur‟an dan menulis. Masa pengajaran
seperti ini berlangsung di bawah bimbingan pengasuh wanita. Disaat
usinya menginjak remaja, ia diajak oleh ayahnya menghadiri majelismajelis ilmiah dan budaya yang sering diadakan Kha>lifah al-Mansur
dan dihadiri pula oleh ahli syair dan ilmuwan. Ia juga belajar kepada
seorang guru yang alim dan wara‟ yaitu Abu> al-Husain abu> Ali alFa>risi. Ima>m Ibn H}azm selalu disamping guru pilihan ayahnya, sorang
guru yang melenyapkaan dorongan-dorongan nafsu dalam dirinya.
Yaitu ketika itu wanita tidak berhijab di depan kaum pria, menurut
Ima>m Ibn H}azm adalah merupakan hal yang biasa di dalam dunia
pendidikan di Andalusia. Dengan kecepatan daya tangkap, kekuatan
daya ingat dan kecermatan pemahamannya, Ima>m Ibn H}azm menjadi
pemuda yang nyaris mengungguli guru-gurunya.9
Ilmu yang mula-mula dipelajari oleh Ima>m Ibn H}azm adalah ilmu
Hadits setelah itu ia menghafal al-Qur‟an dan ilmu syair bahasa Arab.
8

Abdurrahman al-Syarqawi, A‟immah al-Fiqh al-Tis‟ah, terj. H.M.H. al-Hamid alHusaini (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), 569.
9
Rahman Alwi, Metode Ijtihad Madzab al-zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas,
(Jakarta: Gaung Persada Press, 2005), cet. Ke-1,31-32.
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ilmu fiqih pertama kali diperoleh dari fiqih madzab Ma>liki, karena
madzab ini yang banyak dianut oleh masyarakat Andalusia. Bahkan
bisa dikatakan madzab Maliki adalah madzab resmi Negara.
Diriwayatkkan bahwa Ima>m Ibn H}azm pernah berkata bahwa di
masanya ada dua madzab yang terbesar karena dukungan oleh
penguasa negeri, yaitu madzab Abu> Hani>fah di Timur (wilayah Irak,
dan sekitarnya) dan Madzab Ma>liki di Barat (Spayol dan sekitarnya).10
Dalam beberapa kesempatan Ima>m Ibn H}azm mendapat teguran
dalam hal beribadah syolat takhiyatul masjid hingga akhirnya ia
diantarkan kepada seorang ulama yang bernama Abu Abdullah Ibnu
Dahun, seorang mufti ternama di Cordova. Kepadanya ia belajar kitab
al-Muwatta‟ karangan Ima>m Ma>>lik Ibnu Anas. Dalam waktu tiga
tahun Ima>m Ibn H}azm mampu mempelajari dan menguasaainya,
kemudian dia mulai aktif melakukan diskusi dan munazarah
(perdebatan) tentang fiqih.
Pencarian ilmu Ima>m Ibn H}azm tidak berhenti pada madzab
Ma>liki, ia menemukan kritikan-kritikan yang dilakukan oleh Imam
Asy Syafi‟I terhadap madzab maaliki sehingga ia melanjutkan
pendalaman fiqih madzab Sya>fi’I yang kurang popular di Andalusia.
Ima>m Ibn H}azm mempelajarinya dengan sungguh-sungguh secara
otodidak. Ketika guru-gurunya dan penganut Madzab Imam Maliki
bertanya kepadaanya, ia menjawab : “Uhibbu Malikan Walakin

10

Ibid,. 32-33
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Mahabbati Lil haqqi Akbaru Min Mahabbati li Malik” = aku mencintai
malik, akan tetapi cintaku kepada kebenaran lebih besar daripada
cintaku kepada malik. Ibnu Hazm pun beralih dari madzab Maliki ke
Madzab asy-Syafi‟i. Kekagumannya Ima>m Ibn H}azm terhadap Imam
asy-Syafi‟I karena ia teguh dan berpegang kepada nash dan qiyas yang
diqiyaskan kepada nash, hingga Ima>m Ibn H}azm bertemu dengan
seorang guru yang sangat berpengaruh dalam pemikirannya yaitu
Mas‟ud Ibn Sulaiman Ibn Muflit Abu> al-Khiyar, seorang ulama‟ ahli
fiqih muqaraan yang bermadzab al-Zahiri. Gurunya ini cenderung
mengambil arti zahir dari nash dan mempunyai daya pilih diantara
berbagai madzab. Yang menarik adalah sikapnya yang bebas untuk
berpikir dan tidak terikat dengan madzab tertentu. Dari pergaulan
dengan gurunya ini Ima>m Ibn H}azm sampai pada suatu pendirian
sehingga ia berkata aku mengikuti kebenaran, aku berijtihad dan aku
tidak terikat oleh madzab.11
Dibekali dengan ilmu yang makin luas dan intelektualitas yang
tinggi, Ima>m Ibn H}azm berpindah-pindah dan memanfaatkan waktu
untuk mengembara mencari ilmu, Ima>m Ibn H}azm banyak melakukan
perdebatan-perdebatan dengan ulama-ulama di masanya. Ia tidak
hanya dikenal sebagai seorang muhadits dan faqih saja namun ia juga
ahli di bidang U<syul Fiqih, Sastra Arab, Sejarah, Mantiq, Filsafat, Ilmu
Kalam, dan ilmu perbandingan agama. Disamping itu suasana

11

Ibid,. 34
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keilmuan padaa masa Ima>m Ibn H}azm sangat mendukung dalam
pencariannya akan ilmu pengetahuan, seperti perpustakaan dan
universitas Cordova yang berkembang pesat serta di Toledo (Spanyol)
menjadi pusat kegiatan penerjemahan ilmu-ilmu Yunani, baik Filsafat,
Matematika dan Kedokteran. 12
Ima>m Ibn H}azm adalah pengembang madzab al-Zahiri, bahkan ia
dinilai sebagai pendiri kedua setelah Daud al-Zahiri. Ketika usianya
menginjak lima belas tahun, terjadi pemberontakan perebutan
kekuasaan yang melibatkan ayah Ima>m Ibn H}azm, setelah terjadi
kekacauan ayah Ima>m Ibn H}azm meninggalkan lapangan politik serta
pindah dari bagian Timur Cordova kebagian barat Cordova, hingga
wafat pada tahun 402 H.
Dalam bidang politik, Ima>m Ibn H}azm pernah menjadi pemimpin
pasukan di Granada dan berkali-kali diangkat menjadi wazir pada masa
dinasti bani Umayyah. 13
Pada tahun 399 H, Ima>m Ibn H}azm dan keluarga terpaksa harus
terusir dari istananya di Cordova. Saat itu terjadi pertempuran sengit
untuk merebutkan kekuasaan (kudeta) dari tangan penguasa oleh
pemberontak yang didukung pasukan nasrani dari Eropa. Keluarga
Ibnu Hazm mengalami kesukaran dan selalu berpindah-pindah tempat,
ia sering mengalami pengasingan dan dalam kesulitan hidup.

12

Ibid,. 39
Suryan A jamrah, Pemikiran Kalam Ibnu Hazm al-Andalusi cet. I, (Pekanbaru: Susqa
Press, 1998), 40.
13
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Kepindahan-kepindahannya dari kota ke kota kadang-kadang dengan
jalan paksaan dan kadang untuk mencari ketenangan ia ingin melihat
wajah tempat kelahirannya.

14

Ibn H}azm pernah berdiam pada suatu

pulau dan mengepalai jama‟ah ditempat itu, dipulau tersebut ia
mendapat kebebasan untuk berdiskusi dan mengembangkan pikiran
dan pendapat-pendapatnya.
Ia berkiprah dalam kancah politik hingga tahun 422 H setelah
berakhirnya kekuasaan dinasti bani Umayyah di Andalusia. Kondisi
social politik yang dialaminya telah membentuk karakter Ima>m Ibn
H}azm menjadi sangat keras. Ia sering dikucilkan oleh ulama-ulama
semasanya karena pemikirannya dan kritik-kritik tajamnya. AlMaraghi pernah mencatat bahwa yang mau belajar dengan Ima>m Ibn
H}azm adalah orang-orang yang berani menanggung resiko senasib
dengan Ima>m Ibn H}azm sendiri.
Suatu peristiwa yang sangat menyakitkan Ima>m Ibn H}azm yaitu
saat Spanyol terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil yang
masing-masing dikepalai oleh Amir-amir Thawaif, seperti Mu‟tadlid
(berkuasa tahun 439-464 H) yang mencurigai Ima>m Ibn H}azm akan
membahayakan kekuasaanya, sehingga ia bertindak tegas dengan
membakar kitab-kitab karya Ima>m Ibn H}azm secara terang-terangan.15

14

Hasbi al-Siddiqi,Pokok-Pokok Pegangan Imam-imam Madzab dalam Membina Hukum
Islam,(Jakarta: Bulan Bintang, 1974), cet. Ke -4,. 556
15
Rahman Alwi,.,. 42-43
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Ima>m Ibn H}azm akhirnya kembali ke kampung halamannya di
Manta Lisyam, disana ia memusatkan perhatiannya kepada ilmu dan
penulisan kitab-kitabnya kembali hingga ia wafat pada akhir Sya‟ban
tahun 456 H dalam usia 71 tahun.
3. Guru-Guru Ima>m Ibn H}azm
Ima>m Ibn H}azm belajar banyak dari para Ulama yang memiliki
keluasan pengetahuan dalam agama semisal Hadist, Fiqih, Logika dan
lainnya. Adapun guru-gurunya adalah :
1) Dalam ilmu Hadist : Ahmad bi Muhammad al-Jaaswar, guru
pertama Ima>m Ibn H}azm, al-hamdani dan Abu> Bakar
Muhammad bin Isyaq
2) Dalam ilmu Fiqih : Ali Abdullah al-Azdy, al-Faaqih Abu>
Muhammad Ibnu Dahun al-Maliky dan Abu al-Khayyar
Mas‟ud bin Sulaiman bin Maaflat al-Zahiri.
3) Dalam ilmu Logika dan Akhlaq : Muhammad bin al-Ha>san alMadzhaji, Abu> al-Qa>sim Abdurrahman bin Abu> al-Husain alFa>risi, sahabat sekaligus guru panutan Ibnu Hazm, Abu>
Muhammad ar-Rahuni dan Abdullah bin Yusuf bin Nami.16
4) Abu> al-Qasim Abd al-Rahman bin Abi Yazid alAzdi. Beliau
merupakan guru Ibn Hazm dalam bidang hadis, nahwu, cara
menyusun kamus, logika dan ilmu kalam.

