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MOTTO 

 

                    

                        1 

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji 

adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah 

untuk laki-laki yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-wanita 

yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh 

mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga) 

َا َرُجٍل تَ َزوََّج  طَّاِب رضي اهلل عنو قَاَل : ) أُّيم َوَعْن َسِعيِد ْبِن اَْلُمَسيَِّب ; َأنَّ ُعَمَر ْبَن َاخلَْ
, فَ َلَها اَلصََّداُق ِبَِسيِسِو  ِاْمرَأًَة , َفَدَخَل ِِبَا , فَ َوَجَدَىا بَ ْرَصاَء , َأْو ََمُْنونًَة , أَْو ََمُْذوَمةً 

َها (  2َأْخَرَجُو َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر , َوَماِلٌك , َواْبُن َأِب َشْيَبةَ   ِإيَّاَىا , َوُىَو َلُو َعَلى َمْن َغرَُّه ِمن ْ

Dari Said Ibnu al-Musayyab bahwa Umar Ibnu al-Khaththab Radliyallaahu 'anhu 

berkata: Laki-laki manapun yang menikah dengan perempuan dan setelah 

menggaulinya ia mendapatkan perempuan itu berkudis, gila, atau berpenyakit 

kusta, maka ia harus membayar maskawin karena telah menyentuhnya dan ia 

berhak mendapat gantinya dari orang yang menipunya. Riwayat Said Ibnu 

Manshur, Malik, dan Ibnu Abu Syaibah  

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Al-Qur‟an, 24:26 

2
 Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram hadits no 1041, (t.tp.: Haromain, t.th), 264 
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 ABSTRAK 

Guntoro. 2019. Studi Komparatif Antara Madhhab Syafi‟i Dan Madhhab Hanafi 

Tentang Fasakh Nikah. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas 

Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Lia 

Noviana, M.H.I., 

 

Kata Kunci:Fasakh Nikah, Madhhab Syafi‟i, Madhhab Hanafi 

 
Fasakh nikah adalah salah satu jalan untuk mengakhiri ikatan pernikahan.  

Menurut Madhhab Syafi‟i dan Madhhab Hanafi perpisahan tersebut bisa 
dikarenakan suatu alasan yang merusak akad nikah. Karena pernikahan sendiri 
ialah suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri 
dengantujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Namun 
untuk membentuk keluarga yang demikian itu tidak selamanya berjalan dengan 
mudah.  Karena dalam perjalanan menaungi bahtera rumah tangga terkadang 
muncul permasalahan-permasalahan yang menyebabkan rumahtangga tidak bisa 
dipertahankan lagi dan menyebabkan status perkawinan yang telah dijalin oleh 
pasangan tersebut harus di putus. 

Dari latar belakang diatas penulis merumuskan tiga masalah yang meliputi 
Bagaimana alasan fasakh nikah menurut Madhhab Syafi‟i dan Madhhab Hanafi, 
bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dalam fasakh nikah menurut Madhhab 
Syafi‟i dan Hanafi, apa persamaan dan perbedaan fasakh nikah dan akibat 
hukumnya menurut Madhhab Syafi‟i dan Madhhab Hanafi. 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan 
menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis tentang 
perbandingan hukum Madhhab Syafi‟i dan Madhhab Hanafi. Proses analisa 
tersebut didukung dengan data primer dan sekunder yang diperoleh dari kitab-
kitab karangan kedua Madhhab tersebut dan beberapa buku yang berkaitan 
dengan kedua pemikiran Madhhab tersebut. Sehingga dengan proses semacam itu, 
dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan diatas. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada beberapa alasan yang 

dapat diajukan untuk memfasakh nikah menurut Madhhab Syafi‟i ialah cacat, 

nafkah, dan murtad dan Madhhab Hanafi adalah cacat, dan murtad. Mengenai 

akibat hukumnya Imam Syafi‟i berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dapat 

diajukan untuk memfasakh nikah kecuali suami ghoib. Sedangkan menurut Imam 

Hanafi ada dua alasan yang tidak bisa diajukan untuk memfasakh nikah, yaitu 

nafkah dan suami ghoib. Persamaan keduanya ialah melarang istri 

untukmemfasakh nikah karena suami ghoib, sedangkan perbedaannya ialah 

mengenai cacat Imam Hanafi hanya membolehkan fasakh sebab cacat dengan dua 

alasan, yaitu impoten dan kemaluan terpotong/ buntung. Dan Imam Hanafi juga 

melarang istri meminta fasakh nikah sebab suami tidak bisa memberi nafkah. 
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KATA PENGANTAR 
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dapat menghalangi tujuan pernikahan yaitu istimta‟, ketidak mampuan suami 

memberikan nafkah sehingga mendatangkan dharar, suami ghoib serta salah satu 

pihak suami istri yang murtad. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah: 

Arab ind. Arab ind. Arab ind. arab ind. 

 k ك {d ض D د ’ ء

 l ل t ط Dh ذ b ب

 m و {z ظ R ر t ت

 n ن ‘ ع Z ز th ث

 h ي gh غ S س j ج

 w و f ف Sh ش {h ح

 y ي q ق {s ص kh خ

 

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan 

horisontal di atas huruf a>, i> dan u>. 

3. Bunyi huruf dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua 

huruf ‚ay‛ dan ‚aw‛ 

Contoh: 

Bayna, ‘layhim, qawl, mawdu>ah 

4. Istilah (technical terms)dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi 

bahasa baku Indonesia harus dicetak miring 

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. 

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir. 

Contoh; 

Ibn Taymi>yah bukan Ibnu Taymi>yah. Inna al-di>n ‘inda Alla>h al-Islam bukan 

Inna al-di>na ‘inda Alla>hi al-Isla>mu. 
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....Fahuwa wa>jib bukan fahuwa wa>jibu dan bukan pula fahuwa wa>jibun. 

6. Kata yang berakhir dengan ta>’marbu>tahdan berkedudukan sebagai sifat (na’at) 

dan ida>fahditransliterasikan dengan ‚ah‛. Sedangkan muda>f ditransliterasikan 

dengan ‚at‛. 

Contoh; 

Na’at dan muda>f ilayh : Sunnah sayyi’ah, al-Maktabah al-Misriyah. 

Muda>f : matba‘at al-‘ A<mmah. 

7. Kata yang berakhir dengan ya>’ mushaddah (ya>’ bertashdid) ditransliterasikan 

dengan i>. Jika i> diikuti dengan ta> marbu>t}ah maka transliterasinya adalah i>yah. 

Jika ya>’ ber-tashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan yy. 

Contoh; 

Al- Ghaz>ali, al-Nawawi> 

Ibn Taymi>yah. Al-Jawziyah. 

Sayyid, mu’ayyid, muqayyid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang 

menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan 

hubungan kelamin atau bersetubuh
3
. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, 

berasal dari kata nikah ( نكاح ) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, 

saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wath{i). Kata “nikah” 

sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti 

akad nikah.
4
 

Secara arti kata nikah berarti “bergabung” (ضم) , “hubungan kelamin” 

 Adanya dua kemungkinan arti ini karena .(عقد) ”dan juga berarti “akad  (وطء)

kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur‟an memang mengandung dua arti 

tersebut.  

Meskipun ada dua kemungkinan arti dari kata na-ka-ha itu, namun mana 

di antara dua kemungkinan tersebut yang mengandung arti sebenarnya. 

Terdapat beda pendapat di antara ulama. Golongan ulama Syafi‟i berpendapat 

bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki) dapat 

                                                           
3
 Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai pustaka, 1994), cet, ke-3, 

edisi kedua, 456. 
4
 Abd. Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Bogor: Kencana, 2003), 7 
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berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti 

majazi). Sebaliknya, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu 

mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga 

untuk lainnya seperti akad adalah dalam arti majazi yang memerlukan 

penjelasan untuk maksud tersebut.
5
 

Allah juga berfirman dalam al-qur‟an surat Yasiin ayat 36 yang 

berbunyi: 

                               

       6  

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, 

baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun 

dari apa yang tidak mereka ketahui.
7
 

 

Dalam hadist juga dijelaskan tentang perintah untuk menikah, yang 

berbunyi: 

 

ثَ َنا َسِعيُد ْبُن َأِب َمْريََ  ْبُن َجْعَفٍر َأْخبَ َرنَا ُُحَْيُد ْبُن َأِب ُُحَْيٍد الطَّوِيُل  ُُمَمَّدُ  َأْخبَ َرنَا  َحدَّ
َجاَء َثََلثَُة َرْىٍط ِإََل بُ ُيوِت أَْزَواِج النَِّبِّ  يَ ُقولُ  َعْنوُ  اللَّوُ  َرِضيَ  كٍ َمالِ  ْبنَ  أََنسَ  أَنَُّو َسَِعَ 

  َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َيْسأَُلوَن َعْن ِعَباَدِة النَِّبِّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم فَ َلمَّا ُأْخِبُوا
َم َكأَن َُّهْم تَ َقالموَىا فَ َقاُلوا َوأَ  ْيَن ََنُْن ِمْن النَِّبِّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َقْد ُغِفَر َلُو َما تَ َقدَّ

ِمْن َذْنِبِو َوَما تََأخََّر قَاَل َأَحُدُىْم أَمَّا أَنَا فَِإِّنِّ ُأَصلِّي اللَّْيَل أََبًدا َوقَاَل آَخُر أَنَا َأُصوُم 
أَنَا أَْعَتزُِل النَِّساَء َفََل أَتَ َزوَُّج أََبًدا َفَجاَء َرُسوُل اللَِّو َصلَّى  الدَّْىَر َوََل أُْفِطُر َوقَاَل آَخرُ 

لِلَِّو اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم إِلَْيِهْم فَ َقاَل أَنْ ُتْم الَِّذيَن قُ ْلُتْم َكَذا وََكَذا أََما َواللَِّو ِإِّنِّ ََلَْخَشاُكْم 
                                                           

5
 Ibid, 36-37 

6
 Al-Qur’an, 36:36 

7
 Al Qur‟an Al Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI, (Semarang: PT. Karya 

Toha Putra, 1996), 353 
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أُْفِطُر َوُأَصلِّي َوأَْرُقُد َوأَتَ َزوَُّج النَِّساَء َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَِِّت َوأَتْ َقاُكْم لَُو َلِكِّنِّ َأُصوُم وَ 
 8فَ َلْيَس ِمنِّ 

Telah menceritakan kepada kami [Sa‟id bin Amir Abu Maryam] Telah 

mengabarkan kepada kami [Muhammad bin Ja‟far] Telah mengabarkan 

kepada kami [Humaid bin Abu Humaid Ath Thawil] bahwa ia 

mendengar [Anas bin Malik] radliallahu „anhu berkata; Ada tiga orang 

mendatangi rumah isteri-isteri Nabi shallallahu „alaihi wasallam dan 

bertanya tentang ibadah Nabi shallallahu „alaihi wasallam. Dan setelah 

diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih 

sedikit bagi mereka. Mereka berkata, “Ibadah kita tak ada apa-apanya 

dibanding Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam, bukankah beliau 

sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan 

datang?” Salah seorang dari mereka berkata, “Sungguh, aku akan shalat 

malam selama-lamanya.” Kemudian yang lain berkata, “Kalau aku, 

maka sungguh, aku akan berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak 

akan berbuka.” Dan yang lain lagi berkata, “Aku akan menjauhi wanita 

dan tidak akan menikah selama-lamanya.” Kemudian datanglah 

Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam kepada mereka seraya bertanya: 

“Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah 

orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling 

bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur 

serta menikahi wanita. Barangsiapa yang benci sunnahku, maka 

bukanlah dari golonganku.” 

 

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi 

manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, 

setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif 

dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tuhan tidak mau menjadikan manusia 

seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya, dan 

berhubungan antara jantan dan betina secara anarki tanpa suatu aturan. Akan 
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tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat, Allah membuat hukum sesuai 

dengan martabatnya.
9
  

Sedangkan fasakh adalah sesuatu yang disyariatkan pokoknya, tidak 

sifatnya, yaitu sesuatu yang kehilangan satu dari beberapa syarat seperti akad 

tanpa saksi, sehingga haram terhadap yang lain (mahram). Jadi, jika cacat 

terjadi pada rukun akad maka disebut batil dan jika terjadi diluar rukun akad, 

disebut fasakh (rusak), seperti mempersyaratkan sesuatu syarat yang tidak 

diperlukan dalam akad nikah. “Fasakh adakalanya terjadi disebabkan bencana 

di atas akad yang menghilangkan perkawinan itu sendiri, dan adakalanya yang 

mengiringi akad itu sendiri, tidak menghendaki daya ikat sejak asalnya.
10

 

Yang dimaksud memfasakh akad nikah adalah memutuskan atau membatalkan 

ikatan hubungan antara suamu istri. Fasakh bisa terjadi karena tidak 

terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal 

lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungannya perkawinan.
11 

 

Pisahnya suami istri akibat fasakh berbeda yang diakibatkan oleh talak. 

Sebab talak ada talak ba‟in dan talak raj‟i. Ahli fiqh golongan Hanafi 

membuat rumusan umum untuk membedakan pengertian pisahnya suami istri 

sebab talak dan sebab fasakh. Mereka berkata, “Pisahnya suami istri karena 

suami, dan sama sekali tidak ada pengaruh istri disebut talak”. Dan setiap 

perpisahan suami istri karena istri, bukan karena suami dan sama sekali tidak 

ada pengaruh istri disebut talak. Dan setiap perpisahan suami istri karena istri, 

                                                           
9
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10
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bukan karena suami, atau karena suami tetap dengan pengaruh dari istri 

disebut fasakh.
12

 Menurut Imam Syafi‟i fasakh adalah putusnya hubungan 

perkawinan (atas dasar permintaan salah satu pihak) oleh hakim agama karena 

salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal 

yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.
13

 

Hukum Islam mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak istri dan 

memelihara istri dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya istrinya dan 

menimbulkan kemudha>ratan terhadapnya. Suami dilarang menyengsarakan 

kehidupan istri dan menyia-nyiakan haknya. Hukum Islam tidak menghendaki 

adanya kemadharatan dan melarang saling menimbulkan kemudha>ratan.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

menjawab, mengamati, mengkaji, menganalisis lebih jauh dan mendalam pada 

sebuah skripsi yang berjudul: “STUDI KOMPARATIF ANTARA 

MADHHAB SYAFI’I DAN MADHHAB HANAFI TENTANG FASAKH 

NIKAH” 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Untuk membuat permasalahan menjadi menjadi lebih spesifik dan sesuai 

dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar 

fokus. Ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya tulis ini tidak melebar 

dari apa yang dikehendaki. Dari latar belakang dengan apa yang disampaikan 

di atas, ada beberapa rumusan masalah yang bisa diambil 
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1. Bagaimana pandangan Madhhab Syafi‟i dan Madhhab Hanafi tentang 

alasan fasakh nikah? 

2. Bagaimana pandangan madhhab Syafi‟i dan Madhhab Hanafi tentang 

akibat hukum yang ditimbulkan dari fasakh nikah? 