16

Ibid., 57.
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5) Abū al-Khiyār al-Lughawi adalah gurunya dalam ilmu fiqih
dan peradilan.
6) Abu

Said

al-fata

al

Ja‟fari adalah gurunya mengenai komentar atau ulasan sya‟ir.
7) Ahmad

bin

Muhammad

ibn

al-Jasur

adalah

gurunya

dalam bidang hadiş.
8) Abu<Abd Rahmān Baqiy ibn Mukhalid, adalah gurunya dalam
bidang tafsir.
9) Abū Abd Allah Muhammad ibn al-Haruan al-Madhiji, adalah
gurunya dalam bidang filsafat dan ilmu kepurbakalaan17
4. Murid-murid Ima>m Ibn H}azm
Sikap Ima>m Ibn H}azm adalah keras, sehingga hanya sedikit orang
yang mau belajar padanya. Mereka adalah para mahasiswa yang berani
menghadapi serangan para ulama, seperti sejarawan Muhammad bin
Futūh bin Humaid dan Abū „Abdillah al-Humaidi al-Andalusi, seorang
yang mengkhususkan diri pada kajian Ima>m Ibn H}azm dan yang
mempublikasikan pikiran-pikirannya.
Beliau juga penghimpun dua kitab hadis Sahih Bukhari-Muslim.
Meskipun demikian, masih ada orang yang setia belajar dengan beliau.
Mereka adalah putranya Abu Rafi‟ al-Fadhl, Abu Usamah Ya‟qub dan
Abu Sulaiman al-Mus‟ab. Mereka inilah yang menyebarkan dan
mengembangkan ilmu orangtuanya ke berbagai penjuru
17

Departemen Agama RI., Ensiklopedi Islam di Indonesia, Jakarta: Ditjen Lembaga Isla
m, 1992, Juz. 2, h. 391
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5. Metode Istimbat Hukum Ima>m Ibn H}azm
Metode istimbat yang dimaksud disini adalah cara yang digunakan
Ima>m Ibn H}azm dalam menetapkan hokum atas sesuatu (dalil-dalil
hokum). Dalil-dalil hokum Ima>m Ibn H}azm berbeda dengan dalil-dalil
hokum imam yang empat yaitu Abu> Hani>fah, Ima>m Ma>lik, Ima>m
Sya>fi’I dan Ahmad bin Hambal, ke-empat ulama tersebut diatas
menjadikan qiyas sebagi salah satu dalam mengistimbatkan hokum
atas suatu masalah yang tidak didapat dalam nash hukumnya di dalam
al-Qur‟an, hadits, serta ijma‟ ulama, sehingga mereka tergolong
kepada ulama yang disebut Musbit al-Qiyas (yang menetapkan
Qiyas).18
Adapun dalil-dalil hokum Ima>m Ibn H}azm sendiri dalam
mengistimbatkan hokum dalam suatu masalah hanya berdasarkan
kepada Al-Qur‟an, Hadist, Ijma‟ dan ad-Dalil19, tanpa menggunakan
dalil yang lain seperti Qiyas dan Istihsan.
Hal ini dapat dilihat dari ungkapan Ima>m Ibn H}azm dalam
karyanyaa al-ihkam fi Usyul al-ahkam yaitu :

األصول الىت َل يعرف شئ من الشرائع اَل منها واهنا اربعة وىي نص القران
ونص كَل م رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الذى امنا ىو عن هللا تعال معا صح عنو عليو
18

Abd Wahab Khallaf, Ilmu Usyul Fiqh, ter. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib”Ilmu Usyul
Fikih” (Semarang:Dina Utama Semarang, 1994).18.
19
Ibnu Hazm memiliki cara sendiri dalam upaya mengamalkan nash, yaitu menggunakan
ad-dalil. Ad-dalil merupakan ketentuan hokum yang langsung dipahaami dari nash itu sendiri.
Pendekatn yang digunakan oleh ibnu Hazm adalah pendekatan istidlal dengan dalil yang
pengembalinan hukumnya langsung dari nash dan ijma‟. Ad-dalil yang diperoleh dari nash ada 7
bentuk sedangkan dari ijma‟ dikelompokkan Ibnu Hazzm dalam 4 Macam.
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السَلم نقل الثقات أوالتواتر ومجعاع مجيع علماء اَلئمة اودليل منها َل
َيتمل َلَلوجها واحدا
Artinya : Dasar-dasar hukum yang tidak dapat diketahui sesuatu dari
syaari‟at kecuali darinya ada empat, yaitu : Nash al-Quran,
sabda rasulullah yang sebenarnya datangnya dari Allah
yang syahih kita terima dari pada-Nya dan dinukilkan oleh
orang-orang yang benar-benar terpercaya atau dinukilkan
secara mutawatir, kemudian ijma‟ ulama ummat atau addalil dari ijma dan nash dan ijma‟ yang tidak mengandung
kecuali satu kemungkinan saja.20
Ima>m Ibn H}azm dalam mengistimbatkan hukum juga hanya
berdasarkan kepada zahir nash, yaitu dalam memahami suatu nash ia
mengambil langsung dari ketentuan nash al-Qur‟an dan Hadits, ia hanya
melihat zhahirnya saja, tidak mentakwilkan hokum, tidak mencari-cari
„illat, bahkan ia mengatakan bahwa nash itu harus dipahami secara
zhahirnya saja. Oleh karenannya Ima>m Ibn H}azm dijuluki oleh
kebanyakan ulama dengan sebutan az-Zahiri dan ia tidak menjadikan
Qiyas sebagai dasar hokum dalam mengistimbatkan suatu hokum sehingga
ia tergolong ulama yang disebut dengan nufat al-qiyas (yang meniadakan
qiyas)21.
Dan dalam kitabnya beliau menjelaskan sebagi berikut:

ومن ترك ظاىر الفظ وطلبت معان َليدل عليها َلفظ الوحي فقدافرتى على هللا
عزوجل
20
21

Abu Muhammad Ali bin sain bin Hazm, al-Ihkam Fii Usyul al-Ahkam.,. 239
Ibid,. 240
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Artinya : Barang siapa yang meningggalkan yang zhahirnya lafadz
dan mencari-cari makna yang tidakdijuluki oleh lafadz
wahyu (yang zhahir), maka sesungguhnya dia telah
mengadakan kebohongan terhadap Allah.” 22

a. Al-Qur‟an
Sama halnya dengan seluruh ulama islam yang lain Ima>m
Ibn H}azm menetapkan al-Qur‟an sebagai sumber hukum islam
yang utama dan pertama.

Ima>m Ibn H}azm menetapkan

bahwasanya al-Qur‟an adalah kalam Allah. Barang siapa
berkehendak

mengetahui

syari‟at-syari‟at

Allah

dia

akan

menemukan terang dan nyata yang diterangkan oleh al-Qur‟an
sendiri atau oleh sunnah Nabi.
Ima>m Ibn H}azm mengatakan tidak ada didalam al-qur‟an
yang mutasyabbih, yang tidak diberi penjelasan selain dua perkara
saja, yaitu fawatihus suwar (huruf-huruf awal pembukaan surat)
dan sunnatullah yang ada didalamnya. Selain dari urusan ini terang
dan jelas maknanya bagi orang yang mengetahui ilmu bahasa
secara mendalam dan mengetahui hadits-hadits yang syahih.23
Menurut Ima>m Ibn H}azm bahwa dasar penjelasan syari‟at
itu secara keseluruhan hanya dapat diperoleh melalui al-Qur‟an
atau penjelasan langsng dari Rasulullah, namun demikian Ima>m
Ibn H}azm mengakui bahwa akan terjadi perbedaan pemahaman

22
23

Ibid,.245
Ibid,..85
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manusia terhadap nash sesuai dengan kadar kemampuan masingmasing. Boleh jadi maksud dan tujuan suatu nash dapat dipahami
oleh sebagian secara jelas dan tidak dapat dipahami oleh sebagian
yang lain. Kenyataan ini menurut Ima>m Ibn H}azm pernah terjadi
pada zaman Rasulullah dimana sebagian sahabat ada yang
mengerti tentang ayat al-Kalalah sebagiaan yang lain tidak daapat
dipahami.
Ima>m Ibn H}azm berkata :

البيان َيتلف ِف الوضوح فيكون بعضو جلياوبعضو خفيا فيختلف الناس
.ِف فهمو فيفهمو بعضهم ويتأخر بعضهم عن فهمو
Artinya : Keterangan berbeda-beda keadaannya sebagiannya
terang dan sebagiannya tersembunyi. Karena itu
manusia beselisih dalam memahamiya. Sebagian
untuk memahaminya, sedangkan sebagian yang lain
tidak dapat memahamninya.”
Menurut Ima>m Ibn H}azm bahwa dalam al-Qur;an dari segi
bayannya terbagi kepada tiga bagian:
1) Jelas dengan sendirinya, tidak memerlukan bayan lagi
baik dari al-Qur‟an maupun hadits.
2) Mujmal yang penjelasannya diterangkan oleh al-Qur‟an
sendiri
3) Mujmal, yang diterangkan di dalam hadits
Berkenaan dengan hubungan nash yang satu dengan yang
lainnya, Ima>m Ibn H}azm sangat memperhatikan adanya istisna‟
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(pengkhusussan dari lafal yang umum), nasakh (penguatan
terhadap ketentuan sebelumnya), mansukh (penghapusan ketentuan
sebelumnya), dan ia melihat hal-hal tersebut sebagi bayan.
b. As-sunnah.
Ima>m Ibn H}azm memandang sunnah termasuk kedalam nash
yang termasuk membina syari‟at. Sunnah merupakan wahyu Allah,
Dalam memandang al-sunnah, Ibnu Hazm berkata :

ملا بينا ان القرأن ىو األصل لرجوع اليو ِف الشرائع نظران فيو فوجدان فيو
 وما ينطق عن اهلوى إن ىو. م.اجياب طاعة ما أمران بو رسول هللا ص
إَل وحي يوحى فصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من هللا عز وجل اىل
 على قسمني احدمها نص متلو مؤلف َتليف معجز. م.رسول هللا ص
النظام وىو القرأن وااثىن وىي مروى منقول غري مؤلف وَل معجز النظام
.م.وَل متلو لكنو مقرؤو ىو اخلري الوارد عن رسول هللا ص
Artinya : Tatkala kami menerangkan bhawasanya al-Qur‟an
adalah pokok-pokok yang harus kita kembali
kepadanyaa dalam menentukan hokum, maka kami pun
memperhatikan isinya. Lalu kami dapati di dalamnya
keharusan mentaati apaa yang rasulullah suruh kita
kerjakan, dank mi daapati Allah SWT mengatakan
dalam al-Qur‟an untuk mentaati Rasul-Nya. Dan dia
menuturkan sesuatu dari hawa nafsunya, tidaklah yang
dituturkan
itumelainkan
apayang
diwahyukan
kepadanya. Sahlah bagi kami behwasanya wahyu yang
datang dari Allah terbagi dua; pertamaa, wahyu yang
dibacakan yang merupakan mu‟jizat. Yang kedua,
wahyu ynag diriwayatkan dan dinukilkan yang tidak
merupakan mu‟jizat dan tidak disyari‟atkan kita
membacanya sebagai ibadah. Namun demikian dia
tetap dibacakan dan itulah hadist Rasulullah.24

24

Ibnu Hazm, al-Muhalla, (Beirut Libanon, juz X, th).235
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Seperti umumnya ulama hadits dan lain-lain, Ima>m Ibn H}azm
juga berpendapat bahwa sunnah mencakup segala ucapan,
perbuatan dan taqrir Nabi Muhammad SAW. Tapi Ima>m Ibn
H}azm hanya menetepkan kehujjahan ucapan dan taqrir nabi
dengan tidak ada keraguan pada keduanya. Adapun perbuatan
(fi‟liyah), tidak dianggap sebagai hujjah kecuali ada qarinah
berupa ucapan (qauliyah) yang menunjukkan bahwa perbuatan itu
sesuai dengan yang diperintah oleh nabi, jalan pikiran Ima>m Ibn
H}azm

berpendapat

demikian

adalah

sesungguhnya

Nabi

Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan
risalah dan penyampaian risalah itu dengan perkataan bukan
dengan perbuatan. Adapunp perbuatan bersifat panutan atau surri
tauladan saja atau suri tauladan itu hanya memandang yang baik
dan itu bukan berarti wajib.
Namun demikian menurut Ima>m Ibn H}azm jika perbuatan
nabi itu berfungsi sebagi penjelas dari suatu ketentuan hokum atau
memang terdapat perintah nabi untuk mengikutinya, maka perintah
nabi itu wajib untuk diikuti. Seperti uacapan : ص ِلّى
َ ُ صلُّ ْىا َك َما َرأ َ ْيت ٌ ُم ْى ِن ْي أ
َ
; dan atau terdapat qarinah yang menunjukkan bahwa fi‟liyyah
memperkuat kedudukan qauliyah.
Dari segi penyampaiannya, Ima>m Ibn H}azm membagi sunnah
kepada dua bagian. Pertama, sunnah mutawatir yang menurutnya
telah ada kesepakatan di kalangaan para ulama untuk menerimanya
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sebagai hujjah dan menemepatkan fungsinya sebagai pelengkap
dan penyempurna al-Qur‟an.
Sebagaimana yang dinyatakan dalam kitabnya al-ihkam yang
artinya: “ Al-Qur‟an dan hadist yang syahih, sebagiannya
disandarkan kepada sebagian yang lain. Keduanya dipandaang
dalam satu arti yakni kedua-duanya datang dari sisi Allah SWT,
dan keduannya mempunyai satu hokum yang sama dalam bab
ketaatan Allah berfirman: “Hai segala orang yang beriman,
taatilah Allah dan Rasulnya, jangan kamu berpaling dari padanya
sedang kamu mendengar apa yang dituturkannya.” Dan janganlah
kamu seperti orang yang mengatakan: “kami telah mendengar”.
Padahal mereka tidak mendengar.25
Dari uraiaan Ima>m Ibn H}azm, dapatlah kita tarik kesimpulan
bahwasanya ia memandang al-Qur‟an dan as-Sunnah sama
kedudukannya sebagai jalan menyampaikan manusia kepada
syari‟at (hokum islam) adalah satu karena keduanya adalah wahyu
Allah.
Oleh karena itu as-sunnah diletakkan sejajar dengan alQur‟an, maka Ima>m Ibn H}azm menetapkan dua buah dasar, yaitu :
1)

As-sunnah dapat mentakhsisi al-qur‟an

2)

Takhsis dipandang bayan dan as-sunnah adalah bayan alQur‟an

c. Ijma‟
Unsur ketiga sumber fiqih menurut Ima>m Ibn H}azm adalah
ijma‟ dalam menanggapi ijma‟ Ima>m Ibn H}azm berkata yang
Artinya: “Kami telah sepakat dan kebanyakan orang-orang yang

25

Ibnu Hazm, al-Ahkam fi al-Usyul al-Ahkam, Jilid 10 (Beirut Libanon, Darr al-Kitab alIlmiah,.tth), 70.
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menyalahi kami, bahwasanya ijma‟dari segenap ulama islam
adalah

hujjah dan suatu kebenaran yang meyakinkan dalam

agama islam. “
Ijma‟ yang menjadi pedoman Ima>m Ibn H}azm adalah apa
yang telah ditetapkan abu Sulaiman, Dawud Ibn Ali yaitu ijma‟
yang mu‟tabar hanyalah ijma‟ sahabat. Ijma‟ inilah yang berlaku
dengan sempurna.
Ijma‟ yang ditetapkan Ima>m Ibn H}azm adalah ijma‟
mutawattir, yang bersambung sanadnya dengan rasul.
Secara logika Ima>m Ibn H}azm menyatakan bahwa para
sahabat merupakan saksi mata yang sangat kuat berkaitannya
dengan pengamalan nash baik dari al-Qur‟an maupun dari hadits.
Pergaulan Rasulullah SAW. Bersama para sahabat tidak lepas dari
koreksi dan pengawasan langsung dari Allah SWT.
Ima>m Ibn H}azm mengatakan sangat mustahil terjadi
kekeliruan dalam pengamalan nash dimasa hidup mereka, sehingga
perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW, pasti mereka patuhi.
Begitu juga dengan apa yang mereka kerjakan lalu tidak aada
teguran atau didiamkan oleh nash berarti disepakati tidak
menyimpang dari nash. Sehingga dengan demikian ijma‟ sahabat
pun pada prinsipnya tidak keluar dari nash. 26

26

Ibid.,h.83
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d. Dalil
Dasar yang keempat yang ditempuh Ima>m Ibn H}azm dari
dasar istimbatnya adalah ad-dalil, bukan qiyas. Menurut teori aldalil sama dengan ijma‟ sahabat, tidak keluar dari jalur nash. Ad
dalil merupakan penetapan nash juga, hanya saja penggunaan teori
ini sangat berkaitan dengan penguasaan ilmu mantiq (logika).
Ima>m Ibn H}azm memberikan definisi ad-dalil sebagai berikut:

الدليل الذى تعبريا يرفع ا شكال مجلة ومأخوذ من النص واإلمجاع
Artinya: “ Dalil adalah ungkapan yang menghilangkan sejumlah
kesulitan yang diambil dari nash dan ijma‟
Ima>m Ibn H}azm tidak menggunakan qiyas ialah karena
perintah maupun larangan syara‟ telah lengkap tertuang di dalam
nash. Baginya tidak mengenal makhruh dan sunnah, karena
makhruh dan sunnah masuk pada kriteria mubah, setelah haram
yang wajib menjauhi dan fardlu yang wajib menjalankan baik
dalam perbuatan, keyakinan maupun ucapan.
Ima>m Ibn H}azm menetapkan bahwa apa yang dinamakan
ad-daliil itu diambil dari ijma‟ atau dari nash atau sesuatu yang
diambil dari nash atau ijma‟ itu sendiri. Dalil menurut Ima>m Ibn
H}azm, berbeda dengan qiyas, qiyas pada dasarnya adalah
mengeluarkan illat dari nash dan mengembalikan hokum nash
kepada segala sesuatu yang padanya terdapat illat itu, sedangkan
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ad-dalil adalah langsung dari nash. Maka menurutnya itu dalil ada
yang berasal dari nash dan ada yang berasal dari ijma‟.
Demikian itu dalil-dalil yang digunakan dalam beristimbat
hokum, sehingga Ima>m Ibn H}azm lebih dikenal dengan Ima>m Ibn
H}azm Ahmad Dahlan Z}ahiri.
6. Karya –karya Ima>m Ibn H}azm
Diantara keistimewaan Ima>m Ibn H}azm adalah karyanya yang
banyak dan beragam yang mempengaruhi pemikiran manusia. Banyak
pencari ilmu belajar dari karya-karya itu. Diantara karyanya adalah
sebagai berikut :
a. Al-Muhalla
b. Al-Ihkam fi Usyul al-Ahkam
c. Idzhar Tabdil al-yahud wa al-Nashar li al-Taurah wa al-Injil
wa Bayan Tanaqudh Ma bi Ardihim Mimma La Yahtawil alTa‟wil
d. Al-Usyul wa al-Furu‟
e. Asma‟ al-Syahabah wa al-Ruwah
f. Asma‟ al-Khulafa‟ al-Mahdiyin wa al-A‟immah Umara‟ alMu‟min
g. Al-Taufiq „Ala Syari‟ al-Najh Bikhtisyar al-Thariq
h. Al-Takhis li Wujh al-Takhis
i. Al-Bayan „an Haqiqah al-Insan
j. Jamharah Ansab al-„Arab
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k. Jummal Futuh al-Islam Ba‟d Rasulillah S.a.w
l. Al-Radd „Ala Ibn al-Nuqhrillah al-Yahudi
m. Risalatan lan Ajaba Fihma‟ „an Risalatain Suila Fihma Sual
al-Ta‟rif
n. Risalah fi Hukm Man Qala Inna Ahl al-Syaqa‟ Mu‟zhibnu Ila
Yaum al-Din
o. Risalah fi Alam al-Maut wa Ibthalah
p. Risalah fi al-Ummat wa Ummahat al-Khulafa‟
q. Al-nasikh wa al-Mansukh
r. Al-Taqrib fi Hudud al-Mansid
s. Mudawat al-Nufs fi Tahzib al-Akhlaq27
t. Al-Zuhd fi al-Razail
u. Al-Risal fi al-Milal wa al-Nihal
v. Tauq al-Hammah fi al-Ulya wa al-Alaf
w. Fi al-Immah fi al-Syalah
x. Fi al-Ghina‟ Ambah Huwa Ammahdzur
y. Al-Fasy fi al-Milal wa Alahwa‟wa al_nihal
z. Al-Qira‟at al-Masyurah fi al-Amsyhar28

B. Pendapat Ima>m Ibn H}azm Tentang Status Khulu’ Sebagai Talak Raj’i
Khulu‟ Menurut Ima>m Ibn H}azm adalah memberi tebusan. Jika
sang istri tidak menyukai suaminya, sehingga dia khawatir tidak bisa
27
28

Harun Nasution, Ensiklopedia Islam Indonesia,( Djambatan, Jakarta. 1992), 358.
Mahmud Ali Himayah, Ibnu Hamz ( Jakarta: Lentera Bisri tama ,1983), 90-96.
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memenuhi hak suaminya atau dia khawatir sang suami juga membencinya
sehingga sang suami itu tidak bisa memenuhi haknya, maka dia boleh
memberikan tebusan kepada suaminya agar suami menceraikannya jika
dia rela. Jika tidak, maka dia tidak bisa dipaksa untuk melakukannya, dan
dia (sang istri) juga tidak bisa dipaksa. Karena perceraianan itu terlaksana
berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak.29
Pendapat Ima>m Ibn H}azm menjelaskan bahwa Khulu‟ dilakukan
tanpa adanya keterpaksaan, kecuali keterpaksaan karena ada kekhawatiran
pada sang suami tidak dapat menegakkan hokum-hukum Allah kepada
sang istri, dengan berhujjah pada firman Allah yang bunyinya:

ۤ ۤ
ِ واَٰتُوا النِّس ۤاء ص ُد َٰقتِ ِه َّن ِ ِْنلَةً ۗ فَاِ ْن
ْب لَ ُك ْم َع ْن َش ْي ٍء ِّمْنوُ نَ ْف ًسا فَ ُكلُ ْوهُ َىنِْيًا َّم ِريًْا
ط
َْ
َ ََ
َ
Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang
kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.
Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari
(maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan
nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (Qs. An-Nisa‟ (4):
4)30
Seorang istri yang melakukan Khulu‟ tidaklah berdosa juga tidak
pula melakukan kezdaliman dengan berhujjah pada firman Allah yang
berbunyi:

ٍۢ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
صلِ َحا بَْي نَ ُه َما
ي
ن
ا
ا
م
ه
ي
ل
ع
اح
ن
ج
َل
ف
ا
اض
ر
ع
ا
و
ا
ا
ز
و
ش
ن
ا
ه
ل
ع
ب
ن
ٓ
َ
ُّ
ْ ََوان ْامَراَةٌ َخاف
ْ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ً َ ْ َْ ً ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ت م
ۗ الصلْ ُح َخْي ٌر
ُّ صلْ ًحا َۗو
ُ
29

Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa‟id bin Hazm, Al-Muhalla, Terj:Khatib,Amir
(Jakarta:Pustaka Azam, 2016), 523.
30
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta:CV. Atlas, 1998),235.
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Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak
acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduannya
mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian
itu lebih baik (bagi mereka).” Qs. An. Nisa‟ (4): 128) 31
Dan dalam friman Allah:

ِ
َِٰ فَاِ ْن ِخ ْفتم اَََّل ي ِقيما ح ُدود
َۗ ٖت بِو
ْ اح َعلَيْ ِه َما فْي َما افْ تَ َد
ّ َ ْ ُ َ ْ ُ ُْ
َ َاَّلل ۙ فَ ََل ُجن
Artinya: “Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat
menjalankan hokum-hukum Allah maka tidak ada dosa atas
keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus
dirinya. “(Qs. Al-Baqarah (2):229)32
Ima>m Ibn H}azm berpendapat bahwa: tidak boleh memberikan
tebusan, kecuali berdasarkan salah satu alasan dari dua alasan yang telah
disebutkan di atas atau berdasarkan keduannya. Namun jika tebusan itu
diberikan berdasarkan selain keduannya, maka tebusan itu bathil, dan apa
yang telah diambil oleh suamniya wajib dikembalikan kepada sang istri.
Dia tetap sebagai istrinya seperti sebelumnya, perceraian juga batal dan dia
dilarang menzdalimi istrinya. Sang istri pun juga boleh memberi tebusan
dengan semua yang dimiliknya.
Adapun tentang kedudukan Khulu‟ Ima>m Ibn H}azm berpendapat
bahwa khulu‟ adalah talak raj‟i, sebagaimana yang disebutkan dalam
kitabnya:
“Bagi istri boleh menebus suaminya dengan segala apa yang
dimilikinya, dia adalah talak raj‟I kecuali sang suami menjatuhkan
talak tiga kepadanya, atau akhir dari talak tiga, atau sang istri
belum digauli. Jadi jika dia merujukinya dalam masa iddah, maka
hal itu diperbolehkan; baik sang istri itu suka atau tidak, dan sang

31
32

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta:CV. Atlas, 1998), 256.
Ibid,. 120.
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suami harus mengembalikan harta yang telah dia ambil dari
istrinya.”33
Ima>m Ibn H}azm menyamakan khulu‟ dengan hokum talak, karena
dari komentar beliau tentang ulama yang berpendapat fasakh, Ima>m Ibn
H}azm mengatakan bahwa “Adapun dalil orang yang berhujjah bahwa
Allah menyebutkan talak, kemudian khulu‟, lalu talak, menurutnya
memang demikian dalam al-Qur‟an, hanya saja dalam al-Qur‟an tidak
menyebutkan bahwa hal itu bukanlah talak sehingga wajib merujuk kepada
penjelasan Rasulullah SAW. Kemudian beliau berpendapat bahwa hadits
tentang istri Tsabit adalah menunjukkan talak.34
Ima>m Ibn H}azm berhujjah dari apa yang diriwayatkan dari jalur
periwayatan Malik, dari Yahya bin sai‟I al Ansyari, dari amrah binti
Abdurrahman bin sa‟id bin Zurahah, bahwa dia mengabarkan kepadanya
tentang habibah binti sahl al Ansyariyah, lalu Amrah menyebutkan tentang
penebusan dirinya dari sang suami, yaitu Tsabit bin Qais bin AsySyammas, kemudian Raasulullah bersabda kepada Tsabit, “Ambillah
darinya.” Maka Tsabit pun mengambil (tebusan) dari Habibah, kemudian
dia tinggal bersama keluarganya.
Dan hadits dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu‟aib Muhammad
bin Yahya Al Marwazi menceritakan kepada kami, Syadzan bin Utsman
saudar Abdan menceritakan kepadaku, Ubay menceritakan kepadaa kami,
Ali bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abi katsir,
33

Ibnu Hazm, al-Ahkam fi al-Usyul al-Ahkam, Jilid 10 (Beirut Libanon, Darr al-Kitab alIlmiah,.tth), 135.
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Muhammad bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku, bahwa Rubayyi‟
bin Mu‟awwidz Ibnu Afra‟ mengabarkan kepadanya, laalu dia
menyebutkan tentang penebusan istri Tsabit bin Qais darinya, dan bahwa
sauadar Tsabit melaporkannya kepada Rasulullah, lalu rasulullah
mengisrim seseorang untuk menemui Tsabit, beliau bersabda kepadanya,
“Ambillah tebusannya dan bebaskanlah jalannya.” Tsabit pun menjawab,
“Baik.” Lalu Rasulullah menyuruh mantan istri Tsabit untuk berdiam
selama satu kali haid, dan menemui keluarganya. 35
Menurut Ima>m Ibn H}azm, khabar Ar-Rubayyi‟ dan Habibah
adalah hujjah yang terputus, masih ada khabar tambahan yang beberapa
ulama tinggalkan sehingga dia mengambil jalur periwayatan Al-Bukhari:
Azar bin Jamil menceritakan kepada kami, abdul wahab bin Abdul
MajidAts-Tsaqifa menceritakan kepada kami, Khalid yaitu Al Haxdza
menceritakan kepada kami, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa istri
Tsabit bin Qais datang menemui Nabi, dia berkata, “Wahai Rasulullah,
aku tidak mendapati cela dalam akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak
suka kekufuran (karena tidak bisa memenuhi haknya) dalam islam.”
Rasulullah bertanya, “Apakah engkau ingin mengembalikan kebun yang
telah diberikan sebagai maskawin?” Dia menjawab, “iya” Rasulullah
bersabda (kepada Tsabit), “Terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia
dengan thalak satu.”