3. Apa persamaan dan perbedaan tentang syarat dan akibat hukum yang 

ditimbulkan fasakh nikah menurut Madhhab Syafi‟i dan Hanafi? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan ini adalah untuk menjawab apa yang telah dirumuskan 

rumusan masalah diatas, yaitu : 

1. Menjelaskan pandangan Madhhab Syafi‟i dan Madhhab Hanafi tentang 

alasan fasakh nikah. 

2. Menjelaskan pandangan Madhhab Syafi‟i dan Madhhab Hanafi tentang 

akibat hukum yang ditimbulkan dari fasakh nikah. 

3. Menjelaskan persamaan dan perbedaan tentang syarat dan akibat hukum 

yang ditimbulkan fasakh nikah menurut Madhhab Syafi‟i dan Hanafi 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Dengan melakukan penelitian ini akan menambah sebuah khazanah 

pembaca dalam bidang ilmu perdata khususnya dalam bidang pernikahan serta 

mendorong bagi penelitian selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara 

mendalam akan terus berlangsung. Dengan adanya penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya: 
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1. Manfaat Teori, yaitu akan menambah wawasan pembaca terhadap ilmu 

pengetahuan di bidang pernikahan serta mendorong bagi penelitian 

selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus 

berlangsung. 

2. Manfaat Praktisi, yaitu diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pemikiran yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan untuk mengetahui 

gambaran umum tentang hukum pernikahan serta memberikan bahan 

rujukan, pembanding, maupun pertimbangan bagi peneliti dan lembaga 

yang berkaitan. 

 

E. TELAAH PUSTAKA 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, kiranya penting 

untuk mengetahui penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini baik 

secara teori maupun kontibusi keilmuan 

Pertama, Karya Ilmiah dari Khoirul Ikhwan, STAIN Ponorogo 2008, 

yang berjudul “Perceraian karena salah satu pihak pindah Agama (murtad) dan 

akibat hukumnya di Pengadilan Agama Ponorogo (studi analisis dengan 

pendekatan KHI)”. Skripsi ini menekankan pada pembahasan pandangan 

hakim tentang kenapa tidak menyertakan alasan murtad dalam perkawinan dan 

akibat hukumnya, selain itu penelitian ini sejenis penelitian lapangan (field 

research) yang dilakukan di Pengadilan Agama Ponorogo.
14

 Berbeda dengan 

permasalahan yang peneliti lakukan, peneliti tidak hanya membahas fasakh 
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 Khoirul ikhwan, “Perceraian karena salah satu pihak pindah agama (murtad) dan akibat 

hukumnya di pengadilan ponorogo (studi analisis dengan pendekatan KHI)”, skripsi (Ponorogo: 
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sebab murtad saja, akan tetati penyebab murtad keseluruhan, selain itu peneliti 

menggunakan metode normati yaitu berpengang pada nash Al-Qur‟an dan As-

Hadist. 

Karya Ilmiah dari Hayyu Citra Herdana, UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta, yang berjudul “Problema Nikah Fasakh Dalam Perspektif Hukum 

Materil dan Hukum Formil”. Skripsi ini membahas tentang fasakh yang tidak 

dapat di fasakhkan dan pernikahan yang harus di fasakhkan menurut hukum 

materil dan hukum formil.
15

 Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama 

menggunakan metode normatif yang berdasarkan pada nash Al-Qur‟an, Al-

Hadist dan hukum materil. Dan yang membedakan dari penelitian yang 

peneliti lakukan adalah peneliti meggunakan studi tokoh. 

Karya Ilmiah dari Suriana R, UIN Auddin Makasar 2015, yang berjudul 

“Pembatalan Perkawinan / Fasakh Dan Akibat-akibatnya Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama 

Makasar Tahun 2011-1014)” skripsi ini membahas tentang pembatalan 

perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya 

serta sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama dan akibat hukum 

yang ditimbulkan terhadap anak, harta bersama, serta hubungan suami istri. 

Penelitian ini adalah sejenis penelitian lapangan yaitu penelitian  deskriptif 

yaitu penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang 

                                                           
15

 Hayyu Citra Herdana, “Problema Nikah Fasakh Dalam Perspektif Hukum Materil dan 

Hukum Formil”, skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009) 
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dibicarakan.
16

 Berbeda dengan peneliti lakukan yakni membahas tentang 

perbandingan Madhhab dimana hanya membahas sebab-sebab fasakh saja 

tidak membahas perihal anak, dan harta bersama. Dari segi metodenya juga 

berbeda dengan peneliti lakukan, dimana peneliti menggunakan metode 

kualitatif pustaka. 

Tesis dari Zainal Fanani, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2013, 

yang berjudul “Status Murtad Dalam Perkawinan (Menakar Nilai-nilai 

Maslahat dalam Pasal 116 h Kompilasi Hukum Islam)” membahas tentang 

penemuan solusi terbaik bagi kedudukan murtad dalam KHI, dengan 

pertimbangan nilai-nilai masalahat yang terdapat dalam status murtad dalam 

perkawinan.
17

 Dalam penelitian tersebut jelas berbeda dengan yang peneliti 

lakukan. Dimana peneliti membandingkan dari dua madzab yaitu madzab 

Hanafi dan Syafi‟i tentang akibat hukum yang ditimbulkan akibat fasakh 

nikah. 

Karya ilmiah dari Rudi Haryanto, UIN Syarif Hidayatullah 2014, yang 

berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Fasakh (Studi Kasus 

Pernikahan Jonas Rivanno Dan Asmiranda)” membahas tentang persepsi atau 

tinjauan hukum Islam tentang pernikahan fasakh dalam kaitannya dengan 

kebohongan dalam memenuhu syarat-syarat sahnya pernikahan, bagaimana 

hukum pernikahan mereka dan bisakah mereka untuk menikah kembali, dan 

dikasus pernikahan ini adanya proses kristenisasi atau pemurtadan yang 
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1014)”, skripsi (Makasar: UIN Auddin Makasar, 2015) 
17
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dilakukan oleh para misionaris untuk merusak aqidah umat Islam dengan cara 

perkawinan. Dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis 

deskriptif research library (studi pustaka) dari buku ke buku.
18

 Yang peneliti 

lakukan tidak hanya membahas tentang kebohongan saat akad nikah saja, akan 

tetapi sebelum dan sesudah akad pernikahan dan dari segi metode sama-sama 

menggunakan metode library research. 

 

F. METODE PENELITIAN 

1. Jenis dan pendekatan penelitian 

Penelitian ini termaksud dalam penelitian library research, yaitu 

penelitian yang membatasi kegiatannya pada bahan-bahan koleksi 

perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.
19

 Library research 

atau yang biasa disebut dengan penelitian kepustakaan ini dilaksanakan 

dengan menggunakan literatur (kepustakaan) dari peneliti sebelumnya. 

Untuk memperoleh data mengenai pola-pola yang sesuai dengan 

sasaran atau masalah penelitian, diperlukan suatu pendekatan dalam 

melakukan penelitian. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan Normatif, yaitu suatu pendekatan yang memandang 

agama dari segi ajarannya yang pokok berupa Al-Qur‟an dan Al-Hadits 

atau kaidah-kaidah fiqh.
20

 Dengan menggunakan pendekatan ini penulis 
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bertujuan untuk memahami fasakh nikah ditinjau dari Madhhab Syafi‟i 

dan Madhhab Hanafi. 

2. Sumber data 

Karena peneliti ini merupakan studi terhadap pemikiran seorang 

tokoh maka data-data yang dipergunakan merupakan data pustaka/ library 

research  (penelitian kepustakaan) yaitu dengan mencari refrensi baik 

perpustakaan jadi sumber utama yang digunakan adalah buku. Adapun 

dua macam data yang dipergunakan data primer dan sekunder. 

a. Data primer 

Sumber data ini berupa buku-buku yang berisi tentang 

informasi-informasi secara khusus membahas masalah-masalah 

pernikahan, seperti: 

1) Bada@’i al-sana@’i karya Abu Bakr bin Mas‟ud al-Kasani al-Hanafi. 

2) Al-Mabsuth karya Imam As-Sarkhasi.  

3) Kitab  al-umm karya Imam Syafi‟i. 

4) Kitab kifayatul akhyar karya Abu Bakar al-Hishni. 

5) Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid karya Ibnu Rusyd. 

6) Fiqh Islam karya Wahbah Az-Zuhaili. 

b. Data sekunder 

Selain sumber data primer ada juga sumber data sekunder 

sebagai pendukung dan penunjang dari sumber data primer seperti: 

1) Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab karya Ahmad Asy-

Syurbasi. 
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2) Fikih Munakahat karya Tihami dan Sohari Sahrani. 

3) Arus Pemikiran Empat Madzab karya Muhammad Ma‟sum Zein. 

4) Hukum Ierkawinan Islam di Indonesia karya Amir Syarifuddin. 

5) Fikih Empat Madzhab karya Abdurrahman Al-Jauzi. 

3. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam peneltian ini 

adalah metode dokumentasi. Istilah dokumentasi berasal dari kata 

document yang artinya barang-barang tertulis di dalam melaksanakan 

sebuah penelitian
21

 Di sini penulis bermaksud mencari data mengenai hal-

hal atau variabel berupa catatan, buku, transkip, surat kabar, majalah, dan 

lain-lain yang terkait dengan penelitian. 

4. Metode analisis data 

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa 

data yang terkumpul maka penulis menggunakan metode deskriptif 

analitik komparatif.
22

 Kerja dari metode deskriptif analitik adalah dengan 

cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data tersebut 

kemudian membandingkan dari kedua objek kajian sehingga dapat 

diperoleh kesimpulan.
23

 Metode deskriptif analitik ini penulis gunakan 

untuk melakukan pelacakan dan analisis terhadap pemikiran, biografi 

kerangka metodologis pemikiran Madhhab Syafi‟i dan Madhhab Hanafi. 

Selain itu metode ini juga akan penulis gunakan ketika menggambarkan 
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dan menganalisa pemikiran Madhhab Syafi‟i dan Madhhab Hanafi 

tentang  fasakh pernikahan. 

5. Pengecekan Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti akan 

melakukan tiga tahapan dalam menganalisis data penelitian ini 

diantaranya yaitu reduksi data (data reduction), paparan data (data 

display), penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing / 

verifying).
24

 Pertama mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari 

tema dan polanya. Kedua, pemaparan data sebagai sekumpulan informasi 

tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Ketiga, penarikan kesimpulan yaitu merupakan 

hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis 

data. 

 

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk 

mempermudah dalam mengarahkan penulisan agar tidak mengarah pada hal-

hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti metode 

penyusunan yang digunakan untuk mempermudah dalam memahami maksud 

penyusunan skripsi. Susunan bagian-bagian tersebut antara lain. 
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BAB I:  Pendahuluan, Bab ini merupakan deskripsi secara umum tentang 

rancangan penelitian dan merupakan kerangka awal penelitian, 

karena di dalamnya akan dipaparkan tentang latar belakang 

masalah yang merupakan deskripsi permasalahan yang akan 

diteliti, serta akan dipaparkan juga rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II:  Bab ini merupakan  biografi Imam Syafi‟i, pengertian fasakh 

nikah menurut Imam Syafi‟i, dan dasar hukum. 

BAB III:  Bab ini merupakan  biografi Imam Hanafi, pengertian fasakh 

nikah menurut Imam Hanafi, dan dasar hukum. 

BAB VI:  Bab ini merupakan analisis pandangan Madhhab Syafi‟i dan 

Hanafi tentang  fasakh nikah dan akibat hukumnya serta 

perbedaan dan persamaan. 

BAB V:  Dalam bab ini merupakan bagian terakhir dari proses penelitian 

ini, yang berisi kesimpulan mengenai pandangan Madhhab Syafi‟i 

dan Hanafi tentang fasakh nikah akibat hukum serta persamaan 

dan perbedaannya. 
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BAB II 

FASAKH NIKAH MENURUT MADHHAB SYAFI’I 

 

A. Madhhab Syafi’i 

1. Biografi Imam Syafi‟i 

Nama asli Imam Syafi‟i adalah Muhammad, silsilah dari nasab ayah 

adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin „Utsman bin Syafi‟i bin Sa‟id bin 

Abu Yazid bin Hakim bin Muthalib bin Abdul Manaf. Imam Syafi‟i dilahirkan 

di kota Ghazzah wilayah palestina pada tahun 105 H / 767 M. Yang bertepatan 

dengan malam wafatnya Imam Abu Hanifah.
25

 Tarikh inilah yang termasyhur 

di kalangan ahli sejarah. Tetapi  Ada pula yang mengatakan beliau dilahirkan 

di Asqalan yaitu sebuah wilayah yang jauh dari Ghazzah lebih kurang tiga 

kilometer dan tidak jauh juga dari Baitul Makdis, dan ada juga pendapat yang 

mengatakan beliau dilahirkan di negeri Yaman.
26

 

Pada masa kecil selain gemar mempelajari ilmu pengetahuan beliau juga 

gemar memanah, sehingga beliau dapat memanah sepuluh batang panah tanpa 

melakukan satu kesilapan. Beliau pernah berkata: cita-citaku adalah dua 

perkara yaitu panah dan ilmu, aku berdaya mengenakan target sepuluh dari 

sepuluh.
27

 imam Syafi‟i dapat menghafal Al-Qur‟an saat masih kecil dan 

beliau juga menulis hadist-hadist. Untuk tujuan itu beliau pernah mengembara 
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ke kampung-kampung dan tinggal bersama Kabilah Huzain kurang lebih 

selama sepuluh tahun.  

Imam Syafi‟i menuntut ilmu di Makkah pertama kali kepada Muslim bin 

Khalid Az-Zinji sampai beliau menjadi orang yang cakap. Sampai di usia 15 

tahun beliau mendapat kepercayaan untuk memberikan fatwa dan hukum-

hukum oleh gurunya. Kemudian beliau pindah ke Madinah. Di Madinah 

beliau belajar kepada Imam Malik, yaitu setelah beliau bersedia untuk 

menemuinya. Untuk mempelajari kitab Al-Muwatta hingga Imam Malik wafat 

pada tahun 179 H.
28

 Kemudian beliau melakukan perjalanan ke Yaman untuk 

mengajarkan berbagai ilmu keagamaan yang dimilikinya, khususnya yang 

berkaitan dengan pemikiran barunya dibidang fiqh, lalu pada tahun 183 H 

beliau ke Baghdad dan bertemu dengan Ahmad bin Hanbal dan berdiskusi, 

kemudian beliau menyusun kitab sebagai pandangan lamanya (qadim) yang 

disebut dengan kitab Al-Hujjah. Kemudian ke Mesir dan menyusun 

pandangan barunya dengan Qoul Jadid.
29

 

Imam Syafi‟i banyak mengidap penyakit sewaktu hidupnya. Antaranya 

ialah penyakit wasir dan beliau meninggal dunia di Mesir pada malam kamis 

sesudah Maghrib, yaitu pada malam akhir bulan Rajab tahun 204 H atau 

819/829 M. Kuburannya berada di Kairo, di dekat Masjid Yazar, yang berada 

dalam lingkungan perumahan yang bernama Imam Syafi‟i.
30
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2. Dasar Madhhab Syafi‟i 

Imam Syafi‟i terkenal sebagai seorang yang membela Madhhab Maliki 

dan mempertahankan Madhhab ulama Madinah hingga terkenallah beliau 

dengan sebutan Nasyirus Sunnah (penyebar Sunnah). Mengenai dasar-dasarn 

hukum yang dipakai oleh Madhhab Syafi‟i sebagai acuan pendapatnya 

termaktub dalam kitabnya ar-Risalah sebagai berikut: 

a. Al-Qur‟an dan al-Sunnah 

Al-Qur‟an dan al-Sunnah dianggap oleh Imam Syafi‟i berada dalam 

tingkatan yang sama sebab 

a) Fungsinya sebagai penjelas al-Qur‟an, kecuali al-Hadits al-Ahad. 

b) Al-Qur‟an dan al-Sunnah sama-sama sebagai wahyu, sekalipun secara 

terpisah kekuatannya tidak sekuat al-Qur‟an. 