35

Ibid,. 535.
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Sedangkan alasan Ima>m Ibn H}azm mengatakan khulu‟ termasuk
talak raj‟I adalah sesungguhnya Allah telah menjelaskan hokum talak
bahwa suami-suami mereka lebih berhak kembali kepadanya dalam masa
iddah. Dalam hal ini Ima>m Ibn H}azm berhujjah dengan Firman Allah
SWT yang berbunyi:

….. ۗۗ َوبُ ُع ْولَتُ ُه َّن اَ َح ُّق بَِرِّد ِى َّن
Artinya: “Dan suami-suaminya berhak merujukinya,” Qs.Al-Baqarah
(2):228)
Dan dalam firman Allah yang berbunyi:

ٍ ف اَو فَا ِرقُوى َّن ِِبعرو
ٍ ِ
ِ
ِ
ف َّواَ ْش ِه ُد ْوا َذ َو ْي
ْ ُ َْ ُ ْ ْ فَا َذا بَلَ ْغ َن اَ َجلَ ُه َّن فَاَْمس ُك ْوُى َّن ِبَْع ُرْو
َع ْد ٍل ِّمْن ُك ْم

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah
mereka dengan baik atau lepaskan mereka dengan baik,” (Qs.
Ath-Thalaaq (65):2)

Dari dalil diatas Ima>m Ibn H}azm menyimpulakan bahwa menurutnya
tidak boleh menyelisihi kedua ayat diatas, dia mengatakan: “Kami tidak
pernah menemukan dalam agama islam dari Allah dan Rasululullah
tentang talak ba‟in yang tidak ada rujuk di dalamnya, kecuali talak tiga,
baik sekaligus atau terpisah, atau istri yang belum pernah digauli, bukan
yang lainnya.36
Pengembalian apa yang telah sang suami ambil dari istrinya, maka
sesungguhnya dia mengambilnya agar istrinya tidak berada dalam
perlindungannya lagi. Namun apabila keinginan istrinya itu tidak tercapai,
36
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maka hartanya yang tidak di berikan kecuali karena hal itu dikembalikan
kepadanya. Kecuali sang suami menjelaskan kepadanya, bahwa istrinya
telah tertalak, namun dia bisa merujukinya kembali, lalu istrinyapun rela,
maka tidak ada sedikitpun yang harus dikembalikan kepadanya.

C. Landasan Hukum Ima>m Ibn H}azm Tentang Status Khulu’ Sebagai
Talak Raj’i
Berkaitan dengan landasan hokum yeng digunakan Ima>m Ibn
H}azm dalam pendapatnya tentang Status Khulu‟ sebagai talak raj‟i. Ima>m
Ibn H}azm menyamakan khulu‟ dengan talak dengan alasan bahwa dasar
khulu‟ dalam al-Qur‟an surat al-Baqarah ayat 229 tidak menyebutkan
bahwa khulu‟ bukan talak dan tidak menyebutkan bahwa khulu‟ adalah
talak. Kemudian meneurut Ima>m Ibn H}azm bahwa dalam hadits tentang
istri Tsabit bin Qais, Rasulullah menyeuruh Tsabit mengambil apa yang
telah diberikan kepada istrinya, kemudian menceraikan istrinya. Maka
beliau berpendapat hadits tersebut menunjukkan khulu‟ adalah talak.37
Kemudian beliau berpendapat bahwa khullu‟ adalah talak raj‟I
dengan alasan bahwa Allah telah menjelaskan hokum talak dalam surat alBaqarah ayat 228 dan surat at-Talak ayat 2:

….. ٖ َوبُعُ ْىلَت ُ ُه َّن ا َ َح ُّق ِب َر ِدّه َِّن
Artinya: “Dan suami-suaminya berhak merujukinya,” Qs.Al-Baqarah
(2):228)38
37
38

Ibid., 361.
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Dan dalam firman Allah yang berbunyi:

ٍ ف اَو فَا ِرقُوى َّن ِِبعرو
ٍ ِ
ِ
ِ
ف َّواَ ْش ِه ُد ْوا ذَ َو ْي َع ْد ٍل
ْ ُ َْ ُ ْ ْ فَاذَا بَلَغْ َن اَ َجلَ ُه َّن فَاَْمس ُك ْوُى َّن ِبَْع ُرْو
ِّمْن ُك ْم

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah
mereka dengan baik atau lepaskan mereka dengan baik,” (Qs. AthThalaaq (65):2)39
Menurut Ima>m Ibn H}azm tidak boleh menyelisihi aturan maupun
apa yang sudah dijelaskan kedua ayat diatas, dia mengatakan bahwa tidak
pernah menemukan dalam agama islam dari Allah dan Rasululullah
tentang talak ba‟in yang tidak ada rujuk di dalamnya, kecuali talak tiga,
baik sekaligus atau terpisah, atau istri yang belum pernah digauli, bukan
yang lainnya..40 Artinya, menuerut Ima>m Ibn H}azm bahwa selain talak
tiga dan talak pada perempuan yang belum pernah digauli, diperbolehkan
untuk ruju‟ termasuk dalam hal ini adalah khulu‟. Dan berdasarkan jalur
hadits yang dia dapatkan dari periwayatan Al-Bukhari mengatakan bahwa
khulu‟ adalah talak satu. Jadi menurut Ima>m Ibn H}azm khulu‟ termasuk
talak raj‟I, talak yang membolehkan rujuk bagi suami dalam masa iddah
dengan ketentuan suami mengembalikan sesuatu yang telah diambil dari
istrinya.

39
40

Ibid.,945.
Ibid, 539

BAB IV
ANALISA KOMPARATIF PANDANGAN IMA<M ASY- SYA<FI’I DAN
IMA<M IBN H}AZM TENTANG STATUS KHULU’ SEBAGAI TALAK
A. Analisa komparatif Pendapat Ima>m Sya>fi’I dan Ima>m Ibn H}azm
tentang Status Khulu’ sebagai talak
Pada umumnya ulama mendefinisikan bahwa Khulu‟ adalah
melepas atau penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus
dirinya dari (ikatan) suaminya. Jika suami memiliki hak untuk tlak maka
istri memiliki hak untuk khulu‟, akan tetapi hal iitu haruslah dengan dasar
alasan yang jelas. Dalam hal ini Ima>m Sya>fi’I maupun Ima>m Ibn H}azm
sepakat bahwa khulu‟ merupakan tebusan yang diberikan oleh pihak istri
kepada suaminya agar diceraikan.
Dalam Kitabnya Al-Muhhalla Ima>m Ibn H}azm berpendapat
tentang Khulu‟ yaitu memberi tebusan. Jika sang istri tidak menyukai
suaminya, sehingga dia khawatir tidak bisa memenuhi hak suaminya atau
dia khawatir sang suami juga membencinya sehingga sang suami itu tidak
bisa memenuhi haknya, maka dia boleh memberikan tebusan kepada
suaminya agar suami menceraikannya jika dia rela. Jika tidak, maka dia
tidak bisa dipaksa untuk melakukannya, dan dia (sang istri) juga tidak bisa
dipaksa. Karena perceraianan itu terlaksana berdasarkan kerelaan dari
kedua belah pihak.1 Menurut Ima>m Ibn H}azm khulu‟ dilakukan

1
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berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak hal tersebut dilandaskan pada
firman Allah yang bunyinya:

ۤ ۤ
ِ واَٰتُوا النِّس ۤاء ص ُد َٰقتِ ِه َّن ِ ِْنلَةً ۗ فَاِ ْن
ْب لَ ُك ْم َع ْن َش ْي ٍء ِّمنْوُ نَ ْف ًسا فَ ُكلُ ْوهُ َىنِْيًا َّم ِريًْا
ط
َْ
َ ََ
َ
Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang
kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.
Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari
(maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan
nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (Qs. An-Nisa‟ (4):
4)2
Sehingga menurut pendapat Ima>m Ibn H}azm tidak ada dosa maupun
larangan untuk seorang istri melakukan khulu‟. Hal ini dia landaskan pada
firman Allah yang bunyinya:

ٍۢ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
صلِ َحا بَْي نَ ُه َما
ي
ن
ا
ا
م
ه
ي
ل
ع
اح
ن
ج
َل
ف
ا
اض
ر
ع
ا
و
ا
ا
ز
و
ش
ن
ا
ه
ل
ع
ب
ن
ٓ
َ
ُّ
ْ ََوان ْامَراَةٌ َخاف
ْ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ً َ ْ َْ ً ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ت م
ۗ الصلْ ُح َخْي ٌر
ُّ صلْ ًحا َۗو
ُ
Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak
acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduannya
mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan
perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).” Qs. An. Nisa‟ (4):
128)3
Sedangkan dalaam kitab Al-Umm, Ima>m Sya>fi’I berpendapat bahwa
Suami yang mengambil kompensasi dari Khulu‟ itu hukumnya juga boleh
dan seandainya talak itu jatuh didalamnya maka suami tidak berhak untuk
rujuk kepadanya. Hal ini berlandaskan pada firman allah yang berbunyi:

ِ
ٖت بِو
ْ اح َعلَْي ِه َما فْي َما افْ تَ َد
َ َفَ ََل ُجن
2
3
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Artinya: “maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang
diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.” (Qs.Al Baqarah(2):229)
Dari penyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Ima>m
Sya>fi’I berpendapat tentang khulu‟ itu boleh akan tetapi akibat dari khulu‟
adalah seorang istri berarrti sudah tertalak dan seorang suami tidak
memiliki hak untuk merujuk istrinya. Hal ini sesuai dengan pendapatnya
mengenai kedudukan khulu‟ sebagi talak.
Ima>m Asy-Sya>fi’I berpendapat mengenai kedudukan khulu‟,
menurut Ima>m Asy-Sya>fi’I adalah talak, Ima>m Sya>fi’I mengatakan: “
Khulu‟ itu sama dengan talak, sehingga khulu‟ tidak jatuh kecuali dengan
ucapan yang menjatuhkan talak. Seandainya ia berkata kepada istrinya,
“jika kamu memberiku sekian dan sekian,maka kamu tertalak, atau aku
meninggalkanmu, atau aku melepaskaanmu,” maka jatuhlah talak. Dan ia
tidak membutuhkan niat. Sehingga apabila istri memberikan iwadh maka
suami

telah

melakukan

talak

kepada

istrinya

meskipun

tidak

membutuhkan niat. 4
Imam Asy-Sya>fi’I mengatakan jika suami melakukaan khulu‟
terhadap istrinya dan suami meniatkan talak tetapi tidak mengucapkan
bilangan tertentu, maka khulu‟ tersebut jatuh sebagai satu talak, tetapi ia
(suami) tidak memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya karena khulu‟
merupakan salah satu bentuk jual beli. Suami tidak boleh memiliki harta
istri, karena istri lebih berhak akan hal itu.