Sedangkan dalam memprakteknya, Imam Syafi‟i menempuh jalan 

sebagai berikut: 

a) Jika di dalam al-Qur‟an sudah tidak ditemukan lagi yang sedang dicari, 

maka dicarinya dari al-Sunnah al-Mutawatir. 

b) Jika tidak ditemukan, maka menggunakan al-Hadits al-Ahad. 

c) Jika tidak ditemukan, maka dicarinya dari sisi dhahir al-Qur‟an atau al-

sunnah secara berurutan, lalu dilakukan penelitian secara cerman untuk 

mencari mukhashish-nya, baik dari al-Qur‟an maupun al-Sunnah. 

d) Jika tetap saja tidak ditemukan dengan menggunakan cara-cara tersebut, 

maka ia menggunakan cara-cara yang sudah pernah dilakukan oleh 

Nabi Muhammad saw atau keputusan Nabi saw. 
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e) Jika tidak ditemukan juga, maka dicarinya dari bagaimana pendapat 

para sahabat sebagai ijma‟ mereka. Jika ternyata ditemukan dari ijma‟ 

mereka, itulah hukum yang dipakai.
31

 

Dalam pengambilan ayat Al-Qur‟an beliau mengambil dengan 

makna (arti) yang lahir kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan 

bukan arti yang lahir itu, yang harus dipakai atau dituruti. Kemudian dalam 

pengambilan As-Sunnah beliau tidaklah mewajibkan yang Mutawatir saja, 

tetapi yang Ahad pun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil, 

asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama perawi hadist itu 

orang kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung sampai ke pada 

Nabi SAW.
32

 

Kemudian dalam memahami ayatnya Imam Syafi‟i tidak 

menganggap qira>’ah sya>dzdzah termasuk Al-Qur‟an, karena Nabi 

Muhammad SAW diperintahkan Allah Swt untuk menyampaikan ayat-ayat 

al-qur‟an sesuai redaksi yang diturunkan kepadanya. Nabi pun tidak pernah 

menyampaikan wahyu hanya kepada satu-dua orang saja (kurang dari 

derajat mutawatir).
33

 

b. Ijma‟ 

Ijma‟ dalam pandangan Madhhab Syafi‟i adalah kesepakatan para 

ulama pada suatu masa diseluruh dunia Islam, bukan ijma‟ suatu negara 

tertentu saja dan bukan pula ijma‟ kelompok tertentu. Sedangkan 
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keberadaan ijma‟ sahabat menurut Madhhab Syafi‟i merupakan suatu ijma‟ 

yang paling kuat dan harus diterima sebagai hujjah. 

Dalam masalah ijma‟ Imam Syafi‟i mengatakan bahwa tidak 

mungkin seluruh masyarakat muslim bersepakat dalam hal-hal yang 

bertentangan dengan al-Qur‟an dan al-sunnah al-Mutawatir. Dan dalam 

prakteknya tidak mungkin membentuk atau mengetahui kesepakatan 

macam itu terjadi setelah Islam meluas keluar dari batas-batas Madinah.
34

 

Oleh sebab itu beliau lebih mendahulukan Hadist Ahad daripada Ijma‟ 

yang bersendikan Ijtihad, kecuali kalau ada keterangan bahwa Ijma‟ itu 

bersendikan naqal dan diriwayatkan dari orang ramai hingga sampai 

kepada Rasulullah.
35

  

c. Qiyas  

Pada hakikatnya Imam Syafi‟i adalah seorang mujtahid pertama 

yang membicarakan Qiyas dengan menjelaskan asas-asanya dalam bentuk 

rumusan-rumusan baku sebagai pilar (pedoman) kaidahnya. Hal ini tidak 

berarti para mujtahid sebelumnya tidak mempergunakannya, sebab dalam 

kenyataan mereka sudah menggunakan, tetapi dalam praktek ijtihad mereka 

secara umum belum memiliki yang jelas, sehingga sulit diketahui mana 

hasil ijtihad yang benar dan mana yang salah. 

Dari faktor itulah Imam Syafi‟i memunculkan ide cemerlangnya 

dalam bentuk metode Qiyas yang sangat praktis dengan memberikan 

kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional. Karena 
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hal itulah Imam Syafi‟i merupakan peletak pertama metodologi 

pemahaman hukum dalam Islam sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri 

sendiri, sehingga dapat dipelajari dan diajarkan.
36

 Namun hukum Qiyas ini 

hanya dipakai dalam masalah keduniaan atau muamalah saja karena untuk 

urusan ibadah telah cukup sempurna dari Al-Qur‟an dan as-Sunnah 

Rasulullah.
37

 

Imam Syafi‟i termasuk salah seorang Imam Madhhab yang masuk 

kedalam jajaran “Ahli al-Sunnah wa al-Jama‟ah”. Pengetahuan Imam 

Syafi‟i tentang masalah sosial kemasyarakatan sangat luas, karena beliau 

menyaksikan langsung kehidupan masyarakat, baik masyarakat desa yang 

pola pemikirannya relatif sederhana maupun masyarakat kota yang sudah 

komplek peradabannya, seperti di Irak dan Mesir, bahkan beliau juga 

mengenal kehidupan para pelaku zuhud dan ahl Hadits. Oleh sebab itulah, 

maka keberanekaragaman yang ada telah benyak memberikan bekal bagi 

beliau dalam berijtihad pada masalah-masalah hukum yang beraneka ragam 

pula. Sehingga dalam sistem beristimbatnya sangat mempengaruhi sistem 

dalam Madhhabnya.
38

 

Di samping itu Imam Syafi‟i memiliki dua pandangan ijtihad yang 

dikenal dengan sebutan “Qaul al-Qadim” yang tertuang dalam kitabnya 

yang berjudul Al-Hujjah yang ditulis di Irak dan “Qaul al-Jadid” yang 

tertuang dalam kitabnya yang berjudul Al-Um yang dibuat di Mesir. 

Terwujudnya dua pandangan ijtihad ini diperkirakan sebagai perwujudan 
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dari adanya situasi dua tempat yang mempengaruhi ijtihadnya, dimana 

keadaan di Irak dan Mesir sangat berbeda, sehingga membawa pengaruh 

dalam ijtihadnya. 

Perlu diketahui juga bahwa Qaul al-Qadim Imam Syafi‟i itu 

merupakan pandangan-pandangan beliau yang dihasilkan dari perpaduan 

Madhhab Iraqy dan pendapat al-Hadits. Dengan demikian maka Qaul al-

Qadim adalah pandangan Imam Syafi‟i yang dihasilkan dari perpaduan 

Madhhab Irak yang bersifat rasional dan Fiqh al-Hadits yang bersifat 

tradisional, sehingga dengan pemikiran seperti ini akan lebih sesuai dengan 

polapemikiran para ulama yang datang ke Makkah pada saat itu. Mengingat 

situasi kondisi negara-negara yang ulama‟nya datang ke Makkah pada 

waktu itu berbeda-beda satu sama lainnya, sehingga mereka bisa memilih 

pendapat yang sesuai dengan situasi dan kondisi negaranya.
39

 Selanjutnya, 

Imam Syafi‟i pergi ke Mesir dan mendektikan pandangannya kepada para 

muridnya yang berada di Mesir. Dari hasil pencatatan inilah, Qaul 

Jadidnya tertuang dalam karya besarnya yang berjudul Al-Um. Jadi Qaul 

al-Qadim adalah fatwa-fatwa saat beliau berada di Irak sedangkan Qaul 

Jadid adalah fatwa-fatwa beliau saat berada di Mesir. 
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B. Pemikiran Madhhab Syafi’i tentang fasakh nikah 

1. Pengertian fasakh 

Menurut ulama Syafi‟i fasakh adalah putusnya hubungan perkawinan 

(atas dasar permintaan salah satu pihak) oleh hakim agama karena salah satu 

pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang 

belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.
40

 Rusak atau tidak 

sahnya pernikahan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau rukunnya 

atau dengan sebab yang di haramkan oleh agama. Jika ada kata-kata fasakh 

bai‟ berarti pembatalan akad jual beli karena ada suatu sebab. Sedangkan 

fasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan antara suami 

istri.
41

 

Imam Syafi‟i juga beranggapan bahwa pemutusanhubungan pernikahan 

(fasakh) adalah semua pemutusan ikatan suami istri yang tidak disertai dengan 

talak, baik talak satu maupun dua. 

Menurut Az-Zuhaili dalam kitab fiqh Islam menyatakan bahwa 

pernikahan yang batal adalah pernikahan yang tidak sempurna rukunnya, 

sedangkan pernikahan yang fasid (rusak) ialah pernikahan yang tidak 

sempurna syaratnya dan terdapat kecacatan setelah terlaksana. Secara umum 

ulama Madhhab Syafi‟i menilai kedua hukumnya sama yang bisa 

mengakibatkan tidak terlaksananya konsekuensi-konsekuensi pernikahan yang 

sah.
42
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2. Sebab-sebab fasakh nikah 

Pernikahan yang batal adalah pernikahan yang tidak sempurna 

rukunnya, dan pernikahan yang fasid (rusak) adalah pernikahan yang tidak 

sempurna syaratnya dan cacat setelah terlaksana. Secara umum ulama 

Madhhab Syafi‟i menilai kedua hukumnya sama dengan maksud salah satu 

dari kedua jenis pernikahan ini tidak mengakibatkan terlaksananya 

konsekuensi-konsekuensi pernikahan yang sah. 

Fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah 

merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. 

Fasakh dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah 

yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami 

sesudah akad nikah dilakukan dan hidup perkawinan berlangsung.
43

 Berikut 

sebab-sebab diperbolehkannya fasakh: 

a. Cacat  

Menurut Madhhab Syafi‟i bahwasanya masing-masing suami 

istri mempunyai hak khiyar dengan sebab aib yang terjadi pada 

keduanya, antara lain gila, kusta dan sopak. Suami mempunyai hak 

fasakh, apabila didapati alat kelamin istrinya tidak berfungsi, begitu 

juga bagi istri mempunyai hak fasakh, bila alat kelamin suaminya 

tidak berfungsi. Pendapat lain juga mengemukakan bahwa pernikahan 

dibatalkan dari pihak yang mana saja apabila didapati adanya cacat 
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kelamin pada diri yang lain atau cacat yang membuat seseorang 

menjauh yang berupa gila, lepra, dan sopak.
44

 

Istimbat hukum Madhhab Syafi‟i mengenai khiyar fasakh 

terhadap pernikahan selain berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadits yang 

kuat, beliau juga mengemukakan qiyas, dengan mengqiyaskan 

perkawinan itu dengan jual beli yang mana pada jual beli itu dibolehkan 

adanya khiyar fasakh. 
45

 agar tidak terjadi hal-hal yang mendatangkan 

kemudharatan sehingga dapat merugikan orang lain. Menurut qiyas, 

semua cacat yang menjijikkan pihak lain dan menghalangi kasih sayang, 

mewajibkan adanya khiyar, khiyar dalam pernikahan lebih utama 

daripada jual beli.
46

 

b. Tidak bisa memberi nafkah 

Selama masa perkawinan suami berkewajibab membeikan 

nafkah untuk istrinya, baik dalam bentuk belanja, pakaian dan tempat 

tinggal. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin saja terjadi suami 

kehilangan sumber kesehariannya sehingga menyebabkan dia tidak bisa 

memenuhi kewajibannya itu. Dalam keadaan tertentu istri dapat 

mengatasi masalah rumah tangga dengan cara mencari nafkah. Tetapi 

banyak terjadi istri pun tidak berhasil mendapatkan nafkah sehingga 

kehidupan rumah tangga mulai terancam.
47
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Dalam hal ketidakmampuan suami memberikan nafkah menurut 

Madhhab Syafi‟i dapat dijadikan oleh istri untuk memfasakh 

pernikahan. Madhhab Syafi‟i dalam memutuskan masalah ini 

berlandaskan hadist dari Nabi yang berasal dari Abi Hurairah: 

ان النِب صلى ااهلل َعَلْيِو و َسلم ِف الَر جُل َل جيد ماَ يُنفُق على إمَر اتو قال 
 48يفرق بينهماَ 

bahwasanya Nabi SAW berbicara tentang seorang laki-laki yang 

tidak memperoleh sesuatu untuk nafkah istrinya dan mengatakan 

“diceraikan di antara keduanya” 

 

dalam hadist diatas sudah jelas bahwasannya ketidakmampuan 

suami memberikan nafkah dapat memutus hubungan pernikahan. Sebab 

menurut Madhhab Syafi‟i suami yang tidak mampu itu dapat membuat 

istri tersiksa (banyak madha@rat yang ditimbulkan) padahal dengan 

kecacatan saja hakim dapat menceraikan hubungan suami istri. Karena 

ketidakmampuan memberi nafkah madha@ratnya lebih banyak 

dibandingkan dengan cacat. Di samping itu, beliau mengqiyas pada 

impotensi yang disepakati ulama boleh dijadikan alasan untuk fasakh, 

karena keduanya menyebabkan penderitaan di pihak istri. 

c. Suami ghoib 

Yang dimaksud dengan suami gaib di sini adalah suami 

meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui kemana perginya 

dan dimana beradanya dalam waktu yang sudah lama. Madhhab Syafi‟i 

berpendapat bahwa si istri tidak memiliki hak untuk meminta berpisah 
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dengan sebab kepergian suami dari si istri, meskipun kepergiannya 

memakan jangka waktu lama. Karena tidak adanya dalil syari’at yang 

memberikan istri hak untuk meminta perpisahan, karena sebab 

perpisahan tidak ada.
49

 

Menurut Imam Syafi‟i dalam qoul jadidnya mengatakan bahwa, 

“dia tidak halal bagilaki-laki lain sampai berlalu masa yang secara 

umum suaminya sudah tidak hidup lagi (mati)”.  Dan untuk batas waktu 

istri menunggu adalah selama 90 tahun, dalam riwayat lain mengatakan 

bahwa batas waktu tuggu selama 4 tahun, karena menurut Imam Syafi‟i 

itu adalah batas waktu kehamilah. Setelah itu menjalani iddah kematian 

selama 4 bulan 10 hari.
50

 Dasar beliau dalam masalah ini adalah dari 

hadist Nabi: 

عن عليِّ بِن أِب طالٍب رضي اهلل عنو أنو قال: ِىَي اْمرَأٌَة ابْ تُِلَيْت, فَ ْلَتْصِبْ 
 51َحَّتَّ يَْأتِيَ َها َمْوٌت َأْو َطََلقٌ 

Dari Ali bin Abi Tholib r.a berkata: dia adalah seorang wanita 

yang telah menderita, jadi biarkan dia bersabar sampai kematian 

atau perceraian datang kepadanya 

 

d. Murtad 

Menurut Madhhab Syafi‟i dan Hambali pembatalan 

perkawinan bergantung pada berakhirnya masa iddah. Jika orang laki-

laki yang murtad masuk islam sebelum selesai masa iddah maka 

keduanya masih terikat dalam ikatan perkawinan, jika dia masuk islam 
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setelah masa iddah habis, maka si istri tertalak darinya dengan talak 

ba‟in semenjak keduanya berbeda agama.
52

 

Madhhab Syafi‟i membedakan perbuatan murtad menjadi 2, 

yaitu perbuatan murtad yang dilakukan sebelum dukhul dan sesudah 

dukhul. Perbuatan murtad yang dilakukan sebelum dukhul maka 

perkawinan itu putus seketika. Seperti yang dijelaskan dalam kitab 

fiqh Islam wa adillahu sebagai berikut: 

ارتداد الزوجني أوأحدمها: قال الشافعية، واحلنابلة وادلالكية: لو ارتد الزوجان 
أي انفسخ النكاح ِف احلال. وإن  أو أحدمها قبل الدخول تنجزت الُفْرقة، 

 53كانت الردة بعد الدخول، توقفت الفرقة أو الفسخ على انقضاء العدة،
apabila suami istri atau salah satu dari mereka murtad sebelum 

terjadinya dukhul (senggama pertama kali), maka berakhirlah 

ikatan perkawinan mereka dengan perceraian dengan arti 

pernikahan mereka seketika menjadi rusak. Apabila murtadnya 

terjadi setelah dukhul maka perceraian dan rusaknya pernikahan 

ditangguhkan hingga selesainya masa iddah. 
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BAB III 

FASAKH NIKAH MENURUT MADHHAB HANAFI 

 

A. Madhhab Hanafi 

1. Biografi Imam Hanafi 

Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 H / 659 M. Imam Abu Hanifah 

seorang yang berjiwa besar dalam artikata seorang yang berhasil dalam 

hidupnya, dia seorang yang bijak dalam bidang ilmu pengetahuan tepat dalam 

memberikan sesuatu keputusan bagi sesuatu masalah atau peristiwa yang 

dihadapi.
54

  

Seperti jamaknya orang-orang yang memegang teguh agamanya, hal 

pertama yang dilakukan Imam Abu Hanifah adalah menghafalkan Al-Qur‟an. 

Imam Abu Hanifah belajar ilmu qira‟ah kepada Imam Ashim, salah satu 

qira‟ah sab‟ah. Sebelum berguru kepada ulama Imam Abu Hanifah adalah 

seorang pedagang karena ayahnya seorang pedagang. Dan ia tetap menjalani 

profesinya ini seumur hidupnya. Profesi pedagang ini membuatnya mahir 

dalam membuat kaidah-kaidah fiqh yang terkait dengan perdagangan 

berdasarkan dalil-dalil agama yang kuat.
55

 

Ketika Abu Hanifah terjun ke dunia dagang, kecerdasannya menarik 

perhatian orang-orang yang mengenalnya. Karena itu, Asy-Sya‟biy 

menganjurkan agar beliau mengarahkan kecerdasannya kepada ilmu. Atas 
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anjuran Asy-Sya‟biy mulailah Abu Hanifah terjun ke lapangan ilmu. Namun 

demikian, Abu Hanifah tidak melepaskan usaha niaganya.
56

 

Dalam studinya, pada awalnya Abu Hanifah senang sekali belajar 

bidang qira‟ah dan tajwid kepada Idris „Asham, al-Hadits, Nahwu-Sharaf, 

sastra, sya‟ir dan ilmu-ilmu yang berkembang pada saat itu, diantaranya 

adalah ilmu kalam (theologi). Karena ketajamannya dalam memecahkan 

semua persoalan, beliau sanggup membuat argumentasi yang dapat 

menyerang kelompok Khawarij dan doktrinnya yang sangat ekstrim, sehingga 

beliau menjadi salah satu tokoh theologi islam 

Pada abad ke-2 hijriyyah, Imam Abu Hanifah memulai belajar ilmu 

fiqh di Irak pada Madrasah Kuffah, mula-mula ia belajar sastra bahasa Arab. 

Karena ilmu bahasa, tidak banyak dapat digunakan akal (pikiran) ia 

meninggalkan pelajaran ini dan beralih mempelajari fiqh. Ia berminat pada 

pelajaran yang banyak menggunakan pikiran. Di samping mempelajari ilmu 

fiqh, beliau sempat juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain, seperti tauhid dan 

lain-lain. Diantara beberapa buku kajiannya antara lain: Al-Fiqhul Akbar, Al-

Rad Ala Al-Qadariah dan Al-„Alim Wal-Muta‟alim. Beliau berpaling untuk 

memperdalam dalam ilmu pengetahuan karena menerima nasihat seorang 

gurunya bernama Al-Sya‟ah.
57
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Kemudian tentang wafatnya beliau ada dua pendapat yakni pada  tahun 

150 H dan tahun 153 H. Tapi yang benar adalah pendapat pertama. Dan beliau 

dimakamkan di Baghdad.
58

 

2. Dasar Madhhab Hanafi 

Imam Hanafi banyak sekali mengemukakan masalah-masalah baru, 

bahkan beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi. Sebagai 

dasar yang beliau jadikan dalam menetapkan suatu hukum adalah: 

a. Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an adalah sumber pokok ajaran Islam yang memberi sinar 

pembentukan hukum Islam sampai akhir zaman. Dalam memahami Al-

Qur‟an para ulama memiliki perbedaan pendapat, bukan masalah 

kehujjahan Al-Qur‟an sebagai sumber utama hukum Islam, akan tetapi 

khilafiyah mengenai kehujjahan alur periwayatan qira@’ah Al-Qur‟an. 

Secara umum, periwayatan qira@’ah Al-Qur‟an menggunakan dua metode, 

pertma tawa@tur  yang melahirkan qira@’ah shahi@hah, kedua dengan metode 

ahad yang kemudian melahirkan qira@’ah syadzdzah. 

Dalam hal ini Abu Hanaifah yang tidak terlalu longgar dalam 

menerima hadist ahah menganggap qira@’ah syadzdzah sebagai dalil hukum 

karena kedudukannya sama dengan hadist ahad. Hadist saja bisa dijadikan 

hujjah, apalagi Al-Qur‟an yang dalam periwayatannya tentu lebih hati-

hati.
59
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b. As-Sunnah  

As-Sunnah adalah berfungsi sebagai penjelasan al-kitab, merinci 

yang masih bersifat umum (global). Siapa yang tidak mau berpegang 

kepada as-Sunnah tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui 

keberadaan risalah Allah yang beliau sampaikan kepada umatnya. 

c. Aqwalush Shahabah (perkataan sahabat) 

Perkataan sahabat ialah termasuk orang yang membantu 

menyampaikan risalah Allah, mereka tahu sebab-sebab turunnya ayat-ayat 

Al-Qur‟an (walaupun tidak semua sahabat mengetahuinya), mereka lama 

bergaul dengan Rasulullah, sehingga mereka tahu bagaimana kaitan hadits 

Nabi dengan ayat-ayat Al-Qur‟an yang diturunkan itu. 

Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan 

Abu Hanifah, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang 

membawa ajaran Rasul sesudah generasinya. Dengan demikian perkataan 

dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran. 

d. Al-Qiyas 

 apabila dalam Al-Qur‟an, Sunnah atau perkataan sahabat tidak 

beliau temukan. Beliau menghubungkan sesuatu yang belum ada 

hukumnya kepada nash yang ada setelah memperhatikan illat yang sama 

antara keduanya. 
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e. Al-Istihsan  

Al-Istihsan sebenarnya merupakan pengembangan dari Al-Qiyas. 

Penggunaan Ar-Ra‟yu lebih menonjol lagi. Istihsan menurut bahasa 

berarti “menganggap baik” atau “mencari yang baik”. Menurut istilah 

ulama Usul Fiqh, istihsan ialah meninggalkan ketentuan qiyas yang jelas 

illatnya untuk mengamalkan qiyas yang samar illatnya, atau meninggalkan 

hukum yang bersifat umum dan berpegang kepada hukum yang bersifat 

pengecualian karena dalil yang memperkuatnya. 

Mengenai Istihsan ini akan diuraikan lebih luar, karena menurut 

pendapat sebagian ulama, Abu Hanifah terlalu maju melangkah dalam 

menetapkan hukum dan terkenal sebagai Ahlul Ra‟yu. Berikut contoh 

Istihsan beliau: 

Syara‟ melarang jual beli yang tidak ada barangnya pada waktu 

akad atau mengadakan akad terhadap suatu barang yang belum ada pada 

saat jual beli itu dilakukan. Ketentuan semacam ini berlaku untuk semua 

kegiatan jual beli. Tetapi dalam hal tertentu syara‟ memberikan 

keringanan dan diperkenan jual beli dengan cara pesanan (salam). 

Keringanan itu diperlukan untuk memudahkan lalu lintas perdagangan. 

Pemberiang rukhshah ini merupakan pengecualian dari ketentuan umum 

dan karena sangat diperlukan oleh masyarakat. 

f. „Urf 

Pendirian beliau ialah mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai dan 

lari dari keburukan serta memperhatikan muamalah-muamalah manusia 
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dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka. Beliau melakukan 

segala urusan (bila tidak ditemukan dalam Al-Qur‟an, Sunnah, Ijmak atau 

Qiyas, dan apabila tidak baik dilakukan dengan cara Qiyas), beliau 

melakukannya atas dasar istihsan selama dapat dilakukannya. Apabila 

tidak dapat dilakukan istihsan, beliau kembali kepada „urf manusia. Hal ini 

menunjukkan bahwa beliau memperhatikan „urf manusia apabila tidak ada 

nash Kitab, nash Sunnah, Ijmak, Qiyas, dan Istihsan.
60

 

Dalam perjalanan hidupnya, Imam Abu Hanifah selama 52 tahun 

(saat pemerintahannya dipegang oleh Bani Umayyah yang berpusat di 

Kuffah) pernah menyaksikan tragedi-tragedi besar, sehingga dalam satu 

sisi, kota ini telah memberikan arti di kehiduoannya dalam menjadikan 

dirinya sebagai salah satu ulama besar dengan julukan Al-Imam al-

A‟dlam
61

. Selain itu Imam Abu Hanifah juga dikenal sebagai ulama Ahl al-

Ra‟yi, dimana dalam menetapkan hukum, baik yang diistinbatkan dari al-

Qur‟an atau al-Hadits, beliau selalu memperbanya penggunaan nalar dan 

lebih mendahulukan al-Ra‟yu dari pada Khabar Ahad. Jika menemukan 

Hadits yang secara lahiriyah bertentangan, maka beliau menetapkan 

hukum dengan menggunakan qiyas dan istihsan. Sedangkan untuk 

mengetahui metode istidlal beliau dapat dilihat dari pengakuan yang 

dibuatnya sendiri, yaitu: Dalam menanggapi persoalan, Imam Abu Hanifah 

selalu mengatakan: “inilah pendapatku dan jika ada orang yang membawa 
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pendapat yang lebih kuat dari aku, maka pendapatnya itulah yang lebih 

benar”. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, terlihat bahwa beliau dalam 

menetapkan hukum syar‟i tidak selalu memutuskan melalui dalalahnya 

secara qath‟i dari al-Qur‟an dan al-Sunnah yang keshahihannya masih 

diragukan, akan tetapi menggunakan al-Ra‟yu, sebab beliau sangat selektif 

dalam menerima al-Sunnah, sehingga beliau tetap memperhatikan 

muamalah manusia dan adat-istiadat serta „urf mereka.
62

 

 

B. Pemikiran Madhhab Hanafi tentang fasakh 

1. Pengertian fasakh 

Nikah fasakh  merupakan nikah yang terdapat kerusakan di dalam 

pernikahan yang diperbolehkan untuk dirusak atau diputus pernikahan. Pada 

hakikatnya hak suami istri disebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad 

berlangsung. Seperti terjadinya penipuan dalam pernikahan, misal sebelum 

menikah istri menyatakan bahwa dia masih perawan, tetapi ternyata setelah 

terjadi pernikahan baru disadari oleh suami bahwa istri bukan perawan, atau 

suatu penyakit yang diderita oleh salah satu pihak tapi ditutup-tutupi oleh 

yang bersangkutan dan baru diketahui setelah pernikahan berlangsung, dan 

pihak lain merasa tertipu akibat kebohongan tersebust, atau karena salah satu 

dari kedua pihak tersebut keluar dari agama Islam (murtad). 
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Menurut Hanafi suami tidak boleh memfasakhkan perkawinan, karena 

istri memiliki kecacatan, karena suami dapat memutuskan perkawinan dengan 

jalan talak dan tiada perlu dengan jalan fasakh yang akan memberi malu istri 

dengan mengajukan kepada hakim. Sebab itu, jika suami tidak dapat bergaul 

secara ma‟ruf dengan sebab-sebab penyakit itu, sebaiknya ia mengajukan talak 

kepada istrinya itu, bukan dengan jalan fasakh.
63

 

2. Sebab-sebab fasakh 

Pada hakikatnya talak merupakan hak suami dan khuluk merupakan 

hak istri, maka fasakh adakalanya hak Allah dan adakalanya hak suami atau 

istri. Golongan Hanafi membuat rumusan umum untuk membedakan 

pengertian pisahnya suami istri sebab talak dan sebab fasakh. Mereka berkata, 

“pisahnya suami istri karena suami, dan sama sekali tidak ada pengaruh istri 

disebut talak”. Dan setiap perpisahan suami istri karena istri, bukan karena 

suami dan sama sekali tidak ada pengaruh istri disebut talak. Dan setiap 

perpisahan suami istri karena istri, bukan karena suami, atau karena suami 

tetap dengan pengaruh dari istri disebut fasakh.
64

 Selain itu, ada juga hal lain 

yang menyebabkan terjadinya fasakh, yaitu: 

a. Karena adanya cacat 

 cacat tersebut hanya dimiliki oleh suami apabila ingin 

mengajukan fasakh nikah. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-

Mabsuth: 
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)قَاَل( َوََل يَ ُردم الرَُّجُل اْمرَأَتَُو َعْن َعْيٍب ِِبَا, َوِإْن َفُحَش ِعْنَدنَا, َوَلِكنَُّو بِاخلَِياِر 
 65ِإْن َشاَء طَلََّقَها, َوِإْن َشا ء أَْمَسَكَها 

Seorang suami tidak boleh mengembalikan istri sebab aib 

walaupun aib tersebut melampaui batas, akan tetati boleh khiyar 

antara memilih talak atau tetap menjaga pernikahannya.  