4

Imam Asy-Syafi‟I, Al Umm; penerjemah, Misbah,(Jakarta:Pustakaa Azam, 2014). 372

67

Ima>m Sya>fi’I mengatakan bahwa istri yang dikenai khulu‟ itu
tertalak, sehingga iddah nya sama seperti iddah thalak. Ia berhak atas
tempat ttinggal, tetapi ia tidak berhak atas nafkah karena suaminya tidak
berhak untuk rujuk kepadanya. Jika suami melakukan khulu‟ terhadap
istrinya kemudian ia menthalaknya dimasa iddah, maka talak itu tidak
jatuh pada istrinya karena saat itu ia tidak lagi menjadi istri,dan tidak pula
ia memiliki hak rujuk kepada istrinya. Istrinya pun tidak halal lagi baginya
kecuali dengan akad pernikahan yang baru.5
Dari pendapat yang beliau sampaikan jelas bahwa Ima>m AsySya>fi’I menghukumi kedudukan khulu‟itu adalah talak ba‟in atau Bai‟in
Sugro, Ima>m Asy-Sya>fi’I tidak mengizinkan suami yang telah mentalak
isrinya dengan jalan khulu‟ untuk dapat merujuk istrinya pada masa iddah.
Akan tetapi suami boleh kembali kepada istrinya dengan cara menikahinya
dengan akad yang baru tanpa mensyaratkan adanya pernikahan lain
sebelum itu sepertidalam malasah talak tiga (Ba‟in Kubro).
Sedangkan Ima>m Ibn H}azm berpendapat bahwa khulu‟ adalah
talak raj‟i, sebagaimana yang disebutkan dalam kitabnya:
“Bagi istri boleh menebus suaminya dengan segala apa yang
dimilikinya, dia adalah talak raj‟I kecuali sang suami menjatuhkan
talak tiga kepadanya, atau akhir dari talak tiga, atau sang istri
belum digauli. Jadi jika dia merujukinya dalam masa iddah, maka
hal itu diperbolehkan; baik sang istri itu suka atau tidak, dan sang
suami harus mengembalikan harta yang telah dia ambil dari
istrinya.”6

5
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Ima>m Ibn H}azm mengatakan bahwa “Adapun dalil orang yang
berhujjah bahwa Allah menyebutkan talak, kemudian khulu‟, lalu talak,
menurutnya memang demikian dalam al-Qur‟an, hanya saja dalam alQur‟an tidak menyebutkan bahwa hal itu bukanlah talak sehingga wajib
merujuk

kepada

penjelasan

Rasulullah

SAW.

Kemudian

beliau

berpendapat bahwa hadits tentang istri Tsabit adalah menunjukkan talak.7
Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan hokum talak bahwa
suami-suami mereka lebih berhak kembali kepadanya dalam masa iddah.
Dalam hal ini Ima>m Ibn H}azm berhujjah dengan Firman Allah SWT yang
berbunyi:

….. ۗۗ َوبُ ُع ْولَتُ ُه َّن اَ َح ُّق بَِرِّد ِى َّن
Artinya: “Dan suami-suaminya berhak merujukinya,” Qs.Al-Baqarah
(2):2288)
Dan dalam firman Allah yang berbunyi:

ٍ ف اَو فَا ِرقُوى َّن ِِبعرو
ٍ ِ
ِ
ِ
ف َّواَ ْش ِه ُد ْوا ذَ َو ْي َع ْد ٍل
ْ ُ َْ ُ ْ ْ فَاذَا بَلَغْ َن اَ َجلَ ُه َّن فَاَْمس ُك ْوُى َّن ِبَْع ُرْو
ِّمْن ُك ْم

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah
mereka dengan baik atau lepaskan mereka dengan baik,” (Qs. AthThalaaq (65):2)9
Dari pemaparan pendapat Ima>m Sya>fi’I dan Ima>m Ibn H}azm
tentang status khulu‟ sebagai talak di atas maka dapat disimpulkan bahwa

7
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Ima>m Sya>fi’I dan Imam Ima>m Ibn H}azm memiliki persamaan dan
perbedaan pendapat dalam menetapkan status khulu‟ yaitu :
Persamaan pendapat Ima>m Sya>fi’I Perbedaan pendapat Ima>m Sya>fi’I
dan Ima>m Ibn H}azm
dan Ima>m Ibn H}azm
a. Ima>m Sya>fi’I Ima>m Ibn H}azm
berbeda berpendapat tentang
a. Ima>m Sya>fi’I dan Ima>m
status khulu‟. Imam AsyIbn H}azm sama-sama
Sya>fi’I bahwa khulu‟ adalah
berpendapat
bahwa
thalak bai‟in sugro sedangkan
khulu‟adalah
harta
Ima>m Ibn H}azm berpendapat
(tebusan) yang diberikaan
bahwa khulu‟ sebagai talak
oleh istri kepada pihak
raj‟I.
suami
sebagai
jalan
b. Ima>m Asy-Sya>fi’I dan Ima>m
perceraian.
Ibn
H}azm
berbeda
b. Ima>m Asy-Sya>fi’I dan
berpendapat dalam memaknai
Ima>m Ibn H}azm samasurat Al-Baqarah ayat 229
sama berpendapat bahwa
yang artinya: “talak yang
khulu‟ adalah talak
dapat dirujuk dua kali”.
c. Ima>m Sya>fi’I dan Ima>m
Ima>m Asy-Sya>fi’I memahami
ayat tersebut sebagai hokum
Ibn H}azm sama-sama
berpendapat bahwa khulu‟
khulu‟ adalah taalak ba‟in
itu
diperbolehkan
sedangkan Ima>m Ibn H}azm
berdasarkan surat Alberpendapat
bahwa
ayat
Baqarah ayat 229.
tersebut tidak menjelaskan
tentang status khulu‟sebagai
talak bai‟in atau raj‟i.
B. Analisis komparatif Argumentasi antara Ima>m Sya>fi’I dan Ima>m Ibn
H}azm tentang Status Khulu’ sebagai Talak
Setiap ulama dalam menetapkan hokum pasti mempunyai
argumentasi atau alasan-alasan sendiri baik argumentasi tersebut murni
dari hasil pemikirannya melalui ijtihad dalam memaknai dalil Al-Qur‟an,
dan Hadits, ataau pun metode ijtihad yang lainnya seperti qiyas dan
ijma‟seperti halnya Ima>m Sya>fi’I dan Ima>m Ibn H}azm dalam berpendapat
tentang Status Khulu‟ sebagai talak. Masing-masing memiliki argumentasi
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yang berbeda-beda. Dalam berhujjah tentang status khulu‟ kebanyakan
ulama menggunakan firman Allah yang berbunyi:

ٍۢ
ٍ اك ِِبعرو
ِ
ٍ ف اَو تَس ِري ٍۢح ِِبِحس
َّ
َّٓان ۗ َوََل ََِي ُّل لَ ُك ْم اَ ْن ََتْ ُخ ُذ ْوا ِِما
َ ْ ٌ ْ ْ ْ ْ ُ َْ ٌ اَلط ََل ُق َمَّرَٰت ِن ۖ فَا ْم َس
ِ
ِ ِ َِٰ اَٰتَي تُموى َّن َشيًا اََِّلٓ اَ ْن ََّيَافَآ اَََّل ي ِقيما ح ُدود
ۙ ِاَّلل
َّٰ اَّلل ۗ فَا ْن خ ْفتُ ْم اَََّل يُقْي َما ُح ُد ْوَد
ّ َْ ُ َْ ُ
ْ ُُْ ْ
ۗۗ ٖفَل جناح علي ِهما فِيما اف تدت بِو
ْ َ َ ْ َ ْ َ َْ َ َ َ ُ َ َ
Artinya: “talak yang dapat dirujuki dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi
dengan cara yang makruf dan menceraikan dengan cara yang baik.
Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah
kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir
tidak akan dapat menjalankan hokum-hukum Allah. Jika kamu
khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankna
hokum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang
bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.” (Qs.Al
Baqarah(2):229)10
Dan juga menggunakan hadits yang berbunyi:

 اهنا، عن عمرة ان حبيبو بنت سهل اخربهتا،أخربان ملك عن َيي بن سعيد
وان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خرج اىل صَلة الصبح،كانت عند اثبت بن قيس بن مشاس
م من ىذه؟ اان حبيبو بنت. فقالرسول هللا ص، فوجد حبيبو بنت سهلعند ِببو
 قال اثبت رسول، فلما جاء اثبت،سهل اي رسول هللا َل اان وَل اثبت لزوجها
 اي رسول:  فقالت حبيبو، قذ ذكرت ما شاء هللا ان تذكر، ىذه حبيبو: هللا ملسو هيلع هللا ىلص
خذ منها ! فاخدت منها: فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كل ما اعطاين عندي،هللا ملسو هيلع هللا ىلص
.وجلست يف اىلها
Artinya :Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dari
Amrah binti Abdurrahman bahwa Habibah binti Sahl
mengabarinya, bahwa oa dahulunya menjadi istri Tsabit bin Qais
bin Asy-Syammas. Rasulullah SAW keluar rumah hendak
menunaikan syolat subuh, lalu beliau mendapati Habibah binti
Sahl berada di depan pintu rumah beliau saat hari masih gelap.
Rasulullah SAW lalu bertanya kepadanya, “Siapa itu?” Habibah
10
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menjawab, “wahai Rasulullah, saya Habibah binti Sahl.” Beliau
bertanya lagi, “Apa keperluanmu?” habibah menjawab, “ Aku
tidak mau lagi bersama Tsabit bin Qais –suaminya.” Saat Tsabit
bin Qais datang, rasulullah SAW bertanya kepadanya, “ini
Habibah Binti sahl telah mengadukan permasalahannya, sesuai
kehendak allah aapa yang dia sebutkan,” habibah berkata, “Wahai
Rasulullah, semua yang diberikannya kepadaku masih ada
padaku.” kemudian Rasulullah berkata kepada Tsabit bin Qais,
“Ambillah darinya.” Maka Tsabit pun mengambil (tebusan) dari
Habibah, kemudian dia tinggal bersama keluarganya.11

اهنا اتت النيب، عن عمرة عن حبيبو بنت سهل،أخربان ابن عيينة عن َيي بن سعيد
، َل اان وَل اثبت بن قيس: ملسو هيلع هللا ىلص يف الغلس وىي تشكو شيئا ببدهنا وىي تقول
 خذ منها ! فاخدت منها وجلست، اي اثبت: فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: فقالت
Artinya: Ibnu Uyainah mengabarkaan kepada kami dari Yahya bin Said,
dari Amrah binti Abdurrahman dari Habibah binti Sahl bahwa ia
datang kepada Nabi SAW saat langit masih gelap untuk
mengadukan sesuatu terkait fisiknya. Ia berkata, “Aku tidak lagi
bersama Tsabit bin Qais.” Habibah melanjutkan: Lalu
Rasulullah SAW bersabda: “Wahai Tsabit Ambillah harta itu
darinya.” Kemudian Tsabit mengambil harta tersebut darinya,
dan Habibah pun duduk (menjalani Iddah).12
Begitu juga Ima>m Asy-Sya>fi’I dan Ima>m Ibn H}azm dalam
menetapkan status khulu‟ sebagai talak berhujjah dengan dalil diatas akan
tetapi berbeda dalam memaknainya.
Mengenai kedudukan khulu‟, menurut Ima>m Asy-Sya>fi’I adalah
talak, imam Asy-Sya>fi’I mengatakan: “ Khulu‟ itu sama dengan talak,
sehingga khulu‟ tidak jatuh kecuali dengan ucapan yang menjatuhkan
talak. Seandainya ia berkata kepada istrinya, “jika kamu memberiku
sekian dan sekian,maka kamu tertalak, atau aku meninggalkanmu, atau
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aku melepaskaanmu,” maka jatuhlah talak. Dan ia tidak membutuhkan
niat. Sehingga apabila istri memberikan iwadh maka suami telah
melakukan talak kepada istrinya meskipun tidak membutuhkan niat. 13
Ima>m Asy-Sya>fi’I mengatakan jika suami melakukaan khulu‟
terhadap istrinya dan suami meniatkan talak tetapi tidak mengucapkan
bilangan tertentu, maka khulu‟ tersebut jatuh sebagai satu talak, tetapi ia
(suami) tidak memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya karena khulu‟
merupakan salah satu bentuk jual beli. Suami tidak boleh memiliki harta
istri. 14
Ima>m Sya>fi’I berhujjah dengan firman Allah subhanahu wata‟ala

ٍ اك ِِبعرو
ِ ُ َّالط
ف أ َْو تَ ْس ِريْ ٌح ِبِِ ْح َس ٍن
ْ ُ َْ ُ َلق َمَّرََتن فَِإ ْم َس
Artinya : “ talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali…..(Qs. Al
Baqarah (2) 229)
Ima>m Sya>fi’I memahami maksud ayat diatas bahwa talak tersebut
jatuh karena dijatuhkan oleh suami dan khulu‟ hanya dapat dijatuhkan oleh
suami meskipun istri yang meminta. Jika suami melakukan khulu‟
terhadap istrinya lalu suami menyebutkan talak maka itu adalah talak dan
itu sesuai niat dari suami seperti menyebutkan kalimat yang sama dengan
kalimat talak dengan niat talak.15

ۙ
ِ
ۗۗ ٖت بِو
ن
ج
َل
ف
ۗ
َ
َ
َ
ْ اح َعلَْي ِه َما فْي َما افْ تَ َد
َ ُ

maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh
istri untuk menebus dirinya.” (Qs.Al Baqarah(2):229)
13

Imam Asy-Syafi‟I, Al Umm; penerjemah, Misbah,(Jakarta:Pustakaa Azam, 2014). 372
Ibid,. 376
15
Ibid,.377.
14
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Dalam berpendapat Ima>m Asy-Sya>fi’I menggunakan sebuah dalil
yang diambilnya dari nass yaitu ayat Al-Qur‟an dan hadits, dalam hal ini
bertujuan untuk menguatkan argumentasinya. Ima>m Sya>fi’I berpendapat
bahwa khulu‟ adalah talak yang tidak dapat dirujuk pada masa iddah
kecuali dengan akad yang baru dan khulu‟ dapat tejadi hanya dengan
seorang suami yang telah mengambil harta (tebusan) dari seorang istri atas
dasar permintaan istri.
Dalam hal ini alasan Ima>m Asy-Sya>fi’I adalah menyamakan khulu‟
atau meng-qiyas kan khulu‟ seperti halnya akad jual beli. Ketika seorang
penjual dan pembeli sudah saling menyerahkan dan menerima maka sudah
terputus urusan diantara keduanya. Dan beliau juga beragumentasi bahwa
seorang istri tidak dianggap menebus dirinya manakala suami memiliki
hak rujuk dan seorang suami tidak berhak atas harta manakala ia berhak
rujuk. Karena barang siapa yang memilki sesuatu dengan pengganti yang
ia berikan, maka ia tidak boleh memilki apa yang telah keluar dari
tangannya dan juga mengambil harta yang menjadi penukarnya.
Sedangkan kedudukan Khulu‟ Ima>m Ibn H}azm berpendapat bahwa
khulu‟ adalah talak raj‟i, sebagaimana yang disebutkan dalam kitabnya:
“Bagi istri boleh menebus suaminya dengan segala apa yang dimilikinya,
dia adalah talak raj‟I kecuali sang suami menjatuhkan talak tiga
kepadanya, atau akhir dari talak tiga, atau sang istri belum digauli. Jadi
jika dia merujukinya dalam masa iddah, maka hal itu diperbolehkan; baik
sang istri itu suka atau tidak, dan sang suami harus mengembalikan harta
yang telah dia ambil dari istrinya.”
Ima>m Ibn H}azm dalam melakukan istimbath hokum dalam suatu
permaslahan langsung mengambil dari keempat sumber tasyri‟ menurut
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Ima>m Ibn H}azm yaitu al-Qur‟an,as-Sunnah, Ijma‟ dan ad-Dalil. Dari
keempat sumber hokum Ima>m Ibn H}azm, ad-Dalil adalah satu dari
keempat sumber hokum menurut Ima>m Ibn H}azm Meskipun terlihat sama
seperti qiyas karena tidak terlepas dari ra‟yu akan tetapi menurut Ima>m
Ibn H}azm konsep ad-Dalil sama seperti ijma‟, ad dalil tidak lain adalah
penerapan nash juga, hanya saja penggunanan teori ini sangat berkaitan
erat dengan penguasaan ilmu matiq (logika). Menurutnya ad-Dalil berbeda
dengan qiyas karena qiyas dasarnya adalah pengeluaran illat itu,
sedangkan ad-Dalil merupakan bagian dari nash itu sendiri.16
Ima>m Ibn H}azm dalam berpendapat menggunakan sumber hokum
yang keempat yakni ad-Dalil, yaitu dengan cara mengambil zhahir nash
yang ada di al-quran teentang hokum talak yakni surat al-Baqaarah ayat
228 dan surat at-Thalaq ayat 2 seperti yang disebutkan di atas. Kedua ayat
ini yang djadikan sebagai dasar hokum menurut Ima>m Ibn H}azm tentang
rujuk dalam khulu‟.
Berkaitaan dengan landasarn hokum yang digunakan ibnu hazm
dalam pendapatnya tentang statuss khulu‟ sebagai talak raj‟I. Ima>m Ibn
H}azm menyamakan khulu‟ dengan talak dengan alasan bahwa dasar khulu‟
dalam al-Qur‟an surat Al-baqaarah ayat 229 tidak menyebutkan bahwa
khulu‟ itu talak. Kemudian menurut Ima>m Ibn H}azm bahwa dalam hadits
tentang istri Tsaabit bin Qais, Rasulullah menyuruh mengambil apa yang
telah diberikan kepada istrinya, kemudian menceraikaan isrinya. Maka
16

Rahman Alwi, Fiqih madzab az-Zahiri, (Jakarta, Referensi, 2012),60.
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Ima>m Ibn H}azm berpendapat hadits tersebut menunjukkan khulu‟ adalah
talak.
Menurut Ima>m Ibn H}azm bahwasanya khulu‟ adalah talak sehingga
harus dikembalikan pada hokum talak yang membolehkan rujuk dalam
surat al-Baqaraah ayat 228 dan surat At-Thalaq ayat 2 dimana suami
berhak kembali dalam masa iddah kecuali talak tiga dan talak padaa
perempuan yang belum pernah dijima‟ (dikumpuli).