Fuqoha‟ Hanafi berpendapat bahwa tidak boleh khiyar fasakh 

karena adanya cacat tubuh kecuali bila suami mengalami impoten dan 

kelamin terpotong. Dengan adanya cacat ini maka tidak dapat 

diwujudkan tujuan asli pernikawinan, yaitu untuk melahirkan, 

menciptakan keturunan, dan mencegah dari perbuatan maksiat.
66

 

Dalam hal ini beliau beragumen berdasarkan qaul as-s}aha@bi sebagai 

berikut: 

تُ َنا ِف َذِلَك قَ ْوُل اْبِن َمْسُعْودٍ وَ  ََل تُ َردم احْلُرَُّة َعْن َعْيٍب, -َرِضَي اهلل َعْنوُ -ُحجَّ
َشيئا مْن َىذه اُعيُ ْوب َفا  تِوقال: ِإَذا َوَجَد بِاْمرَأَ -َرِضَي اهلل َعْنوُ  -َوَعْن َعِلي  

 67لنَِّكِلُح َل زٌِم َلُو ِإْن َشاَء طَلََّق َوِإْن َشاَء أَْمَسكَ 
Dari Ibnu Mas‟ud r.a apabila ditemukan dalam diri seorang 

perempuan terdapat beberapa „aib maka status pernikahannya tetap. 

Namun boleh untuk memutus pernikahan dengan cara menalak, 

dan juga boleh mempertahankannya. 

Alasan tersebut sesuai dengan kejadian dimana ketikan Nabi 

menikahi wanita dari Bani Ghifar kemudian mengembalikan wanita 

tersebut kepada orang tuanya karena memiliki penyakit. 
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b. Tidak bisa memberi nafkah 

Menurut pendapat Madhhab Hanafi dan Syiah al-

Imamiyyah bahwasannya tidak boleh dilakukan pemisahan yang 

diakibatkan oleh tidak adanya nafkah dari suami karena suami bisa 

jadi orang miskin ataupun orang kaya. Jika dia adalah orang 

miskin, maka dia tidak melakukan kezaliman dengan tidak 

memberikan nafkah, dan Allah SWT berfirman dalam surah At-

Talaq: 

َلِيُنِفق َُذو َسَعة ۡ  ََوَمن ُقِدَر َعَلي ۦۖمِّن َسَعِتوِ  ۡ  َِه رِزۡ  ََفل ۥقُوُ ۡ  َيُنِفقۡ   َۡ ِمَّا ۡ 
َللَُّو َنفٱََل ُيَكلُِّف  ۡ َللَّوُ ٱُو َءاتَى   ََسَيج ۡ ََهاَءاتَى    َۡ ًسا ِإَلَّ َماۡ  للَُّو ٱَعُل ۡ 
ََبع ََد ُعسۡ  َرۡ  َُيس ۡ  َرۡ   68اۡ 

hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah 

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah 

tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa 

yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan 

kelapangan sesudah kesempitan. 

 

Jika dia bukan orang yang zalim, maka jangan sampai kita 

zalimi dia dengan menjatuhkan talak kepadanya. Jika dia adalah orang 

kaya maka dia adalah orang yang zalim sebab ketidakmauannya untuk 

memberikan nafkah. Akan tetapi, pencegahan kezalimannya tidak 

dengan melalui cara berpisah akan tetapi dengan menggunakan cara 

yang lain, seperti dengan menjual hartanya secara paksa untuk 
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menginfaki istrinya. Juga menawannya untuk memaksanya agar 

mengeluarkan nafkah.
69

 

c. Suami hilang 

Permasalahan suami yang hilang (ghaib) Madhhab Hanafi 

sependapat dengan Madhhab Syafi‟i, yakni, istri tidak memiliki hak 

untuk meminta berpisah dengan sebab kepergian suami dari istri, 

meskipun kepergiannya memakan jangka waktu yang lama. Karena 

tidak adanya dalil syariat yang memberikan istri hak untuk mengakhiri 

perkawinan yang diakibatkan suami hilang.
70

 Karena meraka 

memandang dari segi positif dan memandang bahwa suami yang 

ghaib itu masih hidup sampai dapat dibuktikan dengan bukti-bukti 

bahwa ia telah wafat. 

Adapun alasan suami ghaib akan mendatangkan dharar kepada 

istri juga tidak diterima oleh Hanafiyah sebagai alasan untuk memohon 

agar hubungan mereka dipisahkan. Ini karena hakim mempunyai kuasa 

untuk menghilangkan dharar tersebut tanpa talak, dengan hakim 

memerintahkan suami untuk berperilaku baik terhadap istrinya setelah 

ia kembali. Namun apabila suami tidak mematuhi maka hakim boleh 

mengenakan tindakan ta’zir dengan hukuman yang dianggap dapat 

menjamin keselamatan istri.
71

 

d. Murtad  
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Imam Hanafi berkata bahwa jika salah satu pasangan suami 

istri murtad baik sebelum dhukul maupun sesudah dhukul maka 

nikahnya menjadi fasakh secara langsung, bukan talak dan tidak 

tergantung pada putusan pengadilan. Apabila yang murtad dari pihak 

suami saat sebelum dhukul maka istri mendapatkan setengah mahar, 

tetapi apabila yang murtad dari pihak istri maka tidak mendapatkan 

mahar sama sekali. Namun apabila murtadnya setelah dhukul maka 

istri berhak mendapatkan semua mahar, baik yang murtad suami atau 

istri. Karena putusnya perkawinan karena murtad tersebut dengan 

jalan peniadaan.
72
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BAB IV 

ANALISIS PANDANGAN MADHHAB SYAFI’I DAN HANAFI  

TENTANG ALASAN FASAKH NIKAH, AKIBAT HUKUM  

SERTA PERSAMAAN DAN PERBEDAANNYA 

 

A. Analisis pandangan Madhhab Syafi’i dan Madhhab Hanafi tentang 

alasan fasakh nikah 

Nikah fasakh merupakan nikah yang terdapat kerusakan di dalamnya 

sehingga diperbolehkan untuk dirusak atau diputus pernikahannya melalui 

pengadilan. Pada dasarnya kerusakan tersebut disebabkan sesuatu yang 

diketahui setelah akad berlangsung, seperti terjadinya sebuah penipuan dalam 

pernikahan misal ada suatu penyakit yang diderita oleh salah satu pihak tapi 

ditutup-tutupi oleh yang bersangkutan dan baru diketahui setelah pernikahan 

berlangsung, dan pihak yang lain merasa tertipu akibat kebohongan tersebut. 

Bahwasanya nikah fasakh adalah suatu pernikahan yang telah berlangsung 

tetapi terdapat kerusakan atau kesalahan  dalam pernikahan tersebut baik dari 

akad maupun pelaksanaannya, sehingga menjadikan jatuhnya fasakh. Berikut 

ini penulis akan memaparkan beberapa alasan yang dapat diajukan dalam 

memfasakh nikah menurut Madhhab Syafi‟i dan Hanafi: 

1. Madhhab Syafi‟i 
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Menurut Madhhab Syafi‟i ada beberapa alasan yang dapat diajukan 

oleh salah satu pasangan suami istri untuk memfasakh pernikahan karena 

ada sesuatu yang menyebabkan kerugian disalah satu pihak dan 

menyebabkan tidak tercapainya tujuan pernikahan itu sendirir. Diantara 

beberapa alasan yang dapat diajukan dalam fasakh nikah, penulis akan 

memaparkan sebagai berikut: 

a. Cacat 

Menurut Madhhab Syafi‟i bahwasanya masing-masing suami 

istri mempunyai hak khiyar dengan sebab aib yang terjadi pada 

keduanya, antara lain gila, kusta dan sopak. Suami mempunyai hak 

fasakh, apabila didapati alat kelamin istrinya tidak berfungsi, begitu 

juga bagi istri mempunyai hak fasakh, bila alat kelamin suaminya tidak 

berfungsi. Seperti yang dijelaskan dalam Kitab Kifayatul Akhyar 

sebagai berikut: 

َوترد اْلَمْرأَة ِِبَْمَسة ُعُيوب باجلنون واجلذام والِبص والرتق والقرن َويرد الرجل )
َوبِاجلُْْمَلِة فَ َهِذِه ( ص واجلب والعنةأَْيضا ِِبَْمَسة ُعُيوب باجلنون واجلذام والِب 

َعة َثََلثَة يْشََتك ِفيَها الزَّْوَجاِن َوِىي اجْلُُنون واجلذام والِبص َواثْ نَاِن  اْلُعُيوب َسب ْ
خيتصان بِالزَّْوِج ومها اجْلب والعنة َواثْ َناِن خيتصان بِاْلَمْرأَِة ومها الرتق والقرن 

73 ن الزَّْوَجنْيِ َكَما ذكره الشَّْيخ َرُحَو اهلل تَ َعاََل َوُُّيكن ُحُصول ََخَْسة ِف كل م
 

Wanita dikembalikan ke keluarganya sebab 5 penyakit yaitu: gila, 

kusta, barash, tertutupnya lubang vagina oleh daging dan 

tertutupnya lubang vagina oleh tulang. Dan laki-laki disebabkan 

oleh lima penyakit yaitu: gila, kusta, lepra, impoten dan 

terpotongnya kelamin. Dan secara global aib-aib tersebut ada 7, 

yang 3 bisa terjadi kepada suami atau istri yakni gila, lepra dan 

kusta, yang 2 hanya terjadi dari pihak suami yakni, terpotongnya 
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dzakar dan impoten, yang 2 hanya terjadi dari pihak istri yakni 

rataq dan qaran. Dan mungkin terjadinya 5 aib dari masing-

masing suami istri seperti yang diucapkan syaikh mushonif 

rohimahumullah. 

 

Dalam hadits juga dijelaskan: 

ُهَما قَاَل اُّيا رجل تزوج اْمرَأَة ِبَا ُجُنون َأو جذام  وروى اْبن عمر َرِضي اهلل َعن ْ
 74 ا َوَذِلَك لَزوجَها على َوليَهاَأو برص فمسها فلَها َصَداقهَ 

Ibnu umar ra meriwayatkan: setiap laki-laki yang menikahi 

perempuan yang gila/ lepra/ kusta dan telah menyentuhnya maka 

si perempuan berhak mendapatkan mahar mitsli dang 

mengembalikan kepada walinya. 

 

Nikah termasuk akad yang mu’awadhoh yang bisa dibatalkan, 

maka boleh membatalkannya sebab ada aib yang berpengaruh pada 

tujuan utama seperti halnya jual beli. Dan tidak ada bedanya antara gila 

yang menyeluruh atau gila yang kambuh-kambuhan, entah bisa diobati 

atau tidak, dan ayan tidak bisa disamakan dengan gila kecuali jika 

sakitnya sembuh akan tetapi akalnya masih hilang. Bahwasannya 

pernikahan itu diharapkan untuk selamanya, dan tujuan utama dari 

nikah adalah istimta’ sedangkan aib-aib ini ada yang mencegah tujuan 

utama dari nikah, yakni jimak (اْلَوْطء) seperti terputusnya dzakar dan al-

‘unnah (impoten) yang menyebabkan tidak bisa jimak, qaran 

(tersumbatnya lubang vagina dengan tulang) yang bisa mencegah 

bersetubuh. Dan ada juga aib yang membuat hati gelisah, sehingga 
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istimta’ tidak bisa diperoleh dengan sempurna, seperti gila dan lepra 

yakni suatu penyakit yang menyebabkan tubuh menjadi merah 

kemudian menghitam kemudian terputus dari tubuh dan kemudian 

penyakit kusta. Maka dari aib tersebut diperbolehkan untuk khiyar, 

sebab seandainya tidak diperbolehkan maka akan menimbulkan dharar 

yang berkelanjutan, sedangkan tidak diperbolehkan adanya dharar. 

Apabila salah satu suami istri gila, maka pasangannya berhak 

mengajukan permintaan pembatalan nikah. Akan tetapi jika pasangan 

suami istri sama-sama gila maka keduanya tidak diberi wewenang 

untuk memilih namun hak keduanya beralih kepada wali masing-

masing. Namun apabila pada mulanya istri itu mengajak kawin dengan 

orang gila, maka bagi wali wanita melarang wanita tersebut dari orang 

gila itu.
75

 Kemudian tentang penyakit kusta tidak ada hukum khiyar 

sampai penyakit itu sudah terang. Karena jarangnya bulu pada bulu 

kening atau tanda-tanda yang terlihat bahwa itu adalah kusta atau bukan 

kusta karena terkadang bukan penyakit itu. Namun apabila suami 

mengetahui akan adanya kusta pada istri, lalu ia menyetubuhinya, maka 

bagi istri itu mas kawin yang telah disebutkan baginya. Dan tidak 

khiyar apabila suami menghendakinya akan tetapi mentalaknya.
76 

Kemudian mengenai penyakit supak tidak ada khiyar sebelum 

benar-benar positif bahwasanya orang tersebut terjangkit penyakit 
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supak. Jadi khiyar tidak berlaku yang manakala gejala awal penyakit ini 

baru nampak.
77

 Lalu mengenai aib yang dialami oleh masing-masing 

suami atau istri, yang pertama adalah al-jubb (terpotongnya kelamin) 

apabila istri mengetahui dengan satu macam dari pada yang boleh bagi 

istri padanya berkhiyar, namun istri itu tetap ingin bersama suami yang 

demikian. Kemudian timbul pada suami macam yang lain, maka boleh 

berkhiyar dengan suami itu. Mengenai impoten suami diberi waktu 

untuk berobat selama satu tahun untuk mengetahui dengan jelas bahwa 

suami itu ‘unnah atau tidak atau mungkin bisa sembuh.
78

  

Kemudian aib yang dialami oleh istri seperti al-qaran (tersumbat 

lubang vagina oleh tulang) dan al-ritq (tersumbang lubang vagina oleh 

daging) tidak ada khiyar bagi suami apabila aib ini bisa hilang dengan 

jalan operasi dengan persetujuan suami dan hilangnya aib itu sebelum 

terjadinya fasakh dan apabila suami telah menyetubuhi istrinya.
79

 

Pendapat Madhhab Syafi‟i menyatakan bahwa pernikahan dibatalkan 

dari pihak yang mana saja apabila didapati adanya cacat kelamin atau 

cacat yang membuat orang menjauhinya seperti gila, sopak, lepra atau 

kusta. 
80

 

Istimbat hukum Madhhab Syafi‟i mengenai khiyar fasakh 

terhadap pernikahan selain berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadits yang 

kuat, beliau juga mengemukakan qiyas, dengan mengqiyaskan 
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perkawinan itu dengan jual beli yang mana pada jual beli itu dibolehkan 

adanya khiyar fasakh. 
81

 agar tidak terjadi hal-hal yang mendatangkan 

kemudharatan sehingga dapat merugikan orang lain. 

Pada dasarnya pengqiyasan pada jual beli disebabkan karena 

pada jual beli sendiri sering terjadi penipuan, sedangkan tujuan jual beli 

adalah memperoleh keuntungan, karena adanya cacat tersebut bisa 

merugikan orang lain, karena yang dimaksud dalam pernikahan yaitu 

bersenang-senang dan memiliki keturunan. 

Kemudian cacat pada alat kelamin dijadikan alasan untuk fasakh 

nikah adalah karena tujuan pernikahan itu yang utama adalah hubungan 

kelamin karena adanya aib tersebut maka tujuan utama perkawinan 

tidak akan tercapai. Kemudian cacat pada tubuh yang lain karena 

penyakit tersebut menyebakan rasa tidak enak pada pasangan yang lain 

sewaktu melakukan hubungan kelamin karena takut tertular penyakit itu 

atau keturunannya.
82

 Sedangkan penyakit yang dialami wanita seperti 

tumbuh daging pada farjinya atau pada farjinya terdapat tulang yang 

menghalangi hubungan kelamin Imam Syafi‟i berpendapat, bahwa 

apabila penyakit itu tidak menyampaikan kepada persetubuhan dengan 

hal apapun. Maka wanita itu bukan wanita lagi.
83

 

b. Tidak bisa memberikan nafkah 
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Selama masa perkawinan suami berkewajibab membeikan 

nafkah untuk istrinya, baik dalam bentuk belanja, pakaian dan tempat 

tinggal. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin saja terjadi suami 

kehilangan sumber kesehariannya sehingga menyebabkan dia tidak bisa 

memenuhi kewajibannya itu. Dalam keadaan tertentu istri dapat 

mengatasi masalah rumah tangga dengan cara mencari nafkah. Tetapi 

banyak terjadi istri pun tidak berhasil mendapatkan nafkah sehingga 

kehidupan rumah tangga mulai terancam.
84

 

Dalam hal ini dapatkah ketidakmampuan suami memberikan 

nafkah dijadikan alasan istri untuk mengajukan fasakh, para ulama 

berselisih pendapat tentang perihal suami yang tidak sanggup 

membeikan nafkah, dari golongan Imam Malik, Imam Syafi‟i, Imam 

Ahmad, Abu Tsawr, Abu Ubaidah dan kebanyakan ulama lainya 

berpendapat bahwa ketidakmampuan suami memberikan nafkah dapat 

dijadikan alasan istri untuk mengajukan fasakh. Golongan ulama 

tersebut berdalil dengan hadits Nabi di antaranya yang berasal dai Abu 

Hurairah.
85

 

ان النِب صلى ااهلل َعَلْيِو و َسلم ِف الَر جُل َل جيد ماَ يُنفُق على إمَر اتو قال 
 86يفرق بينهماَ 

bahwasanya Nabi SAW berbicara tentang seorang laki-laki yang 

tidak memperoleh sesuatu untuk nafkah istrinya dan mengatakan 

“diceraikan di antara keduanya” 
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Dari hadits ini jelas, bahwasanya fuqoha Madhhab Syafi‟i 

tentang suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya 

karena ketidakmampuannya itu, maka hakim dapat menceraikan 

hubungan suami istri. Sebab menurut Madhhab Syafi‟i suami yang 

tidak mampu itu dapat membuat istri tersiksa (banyak madha@rat yang 

ditimbulkan) padahal dengan kecacatan saja hakim dapat menceraikan 

hubungan suami istri. Karena ketidakmampuan memberi nafkah 

madha@ratnya lebih banyak dibandingkan dengan cacat. Di samping itu, 

beliau mengqiyas pada impotensi yang disepakati ulama boleh 

dijadikan alasan untuk fasakh, karena keduanya menyebabkan 

penderitaan di pihak istri. 

Para ulama yang membolehkan fasakh dengan alasan 

ketidakmampuan suami memberikan nafkah mengatakan bahwa fasakh 

itu dilakukan oleh hakim di pengadilan seperti dalam kasus suami 

impoten, karena di pengadilanlah dapat dibuktikan bahwa suami 

memang tidak dapat memenuhi kewajibannya dan istri menderita 

karenanya. Namun dalam hal tengang waktu antara pengajuan pihak 

istri dengan putusan hakim itu terdapat pula pembicaraan dikalangan 

ulama.
87

 

Sebagian ulama mengatakan bahwa hakim memberikan waktu 

selama satu bulan. Dalam waktu itu akan diketahui ketidak mampuan 

suami, sedangkan ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa tenggang waktu 
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yang diberikan adalah tiga hari dan dihari keempat bila ternyata masih 

tidak mampu memberikan nafkah baru hakim menceraikan keduanya.
88

 

 

 

c. Hilangnya suami (ghaib) 

Yang dimaksud dengan suami gaib di sini adalah suami 

meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui kemana perginya 

dan dimana beradanya dalam waktu yang sudah lama. Gaibnya suami 

dalam bentuk ini menyulitkan kehidupan istri yang ditinggalkan, 

terutama bila suami tidak meninggalkan sesuatu untuk menjadi nafkah 

istri yang ditinggalkan, seandainya suami meninggalkan harta maka 

istri boleh mengambil harta suaminya itu secukupnya bagi 

kehidupannya dan anak-anaknya. 

Abu Hanifah, Asy-Syafi‟i dalam Qoul Jadid, dan Ahmad dalam 

salah satu riwayat mengatakan, “dia tidak halal bagilaki-laki lain 

sampai berlalu masa yang secara umum suaminya sudah tidak hidup 

lagi (mati)”.  Dan untuk batas waktu istri menunggu adalah selama 90 

tahun, dalam riwayat lain mengatakan bahwa batas waktu tuggu selama 

4 tahun, karena menurut Imam Syafi‟i itu adalah batas waktu kehamilah. 

Setelah itu menjalani iddah kematian selama 4 bulan 10 hari.
89

 Apabila 

istri telah menikah lagi dan dikemudian hari tiba-tiba suami pertamanya 
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datang maka ada dua pendapat, pertama pernikahan dengan suami 

kedua batal. Kedua, pernikahan dengan suami pertama batal. 

Madhhab Syafi‟i berpendapat bahwa si istri tidak memiliki hak 

untuk meminta berpisah dengan sebab kepergian suami dari si istri, 

meskipun kepergiannya memakan jangka waktu lama. Karena tidak 

adanya dalil syari’at yang memberikan istri hak untuk meminta 

perpisahan, karena sebab perpisahan tidak ada. Jika tempat keberadaan 

suami diketahui, maka hakim mengutus hakim ke tempat tersebut dan si 

suami diwajibkan membayar nafkah.
90

 

Ulama Hanafiah dan ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa istri 

dan harta orang yang hilang masih tetap istrinya dan hartanya walaupun 

bepergian lama sampai berat sangkaan bahwa orang itu telah mati, 

dengan cara melihat kawan-kawan sebayanya sudah mati semua atau 

sudah lewat masa yang orang-orang sepeti dia tidak hidup lagi menurut 

adat.
91

 

Adapun dalil yang diambil dari ulama Hanafi dan ulama Syafi‟i 

adalah hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthny dalam sunannya dari 

Siwar bin Mash‟ab, katanya telah diceritakan kepada kami oleh 

Muhammad bin Syurathbil Al-Hamdany dari Mughirah bin Syu‟bah ia 

berkata: telah bersabda Rasulullah saw: 
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عن عليِّ بِن أِب طالٍب رضي اهلل عنو أنو قال: ِىَي اْمرَأٌَة ابْ تُِلَيْت, فَ ْلَتْصِبْ 
 92َحَّتَّ يَْأتِيَ َها َمْوٌت َأْو َطََلقٌ 

Dari Ali bin Abi Tholib r.a berkata: dia adalah seorang wanita 

yang telah menderita, jadi biarkan dia bersabar sampai kematian 

atau perceraian datang kepadanya 

 

Dalil selanjutnya adalah, bahwasanya nikah antara orang yang 

hilang itu dan istrinya adalah tsabit dengan yakin: jauh semata-mata 

tidak mengakibatkan cerai, sedang yang mengakibatkan cerai ialah mati. 

Sedangkan matinya orang yang hilang itu masih diragukan, seperti 

dalam qaidah berikut 

 اَْلَيِقنْيُ ََل يَ ُزْوُل بِالشَّكِّ 
  Yang diyakini tidak dapat hilang dengan sesuatu yang 

diragukan 

 

Mengenai suami ghaib, Madhhab Syafi‟i sependapat dengan 

Madhhab Hanafi bahwasanya suami ghaib tidak boleh dijadikan alasan 

untuk menuntut fasakh. Suami ghaib diletakkan dalam kedudukan yang 

sama dengan suami yang di penjara. Istri yang berada dalam keadaan 

ini hendaklah bersabar menunggu sehingga suaminya kembali ke 

pangkuannya atau selesai menghadapi waktu hukuman penjara.
93

 

d. Karena murtad 

Jika salah satu suami istri melakukan kemurtadan dari islam, 

maka terjadi perpisahan di antara keduanya tetapi bukan dengan talak. 

Menurut Madhhab Syafi‟i dan Hambali pembatalan perkawinan 
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bergantung pada berakhirnya masa iddah. Jika orang laki-laki yang 

murtad masuk islam sebelum selesai masa iddah maka keduanya masih 

terikat dalam ikatan perkawinan, jika dia masuk islam setelah masa 

iddah habis, maka si istri tertalak darinya dengan talak ba‟in semenjak 

keduanya berbeda agama.
94

 

فإن ارتد الزوج بعد الوطىء حيل بينو وبني الزوجة فإن انقضت عدهتا قبل 
أن يرجعالزوج إَل اَلسَلم انفسخ النكاح وإن ارتدت ادلرأة او ارتدا مجيعا أو 

ظر أبدا إَل العدة فإن انقضت قبل أن يصريا أو أحدمها بعا آل خر فهكذا أن
 مسلمني فسختها وإذا أسلما قبل أن تنقضى العدة فهى ثابتة

وإذا ارتد أحد الزوجني ومل يدخل بادلرأة فقد بانت منو والبينو نة فسخ بَل 
95طَلق َلنو َل عدة عليها

َ

Apabila seorang suami murtad setelah persetubuhan, maka 

terhalanglah dia dengan istrinya. Bila masa iddah habis sebelum 

suami kembali ke pangkuan Islam, maka perkawinan pun fasakh. 

Bila yang murtad adalah pihak perempuan, atau keduanya secara 

bersama-sama, atau yang salah seorang di antara keduanya lalu 

disusul oleh pasangannya, maka demikian pula. Selalu diberi 

waktu hingga berakhirnya masa iddah. Bila masa iddah itu habis 

sebelum keduanya kembali Islam, maka perempuan itu telah 

fasakh. Bila keduanya kembali Islam sebelum masa iddah habis, 

maka perempuan itu tetap menjadi istrinya 

 

Madhhab Syafi‟i membedakan perbuatan murtad menjadi 2, yaitu 

perbuatan murtad yang dilakukan sebelum dukhul dan sesudah dukhul. 

Perbuatan murtad yang dilakukan sebelum dukhul maka perkawinan itu 

putus seketika. Seperti yang dijelaskan dalam kitab fiqh Islam wa 

adillahu sebagai berikut: 
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ارتداد الزوجني أوأحدمها: قال الشافعية، واحلنابلة وادلالكية: لو ارتد الزوجان 
الدخول تنجزت الُفْرقة، أي انفسخ النكاح ِف احلال. وإن   أو أحدمها قبل

 96كانت الردة بعد الدخول، توقفت الفرقة أو الفسخ على انقضاء العدة،
apabila suami istri atau salah satu dari mereka murtad sebelum 

terjadinya dukhul (senggama pertama kali), maka berakhirlah 

ikatan perkawinan mereka dengan perceraian dengan arti 

pernikahan mereka seketika menjadi rusak. Apabila murtadnya 

terjadi setelah dukhul maka perceraian dan rusaknya pernikahan 

ditangguhkan hingga selesainya masa iddah. 

 

 Dan apabila perbuatan murtad itu terjadi setelah dukhul maka 

perkawinan itu ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah. Bila 

pihak yang murtad kembali masuk Islam sebelum berakhirnya masa 

iddah, maka perkawinan itu tetap utuh. Namun bila sampai masa iddah 

berakhir pihak yang murtad belum juga kembali masuk Islam, maka 

perkawinan itu putus.
97

 

2. Madhhab Hanafi 

Berkaitan dengan fasakh nikah Madhhab Hanafi berpendapat bahwa 

pembubaran pernikahan itu sepenuhnya adalah hak suami, sedangkan 

pengadilan hanya mempunyai hak untuk berpindah apabila ada kecacatan 

yang serius.  

a. Cacat 

Menurut Imam Hanafi seorang suami tidak boleh 

mengembalikan istrinya walaupun istri tersebut mempunyai penyakit, 

seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Mabsuth sebagai berikut: 
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اِر ِإْن )قَاَل( َوََل يَ رُدم الرَُّجُل اْمرَأَتَُو َعْن َعْيٍب ِِبَا, َوِإْن َفُحَش ِعْنَدنَا, َوَلِكنَُّو بِاخلِيَ 
 98َشاَء طَلََّقَها, َوِإْن َشا ء أَْمَسَكَها 

Seorang suami tidak boleh mengembalikan istri sebab aib 

walaupun aib tersebut melampaui batas, akan tetati boleh khiyar 

antara memilih talak atau tetap menjaga pernikahannya.  

 

Imam Hanafi berpendapat bahwa istri tidak dapat ditalak dengan 

sebab aib apa saja, begitu juga suami, kecuali bila suami mengidap 

impoten dan berkemaluan buntung.
99

 Hak untuk menuntut pemisahan 

karena adanya cacat menurut Madhhab Hanafi hanya dimiliki oleh istri 

saja, karena suami dapat menolak keburukan dari dirinya sendiri 

dengan talak sedangkan istri tidak dapat menolak keburukannya sendiri 

kecuali dengan mengajukan haknya untuk menuntut perceraian karena 

istri tidak memiliki hak untuk menjatuhkan talak.
100

 Adapun alasan 

yang dapat diajukan istri untuk memutus pernikahan sebagai berikut: 

Impoten (al-‘annah) yaitu suatu penyakit yang dialami oleh laki-

laki. Jika terjadi pada suami, maka suami tersebut diberi tenggang 

waktu satu tahun untuk berobat. Apabila dalam waktu yang telah 

diberikan tersebut tidak mengalami perubahan dan tidak sembuh 

sehingga tidak dapat berhubungan layaknya suami istri maka hakim 

akan mengambil tindakan hukum dan memerintahkan suami untuk 

menceraikan istrinya. Jika menolak, maka hakim yang menjatuhkan 

cerainya dan istri harus menjalani masa iddah dan bagi istri berhak 
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mendapatkan mahar secara penuh. Seperti yang dijelaskan dalam kitab 

Al-Mabsuth: 

َوِإَذا َكاَن الَزوج عنينا أجلو احلاكم سنة فَإن َوَصل إلَيَها ِفيَها وإَل فرق 
رأَة ذلك فَإذا امتنع ناب القاضي

َ
منابو ففرق بينهما وَل  بَ ْينهَما إذا طَلَبت ادل

 101بد من طلبها َلن التفريق حقها وتلك الفرقة تطليقة بائنة
Jika suami „ainin maka hakim menangguhkannya sampai satu 

tahun, jika dalam waktu satu tahun suami sembuh maka tidak 

masalah. Namun jika tidak, maka keduanya dipisahkan jika istri 

memintanya. Jika suami menolak untuk menceraikannya, maka 

hakim menggantikan posisi suami sebagai penjatuh talak. Hal ini 

harus dengan permintaan istri karena hal tersebut adalah hak istri. 