….. ۗۗ َوبُ ُع ْولَتُ ُه َّن اَ َح ُّق بَِرِّد ِى َّن
Artinya: “Dan suami-suaminya berhak merujukinya,” Qs.Al-Baqarah
(2):228)
Dan dalam firman Allah yang berbunyi:

ٍ ف اَو فَا ِرقُوى َّن ِِبعرو
ٍ ِ
ِ
ِ
ف َّواَ ْش ِه ُد ْوا َذ َو ْي َع ْد ٍل
ْ ُ َْ ُ ْ ْ فَا َذا بَلَ ْغ َن اَ َجلَ ُه َّن فَاَْمس ُك ْوُى َّن ِبَْع ُرْو
ِّمْن ُك ْم

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah
mereka dengan baik atau lepaskan mereka dengan baik,” (Qs. AthThalaaq (65):2)17
Dari dalil diatas Ima>m Ibn H}azm menyimpulakan bahwa
menurutnya tidak boleh menyelisihi kedua ayat diatas, dia mengatakan:
“Kami tidak pernah menemukan dalam agama islam dari Allah dan
Rasululullah tentang talak ba‟in yang tidak ada rujuk di dalamnya, kecuali

17

Al-Qur‟an, surat At-tTalaq ayat 2, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung:PT Sygna
Examedia Arkanlena, 1987).36
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talak tiga, baik sekaligus atau terpisah, atau istri yang belum pernah
digauli, bukan yang lainnya.. 18
Pengembalian apa yang telah sang suami ambil dari istrinya,
maka sesungguhnya dia mengambilnya agar istrinya tidak berada dalam
perlindungannya lagi. Namun apabila keinginan istrinya itu tidak tercapai,
maka hartanya yang tidak di berikan kecuali karena hal itu dikembalikan
kepadanya. Kecuali sang suami menjelaskan kepadanya, bahwa istrinya
telah tertalak, namun dia bisa merujukinya kembali, lalu istrinyapun rela,
maka tidak ada sedikitpun yang harus dikembalikan kepadanya.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Ima>m Ibn H}azm
beristimbath menggunakan ad-Dalil, sumber hokum yang keempat yakni
dengan cara mengambil dari nash atau ijma‟, jika ditilik dari pembagian
ad-Dalil, maka istisyab adalaah teori yang digunakan dalam masalah ini.
Istisyab tidak lain sebagai perluasan dari teori ad-Dalil yang
dikembangkan oleh Ima>m Ibn H}azm Istisyab adalah salah satu diantara
beberapa macam dari pembagian ad-Dalil. Teori istisyab ini yang sering
digunakan Ima>m Ibn H}azm maupun madzab az-zahiri. Istisyab menurut
Ima>m Ibn H}azm adalah lestarinya hokum asal yang ditetapkan dengan
nash sehingga ada dalil yang mnegubahnya.
Berdasarkan pemaparan argumentasi Ima>m Asy-Sya>fi’I dan Ima>m
Ibn H}azm di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam beragumentasi

18

Ibid., 539
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keduanya memiliki persamaan dan perbedaan anatara pendapat Ima>m
Sya>fi’I dan Ima>m Ibn H}azm antara ain:
Persamaan Argumentasi Ima>m Perbedaan Argumentasi Ima>m
Asy-Sya>fi’I dan Ima>m Ibn H}azm
Asy-Sya>fi’I dan Ima>m Ibn H}azm
a. Ima>m Asy-Sya>fi’I dan
a. Ima>m Asy-Sya>fi’I dan
Ima>m Ibn H}azm memiliki
Ima>m Ibn H}azm memiliki
persamaan pendapat bahwa
perbedaan
pendapat
mengenai dasar hokum
mengenai dasar hokum
khulu‟ berdasarkan Alyang digunakan, yaitu:
Qur‟an dan Sunnah
Ima>m
Asy-Sya>fi’I
beragumentasi
dengan
b. Ima>m Asy-Sya>fi’I dan
dasar al-Qur‟an surat AlIma>m Ibn H}azm memiliki
Baqarah
ayat
229
persamaan
argumentasi
bahwa khulu‟ adalah talak
sedangkan Ima>m Ibn H}azm
Qs. Al-Baqarah ayat 228c. Ima>m Asy-Sya>fi’I dan
229
Ima>m Ibn H}azm memiliki
b. Ima>m
Asy-Sya>fi’I
persamaan pendapat dalam
menggunakan
metode
qiyas
memaknai khulu‟ termasuk
dalam menetapkan hokum
talak berdasarkan Qs. Altentang status khulu‟ sebgai
Baqarah ayat 229.
talak bain dalam memahami
Qs. Al-Baqarah ayat 229
yang menjadi dasar hokum
Khulu‟. Sedangkan Ima>m
Ibn H}azm menggunakan
metode Ad-Dalil untuk
memahami dan mnetapkan
hokum khulu‟ Surat albaqarah ayat 229 tidak
menjelaskan bahwa khulu‟
termasuk talak raj‟I atau
talak bain sehingga ia
beristimbat hokum dengan
metode
ad-dalil
yaitu
menggunakan surat AlBaqarah ayat 228. Untuk
menetapakn hokum khulu‟
sebagai talak raj‟i.

BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan analisis peneliti mengenai perbedaan pendapat antara
Ima>m Sya>fi’I dan Ima>m Ibn H}azm tentang status khulu‟ sebagai talak
dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Ima>m Asy-Sya>fi’I berpendapat bahwasanya Khulu‟ itu sama
dengan talak, sehingga khulu‟ tidak jatuh kecuali dengan ucapan
yang menjatuhkan talak. Ima>m Asy-Sya>fi’I dengan berlandaskan
surat Al-baqarah ayat 229 menetapkan bahwa hukum khulu‟
adalah boleh akan tetapi akibat hukumnya adalah talak ba‟in.
Dimana seorang istri yang telah dicerai dengan jalan khulu‟ maka
tidak dapat dirujuk pada masa iddahnya kecuali dengan akad
pernikahan yang baru. Ima>m Asy-Sya>fi’I menggunkan metode
Qiyas yaitu menyamkan Khulu‟ sebagai bentuk akad jual beli,
sehingga apabila suami telah mengambil harta (tebusan) dari istri
maka ia tidak berhak untuk merujuk istrinya pada masa iddah,
karena kedudukan khulu‟ adalah talak ba‟in.
2. Ima>m Ibn H}azm berpendapat bahwasannya khulu‟ adalah talak
raj‟I kecuali jika suaminya mentalaknya tiga kali baik lansung
atau tidak dan terhadap perempuan yang belum pernah dikumpuli,
maka jika sang suami ingin merujuknya dalam masa iddah
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hukumnya boleh baik istrinya suka atau sebaliknya (tidak suka)
dan suami wajib mengembalikan kepada istrinya apa yang telah
diambil darinya. Landasan hukum Ima>m Ibn H}azm dalam
pendapatnya tentang khulu‟ sebagai talak

raj‟i

yakni

bahwasannya menurut pendapat beliau hadits tentang khulu‟
dalam peristiwa istri Tsabit bin Qais menunjukkan talak, maka
beliau mendasarkan tentang status khulu‟ pada hukum talak yakni
pada surat al-Baqarah ayat 288. Sedangkan metode istinbath
hukum yang digunakan Ibnu Hazm adalah dengan menggunakan
sumber hukum ke empat menurut Ibnu Hazm, yang dalam
istilahnya disebut ad-Dalil yang diambil dari nash. Dengan Teori
istisyab yaitu lestarinya hukum asal yang ditetapkan dengan nash
sehingga ada dalil yang mengubahnya.
B. SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan serta
merangkumnya dalam sebuah kesimpulan, penulis akan memaparkan
beberapa saran sebagai berikut:
1.

Untuk para pembaca yang akan melangkah pada hubungan
Rumah tangga. Perkara khulu‟ itu dibolehkan karena untuk
memberikan solusi bagi rumah tangga yang tidak dapat
menegakkan hukum-hukum Allah, itupun sudah dijelaskan
didalam al-Qur‟an dan Hadits, sehingga jangan melakukan khulu
tanpa alasan.

80

2.

Untuk para pembaca yang akan melakukan penelitian

oleh

karena penelitian ini masih dirasa banyak kekurangan. Untuk itu,
saran bagi para peneliti lain untuk melengkapi penelitian ini
dengan lebih melakukan penelitian lebih dalam.
C. PENUTUP
Alhamdulillah segala puji bagi Allah dan rasa syukur yang tidak
terhingga, saya panjatkan kepada Allah swt Tuhan yang menciptakan
semesta alam. Karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nyalah
skripsi ini dapat terselesaikan.
Meskipun usaha dan do‟a telah saya lakukan dengan segenap
kemampuan yang saya miliki untuk menyajikan skripsi ini sebaikbaiknya, namun dengan sadar saya mengakui bahwa skripsi ini jauh
dari kesempurnaan, dan masih banyak kekurangan, kekeliruan baik dari
segi penulisan maupun isi materinya. Karena itu kritik dan saran dari
siapa saja yang membaca skripsi ini sangat saya nantikan demi
meningkatkan pengetahuan saya. Akhirnya penulis sangat mengharap
ridha Allah , semoga karya yang jauh dari kesempurnaan ini, dapat
menambah khasanah ilmiah umat Islam bermanfaat bagi penulis pada
khususnya dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.
Akhir kata, kesempurnaan hanya milik Allah swt semata dan
kekurangan adalah milik hamba-Nya
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