Pemisah anatara keduanya disebut talak ba’in. 

 

Kemudian tentang suami yang terpotongnya penis atau dua buah 

pelir laki-laki, bila dapat bereaksi maka istri tidak boleh menentukan 

pilihannya baik suami dapat mengeluarkan sperma maupun tidak 

apabila ia mampu menyetubuhinya. Jika tidak, maka ketentuannya 

sebagaimana ketentuan orang yang mengalami impotensi. 

Dalam pemaparan di atas bahwasanya istri tidak dapat di fasakh 

dengan cacat apapun. Sedangkan mengenai cacat yang dimiliki oleh 

suami seperti impoten dan berkemaluan buntung ditetapkan Imam 

Hanafi dan Abu Yusuf sebagai sebab istri dapat membatalkan 

pernikahan karena cacat ini adalah cacat yang tidak bisa hilang dan 

menyebabkan kerugian atas cacat ini akan terus ada. Dengan adanya 

cacat ini maka tidak dapat diwujudkan tujuan asli pernikawinan, yaitu 
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untuk melahirkan, menciptakan keturunan, dan mencegah dari 

perbuatan maksiat.
102

 

Telah dijelaskan juga bahwasanya menurut Madhhab Hanafi 

seorang suami tidak mempunyai hak khiyar lantaran adanya cacat pada 

kemaluan istri yang berupa apapun. Adapun cacat yang membolehkan 

seorang istri meminta pengguguran nikah terbagi kedalam dua kategori 

yaitu, cacat yang tidak mungkin diobati dalam kondisi apapun seperti 

terpotongnya penis, termasuk juga apabila ia memiliki kelamin kecil 

dan tidak dapat menjangkau kelamin wanita sesuai dengan postur 

aslinya. Kedua yaitu cacat yang dapat diobati seperti penyakit impoten. 

Impoten adalah orang yang tidak bisa menyetubuhi istrinya walaupun 

alat kelaminnya mengalami ereksi sebelum mendekati vagina istri. 

Adapun orang yang alat kelaminnya terpotong dan yang termasuk 

dalam kategorinya, maka istri berhak untuk meminta pengguguran 

akad nikah dengan segera tanpa penangguhan waktu.
103

 

Dan dari jenis pemisahannya sendiri, Madhhab Hanafi 

berpendapat bahwa istri telah tertalak ba’in yang membuat jumlah 

talak berkurang karena perbuatan qodi didasarkan kepada suami, maka 

seakan-akan suami mentalak istrinya sendiri. Karena ini terjadi setelah 

perkawinan yang sah. Sehingga perpisahan yang terjadi setelah 

perkawinan yang sah adalah talak bukannya fasakh.
104

 

b. Tidak bisa memberikan nafkah 
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Kewajiban suami yang hakiki dan benar-benar menjadi 

tanggung jawab yang besar yang harus dipikul dipundaknya adalah 

kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, baik 

istrinya berasal dari keluarga kaya, maupun dari keluarga miskin, 

adapun ukuran kewajiban memberi nafkah didasarkan kepada 

kemampuan orang-orang yang akan memberinya setelah ia berusaha 

mencarinya.  

Menurut pendapat Madhhab Hanafi dan Syiah al-Imamiyyah 

bahwasannya tidak boleh dilakukan pemisahan yang diakibatkan 

oleh tidak adanya nafkah dari suami karena suami bisa jadi orang 

miskin ataupun orang kaya. Jika dia adalah orang miskin, maka dia 

tidak melakukan kezaliman dengan tidak memberikan nafkah, dan 

Allah SWT berfirman dalam surah At-Talaq: 

ةَ َُذوَنِيُىفِكَ   105 ع  هَس  ًََِمِّ تِ ع  هَۦَۖس  م  ه يَ َلُِدرَ َو  ا ََيُىفِكَ ف هَ َۥلًَُُِرزَ ًََِع  ات ىَ َِممَّ َُ ٱًََُء  ََللَّ َل 

هِّفَُ َُٱَيُك  ًََساو فَ َللَّ ا ََإِلَّ ات ىَ َم  ي جَ َه اَ ء  مَُس  َُٱَع  ََارَ يُسَ َرَ ُعسَ َدَ ب عَ َللَّ  
hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah 

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah 

tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa 

yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan 

kelapangan sesudah kesempitan. 

 

Jika dia bukan orang yang zalim, maka jangan sampai kita 

zalimi dia dengan menjatuhkan talak kepadanya. Jika dia adalah orang 

kaya maka dia adalah orang yang zalim sebab ketidakmauannya untuk 

memberikan nafkah. Akan tetapi, pencegahan kezalimannya tidak 
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dengan melalui cara berpisah akan tetapi dengan menggunakan cara 

yang lain, seperti dengan menjual hartanya secara paksa untuk 

menginfaki istrinya. Juga menawannya untuk memaksanya agar 

mengeluarkan nafkah.
106

 

Lalu apabila suami benar-benar miskin dan tidak dapat 

memberikan nafkah kepada istri, maka untuk sementara nafkah yang 

tidak bisa diberikan itu dianggap hutang dan suami wajib 

memberikannya jika ia sudah mampu. Jadi Imam Hanafi berpendapat 

bahwa seorang hakim tidak memiliki hak untuk memisahkan pasangan 

suami istri sebab ketidakmampuan suami memberikan nafkah sebab 

perceraian dengan alasan nafkah tidak ada dalil yang pasti. 

c. Hilangnya suami (ghaib) 

Fasakh adalah satu jalan bagi suami istri untuk melepaskan diri 

dari masing-masing ikatan pernikahan dikarenakan ada suatu dharar 

yang merugikan salah satu pihak. Para ulama fiqh telah mengeluarkan 

fatwa tentang alasan bagi suami istri untuk mengajukan fasakh nikah 

termasuk alasan istri yang mengajukan fasakh nikah dikarenakan 

suami ghaib. 

Para fuqaha memiliki dua pendapat mengenai pemisahan antara 

suami istri jika si suami pergi dari istrinya, dan istri mendapatkan 

kemudharatan dengan kepergiannya sehingga dia merasa takut terjadi 
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fitnah terhadap dirinya.
107

 Jumhur Mazhab Hanafi berpendapat bahwa 

pembubaran perkawinan adalah sepenuhnya hak suami, dan 

Mahkamah hanya mempunyai hak untuk bertindak sekiranya 

kecacatan serius pada pihak suami yang membuatnya tidak bernafsu. 

108
 

Permasalahan suami yang hilang (ghaib) Madhhab Hanafi 

sependapat dengan Madhhab Syafi‟i, yakni, istri tidak memiliki hak 

untuk meminta berpisah dengan sebab kepergian suami dari istri, 

meskipun kepergiannya memakan jangka waktu yang lama. Karena 

tidak adanya dalil syariat yang memberikan istri hak untuk mengakhiri 

perkawinan yang diakibatkan suami hilang.
109

 Karena meraka 

memandang dari segi positif dan memandang bahwa suami yang ghaib 

itu masih hidup sampai dapat dibuktikan dengan bukti-bukti bahwa ia 

telah wafat. 

Adapun alasan suami ghaib akan mendatangkan dharar kepada 

istri juga tidak diterima oleh Hanafiyah sebagai alasan untuk memohon 

agar hubungan mereka dipisahkan. Ini karena hakim mempunyai kuasa 

untuk menghilangkan dharar tersebut tanpa talak, dengan hakim 

memerintahkan suami untuk berperilaku baik terhadap istrinya setelah 

ia kembali. Namun apabila suami tidak mematuhi maka hakim boleh 
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mengenakan tindakan ta’zir dengan hukuman yang dianggap dapat 

menjamin keselamatan istri.
110

 

Sedangkan batas waktu tunggu yang diberikan kepada istri 

menurut Imam Hanafi adalah selama 120 tahun. Apabila dikemudian 

hari istri menikah lagi dengan laki-laki lain dan suami pertama kembali, 

maka akadnya batal dan istri tetap menjadi milik suami pertamanya. 

Bila suami kedua telah menyetubuhinya, maka dia wajib membayar 

mahar misli, bukan mahar musamma, kemudian istri menjalani iddah 

dari suami kedua lalu kembali kepada suami pertama.
111

 

Mengenai dasar beliau dalam menetapkan hukum di atas adalah 

dengan dasar ra‟yu (rasio) karena beliau terkenal dengan ahli ra‟yu 

(rasio) dengan dasar al-Qur‟an, al-Sunah, Ijma‟, Istihsan, „urf yang 

menegaskan bahwasanya talak adalah milik suami saja, maka hakim 

mahkamah dalam hal ini tidak memiliki kuasa untuk menjatuhkan 

talak kepada istri. 

d. Karena murtad 

Murtad yang pertama ialah murtad yang dilakukan secara 

bersama oleh pasangan suami istri, namun menurut Imam Hanafi 

kemurtadan yang dilakukan bersama-sama oleh pasangan suami istri 

ini tidak merusak akad nikah seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-

Mabsuth: 
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ْنَدنَا، َوِف قَاَل: َوِإَذا اْرَتدَّ الزَّْوَجاِن َمًعا فَ ُهَما َعَلى ِنَكاِحِهَما اْسِتْحَسانًا عِ 
نَ ُهَما، َوُىَو قَ ْوُل زُفَ َر  ؛ َِلَنَّ ِف -َرُِحَُو اللَُّو تَ َعاََل  -اْلِقَياِس تَ َقُع اْلُفْرَقُة بَ ي ْ

رِدَّهِتَِما رِدََّة َأَحِدمِهَا َوزِيَاَدًة، فَِإَذا َكاَنْت رِدَّتُ َها تُ َناِف اْبِتَداَء النَِّكاِح تُ َناِف اْلبَ َقاَء 
ُهْم  -َوَلِكنَّا تَ رَْكَنا اْلِقَياَس؛ َِلت َِّفاِق الصََّحابَِة أَْيًضا،   -َرِضَي اللَُّو تَ َعاََل َعن ْ

َرِضَي اللَُّو تَ َعاََل َعْنُو  -فَِإنَّ َبِِّن َحِنيَفَة اْرَتدموا ِبَْنِع الزََّكاِة فَاْسَتَتابَ ُهْم أَبُو َبْكٍر 
َحِة بَ ْعَد الت َّْوبَِة، َوََل َأَحٌد ِمْن الصََّحابَِة َرُِحَُهْم ، وملَْ يَْأُمْرُىْم بَِتْجِديِد اَْلَْنكِ -

 112اللَُّو تَ َعاََل ِسَواُه،
Jika ada suami istri yang murtad secara bersama, maka 

pernikahannya tidak batal secara istihsan, sedangkan menurut 

qiyas status nikahnya batal (fasakh) dan ini merupakan pendapat 

Zufar Rahimahumullah dengan alasan kemurtadan suami istri itu 

lebih dari kemurtadan salah satunya, ketika kemurtadan 

bertentangan dengan awal pernikahan, maka murtad juga 

bertentangan untuk melanjutkan status pernikahan, tetapi kami 

meninggalkan cara qiyas tersebut, dengan dasar kesepakatan 

sahabat, karena dulu Bani Hanifah murtad sebab tidak mau 

membayar zakat, lalu Sayyidina Abu Bakar menyuruh mereka 

untuk bertaubat dengan tidak memerintahkan mereka untuk 

memperbarui nikah, dan tidak ada seorangpun sahabat yang 

menentangnya. 

 

Bila yang murtad dari pihak istri, Madhhab Hanafi sepakat 

bahwa perkawinan itu putus tanpa talak, alias fasakh. Putusnya 

perkawinan itu terjadi sejak dilakukannya perbuatan murtad dan 

putusnya perkawinan ini merupakan ba’in di mana suami tidak bisa 

merujuk istri meskipun istri kembali masuk Islam. 

Bila yang murtad dari pihak suami, terjadi perbedaan pendapat. 

Pendapat pertama, perkawinaan itu putus dengan fasakh (al-Imam Abu 
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Hanifah dan Abu Yusuf). Pendapat kedua, perkawinan itu putus 

dengan talak (Muhammad).
113

 

Dalam kitab Al-Athar dijelaskan bahwa: 

ْرأة ِمنو, وملَْ َيُكن إن أبا حِنيَفة قَ 
َ
ال: ِإَذا اَْرتد الَزوج َعن اإِلسََلم بانت ادل

 َذلك َطَلقَا. وأما ِف َقو لنا: فَ ُهَو طَلق, َو ُىو َقول إبرَاىيم.
Imam Abu Hanifah berkata: “bila seorang suami murtad dari 

agama Islam, seketika istrinya telah ba’in. Tapi ba’in yang 

bukan talak” 

 

Dasar pendapat Imam Hanafi ialah, bila putusnya perkawinan itu 

disebabkan dari pihak suami, dan dimungkinkan terjadinya talak, maka 

ia putus dengan talak. Kemudian putusnya perkawinan yang 

disebabkan oleh pihak istri, akan tetapi putusnya perkawinan itu tidak 

dengan talak, karena perbuatan murtad itu sama dengan datangnya 

kematian. Hal ini mengingat putusnya perkawinan karena kematian itu 

tidak terjadi dengan talak. Sebagaimana dimaklumi, perbuatan talak itu 

hanya bisa dilakukan selama ada ikatan perkawinan. Padahal putusnya 

perkawinan karena perbuatan murtad itu disebabkan karena ketiadaan. 

Karena perbuatan murtad itu meniadakan hak untu memilih. Berbeda 

apabila suami enggan masuk agama Islam yang menyebabkan 

hilangnya tujuan perkawinan. Dan itu diserahkan kepada suami, yang 

diharuskan memperlakukan istri dengan baik. Bila tidak, maka harus 

bercerai dengan baik pula. Apabila suami tidak mau menceraikannya, 

maka hakim akan memaksa suami itu sehingga terjadi perceraian yang 
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seakan-akan suami itu yeng menceraikannya. Jadi putusnya 

perkawinan karena keengganan suami untuk masuk Islam itu tidak 

terjadi melainkan dengan putusnya pengadilan (al-qada‟), sedangkan 

putusnya perkawinan karena perkara murtad itu terjadi dengan 

terjadinya perbuatan murtad tersebut artinya dengan jalan peniadaan.
114

 

 

B. Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Fasakh Nikah Menurut Madhhab 

Syafi’i dan Madhhab Hanafi 

Dalam pembahasan sebelumnya penulis telah memaparkan tentang 

macam-macam alasan yang dapat diajukan dalam memfasakh nikah menurut 

Madhhab Syafi‟i dan Madhhab hanafi. Namun dimasing-masing Madhhab 

juga terdapat perbedaan baik dari segi hukum  maupun alasan-alasan yang 

dapat menyebabkan suatu pernikahan menjadi  fasakh atau putus. Dan di 

masing-masing Madhhab memiliki corak pemikiran tersendiri, seperti 

Madhhab Syafi‟i memiliki dua corak pemikiran, pertama ketika beliau masih 

berada di Irak (rasionalis), kedua setelah beliau pindah ke Mesir yang 

mengkolaborasikan corak pemikiran ulama Hijaz (tekstual) dan Irak 

(rasionalis). Corak pemikiran pertama dikenal dengan qaul qadim (pemikiran 

lama) yang tertuang dalam kitab al-Hujjah dan corak kedua dikenal dengan 

qaul jadid (pemikiran baru) yang tertuang dalam kitab al-Umm. 

Sedangkan Madhhab Hanafi adalah satu-satunya Madhhab yang 

mewakili corak pemikiran ahl al-ra‟y (rasionalisme). Kentalnya penggunaan 
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al-ra‟y oleh Madhhab Hanafi tidak berarti melakukan pengebirian terhadap 

sunnah. Hal itu tidak lebih sebagai konsekuensi atas minimnya koleksi hadist 

yang dimiliki Abu Hanifah yang tinggal di Kufah, jauh dari pusat hadist, 

Madinah. Madhhab Hanafi dalam menetapkan hukum tetap mendasarkan 

pada al-Qur‟an, sunnah, aqwa@l al-shahabah, Ijma‟, setelah itu baru 

menggunakan al-ra‟y baik melalui metode qiyas, istihsan, maupun 

istishhab.
115

 Berikut ini adalah hasil istinbat hukum dari kedua Madhhab di 

atas: 

1. Madhhab Syafi‟i 

Dalam alasan yang dapat diajukan untuk memfasakh nikah, yang 

pertama adalah cacat. Mengenai cacat Imam Syafi‟i mengqiyaskan 

dengan jual beli karena pada akad jual beli sering terjadi penipuan dan 

adanya khiyar akad dalam jual beli, sehingga dapat dibatalkan. Dan 

sebab-sebab aib tersebut tidak akan tercapainya tujuan pernikahan yang 

berupa istimta‟, mempertahankan keturunan dan lain sebagainya. Adapun 

cacat-cacat tersebut adalah junun (gila), judzam (lepra), al-baros (kusta), 

rataq (daging yang menutupi vagina), qaran (tulang yang menutupi 

vagina), al-„anah (impoten), jubb (kelamin terpotong) dan dari masing-

masing suami istri berkemungkinan mengalami 5 cacat. Di antara cacat-

cacat tersebut ialah junun (gila), judzam (lepra), al-baros (kusta), rataq 

(daging yang menutupi vagina), qaran (tulang yang menutupi vagina), al-

„anah (impoten), jubb (kelamin terpotong). 
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Kedua adalah tentang kewajiban suami memberikan nafkah kepada 

istri, namun apabila suami tidak bisa memberikan nafkah maka istri dapat 

mengajukan fasakh nikah di Pengadilan lantaran suami tidak memenuhi 

kewajibannya. Karena dengan ketidakmampuan suami dalam memenuhi 

kewajiban bisa membuat istri sengsara dan menimbulkan dharar padahal 

menimbulkan dharar kepada orang lain itu dilarang oleh agama. Dalam 

pengambilan keputusan tersebut Imam Syafi‟i mengqiyaskan dengan 

impoten karena keduanya bisa menyebabkan penderitaan di pihak istri, 

dan untuk masalah waktu berbeda dengan kasus impoten dimana suami 

diberi waktu selama satu bulan untuk berobat sedangkan untuk masalah 

nafkah Imam Syafi‟i memberikan tenggang waktu selama tiga hari 

apabila di hari keempat tidak bisa memberikan nafkah maka hakim 

menceraikannya. 

Selanjutnya tentang suami yang ghoib atau suami hilang, dalam 

kasusu ini istri tidak berhak mengajukan fasakh nikah karena suami ghoib 

meskipun memakan waktu lama. Karena Imam Syafi‟i tidak menemukan 

dalil yang pasti tentang kebolehan istri untuk mengajukan fasakh nikah 

sebab suami ghoib, baik itu dalam Al-Qur‟an maupun Hadits. 

Yang terakhir adalah kemurtadan yang datang baik dari suami 

maupun istri. Dan berakhirnya perkawinan tergantung dari habisnya masa 

iddah. Akan tetapi putusnya perkawinan tidak dengan talak, apabila yang 

murtad dari pihak suami dan belum kembali keagama Islam setelah masa 

iddah habis, maka istri tertalak ba‟in darinya semenjak. Dan dari semua 
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perbuatan murtad putusnya perkawinan tergantung pada habinya masa 

iddah, baik yang murtad dari pihak suami atau istri atau bahkan keduanya 

sama-sama murtad. 

2. Madhhab Hanafi 

Pertama cacat yang hanya dimiliki dari pihak suami berupa al-„anah 

(impoten) dan  jabb (kelamin terpotong), karena pada aib-aib tersebut 

kemungkinan untuk diobati  kesembuhannya sangat kecil, seperti kelamin 

terpotong diberi obat apa saja tidak akan bisa tumbuh lagi sehingga 

kerugian yang dialami oleh istri akan terus ada. Dan mengenai istri yang 

memiliki aib suami tidak memiliki hak khiyar karena suami bisa menolak 

keburukannya dengan talak sedangkan istri tidak bisa mentalak suaminya. 

Kedua adalah istri yang tidak mendapatkan nafkah dari suami. 

Berbeda dengan Imam Syafi‟i yang membolehkan istri menuntut fasakh 

karena tidak mendapatkan nafkah yang dapat menimbulkan dharar 

kepada istri, sedangkan Imama Hanafi atas dasar ra‟yunya mengatakan 

bahwa istri tidak bisa menuntut fasakh sebab tidak mendapatkan nafkah, 

karena dharar tersebut bisa diatasi dengan cara yang lain. Seperti hakim 

memaksa suami untuk memberikan nafkah atau menawan suami agar mau 

memberikan nafkah kepada istri. 

Ketiga adalah suami ghoib, dalam masalah ini Imam Hanafi 

sependapat dengan Imam Syafi‟i yang tidak membolehkan istri menuntut 

fasakh karena suami ghoib. Karena Imam Hanafi cenderung berfikir 

positif tentang hilangnya suami yang beranggapan bahwa suami tersebut 
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masih hidup dan mengharuskan istri menunggu kedatangan suami sampai 

mendengar kabar bahwa suami benar-benar sudah mati. 

Yang terakhir adalah murtad, menurut Imam Hanafi perbuatan 

murtad yang dilakukan bersama-sama oleh pasangan suami istri maka 

pernikahannya tidak batal, akan tetapi status pernikahannya mengikuti 

agama yang dianut. Sedangkan perbuatan murtad yang dilakukan oleh 

salah satu pasangan suami istri maka status pernikahannya putus dan istri 

langsung terkena ba‟in. Imam Hanafi juga mengatakan bahwasannya 

kemurtadan itu sama dengan datangnya kematian dan orang yang 

memiliki hak talak itu adalah orang yang masih hidup, jadi dengan 

kemurtadan itu maka pisahnya pasangan suami istri dengan qiyasan 

ketiadaan salah satu pasangan yang murtad. 

Pada intinya semua pemaparan diatas itu tidak akan terjadi fasakh 

nikah apabila salah satu pihak mau menerima kekurangan pasangannya 

kecuali dalam masalah murtad yang mana perbuatan murtad itu dapat 

memutus ikatan pernikahan dengan sendiri secara syara‟ tanpan adanya 

pengajuan dari salah satu pasangan.  

 

C. Persamaan dan perbedaan Madhhab Syafi’i dan Madhhab Hanafi 

tentang fasakh nikah dan akibat hukumnya. 

Dari beberapa pendapat Madhhab Syafi‟i dan Madhhab Hanafi 

tentang alasan yang dapat dijadikan untuk memfasakh nikah di atas, agar 

lebih mudah dipahami maka penulis akan menyajikan persamaan dan 
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perbedaan Fasakh menurut Madhhab Syafi‟i dan Madhhab Hanafi dalam 

bentuk tabel sebagai berikut: 

No Alasan Akibat Hukum Menurut 

Madhhab Syafi‟i 

Akibat Hukum Menurut 

Madhhab Hanafi 

1 Cacat Bisa untuk memfasakh nikah 

seperti (gila, kusta, supak, 

impoten, kelamin terpotong, 

al-qarn, al-ritq). Apabila salah 

satu pasangan gila maka 

pasangan berhak mengajukan 

fasakh, apabila sama-sama gila 

haknya diserahkan kepada 

wali. Mengenai kusta dan 

supak tidak ada khiyar apabila 

belum terbukti benar-benar 

terjangkit penyakit tersebut. 

Untuk masing-masing cacat 

yang di derita pihak suami dan 

istri masing-masing diberi 

waktu untuk berobat, mayoritas 

waktunya adalah 1 bulan.  

Bisa untuk memfasakh nikah, 

tetapi hanya aib yang berupa 

impoten dan kelamin 

terpotong. Karena cacat 

tersebut sulit diobati, 

contohnya kelamin yang 

terpotong diberi obat apapun 

tidak akan bisa tumbuh. 

2 Nafkah Bisa diajukan untuk 

memfasakh nikah karena bisa 

menimbulkan dharar bagi istri. 

Mengenai waktunya Imam 

Syafi‟i memberikan tenggang 

waktu selama 3 hari saja. 

Tidak bisa untuk diajukan 

untuk memfasakh nikah, 

karena hakim bisa menolak 

dharar dengan cara yang lain 

seperti menawan atau 

memaksa suami untuk 

memberikan nafkah 

3 Suami 

ghoib 

Tidak bisa dijadikan alasan 

untuk memfasakh nikah dan 

Tidak bisa dijadikan alasan 

untuk memfasakh nikah dan 
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Istri diharuskan menunggu 

suaminya sampai mendengar 

kabar suami meninggal. Dan 

untuk waktu tunggu Imam 

syafi‟i memberi batasan waktu 

selama 90 tahun. 

Istri diharuskan menunggu 

suaminya sampai mendengar 

kabar suami meninggal. 

Menurut Imam Hanafi istri 

diharuskan menunggu selama 

120 tahun. 

4 Murtad Perbuatan murtad dalam 

perkawinan dapat 

membatalkan akad. Sedangkan 

pemisahannya menurut Imam 

Syafi‟i ada dua perbedaan, 

apabila murtad sebelum dhukul 

maka perkawinan putus 

seketika, apabila setelah dhukul 

maka pemisahan diberi waktu 

sampai masa iddah habis. 

Perbuatan murtad dapat 

membatalkan 

perkawinan.apabila yang 

murtad pihak istri maka 

pisahnya dengan fasakh 

sedangkan yang murtad dari 

pihak suami maka dengan 

fasakh dan ba‟in. Dan untuk 

pemutusan pernikahan Imam 

Hanafi berpendapat bahwa 

pernikahan itu putus seketika 

saat suami atau istri murtad. 

Pada dasarnya penyebab perbedaan di antara kedua Madhhab di atas 

dikarenakan oleh tempat dimana pada satu tempat dan tempat lainnya 

mempunyai masalah yang berbeda. Seperti contoh pada masa Imam Hanafi 

yang bertempat tinggal di Kuffah yang mana beliau sangat berhati-hati dalam 

menerima hadits karena pada saat itu  sangat banyak hadits yang palsu, lemah 

dan bermasalah, sehingga beliau lebih memilih meninggalkan hadits tersebut 

dan lebih memilih untuk mengqiyaskan suatu masalah dengan masalah yang 

lain. Berbeda dengan Imam Syafi‟i yang mana dalam mendapatkan hadits 

shahih sangat mudah, karena beliau tinggal di Mesir dan sangat dekat dengan 

Mekkah dan untuk mencari sanadnya juga lebih mudah. Selain itu Imam 
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Hanafi lebih mengutamakan qiyas daripada hadits Ahad dan hadits Masyhur. 

Berbeda dengan Imam Syafi‟i yang lebih mengutamakan Hadits daripada 

qiyas.
116

                                                           
116

 Muhammad Ma‟sum Zein, Arus Pemikiran Empat Madzab, (Jombang: Darul Hikam, 2008), 2-
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, di akhir pembahasan 

karya ilmiah ini penulis dapat menarik sebagai kesimpulan seperti berikut: 

1. Menurut Madhhab Syafi‟i mengenai sebab diperbolehkannya fasakh nikah 

diantaranya adalah cacat berupa al-jabb, al-„annah, al-junuun, al-judzam, 

al-barash,al-ritq, lubang vagina tersumbat oleh tulang (al-qaran). suami 

tidak bisa memberikan nafkah, dan murtad. Menurut Madhhab Hanafi 

mengenai sebab-sebab diperbolehkannya fasakh nikah adalah cacat yang 

hanya dimiliki oleh suami berupa (impoten dan berkemaluan buntung) dan 

karena murtad saja. 

2. Menurut Madbbah Syafi‟i, pasangan yang memiliki cacat diberikan waktu 

selama satu bulan untuk berobat. Kedua nafkah, Imam Syafi‟i memberikan 

waktu selama tiga hari untuk suami yang tidak bisa memberikan nafkah. 

Imam Syafi‟i membedakan perbuatan murtad dalam dua bentuk, apabila 

terjadi sebelum dhukul maka putus seketika dan apabila terjadi sebelum 

dhukul maka putusnya menunggu masa iddah. Menurut Madhhab Hanafi 

cacat berupa impoten dan berkemaluan buntung diberi waktu satu bulan 

untuk berobat. Menurut Madhhab Hanafi murtad bisa memutuskan 

pernikahan dengan seketika itu juga, dan apabila yang murtad pihak istri 
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maka pisahnya dengan fasakh sedangkan yang murtad dari pihak suami 

maka dengan fasakh dan ba‟in. 

3. Madhhab Syafi‟i dan Hanafi sepakat bahwa cacat dan kemurtadan dapat 

dijadikan alasan untuk memfasakh nikah. Dan suami yang ghoib mereka 

juga sepakat bahwa tidak bisa dijadikan alasan untuk memfasakh nikah, 

istri harus menunggu selama 90 tahun (Imam Syafi‟i) dan 120 (Imam 

Hanafi). Kemudian mereka juga berselisih pendapat mengenai kewajiban 

nafkah, yang mana Imam Syafi‟i membolehkan untuk fasakh nikah 

sedangkan Imam Hanafi tidak membolehkan. 

 

B. SARAN 

1. Dari permasalahan ini penyusun mempunyai saran-saran yang mungkin 

bisa dijadikan pedoman hukum oleh pasangan suami istri tentang apasaja 

hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan fasakh nikah 

menurut masing-masing penganut madhhab dalam pembahasan 

sebelumnya. Sehingga dalam membatalkan perkwinan dapat 

memperhatikan apakah alasanya sudah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

2. Selanjutnya untuk para pengampu keagamaan yang dapat menjadikan 

penelitian ini sebagai dasar untuk menjalankan tugasnya dan memperkaya 

ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan kemudahan dan kejelasan 

terhadap ilmu fikih yang didalamnya terdapat berbagai mecan-macam 

aliran. 
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