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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Pernikahan adalah sunnatulla>h, hukum alam di dunia. Perkawinan 

dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Manusia 

adalah makhluk yang paling mulia dan yang diutamakan oleh Allah 

dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainya. 1 Islam mensyariatkan 

perkawinan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia sebagai ibadah dan 

untuk memadu kasih sayang serta untuk memelihara kelangsungan hidup 

manusia dengan melahirkan keturunan sebagai generasi dimasa yang akan 

datang.  Seperti halnya firman Allah SWT dalam (Qs. Yasin [36] 36): 

ا ََل يَْعلَُمونَ  ا تُنبُِت اْْلَْرُض َوِمْن أَنفُِسِهْم َوِممَّ   2ُسْبَحاَن الَِّذي َخلََق اْْلَْزَواَج ُكلَّهَا ِممَّ

Dalam kehidupan masyarakat hubungan antara suami-istri dikenal 

dengan dua istilah pernikahan dan perkawinan. Nikah, menurut bahasa: al-

jam’u dan al-d}h}amu yang artinya kumpul. Makna nikah (Zawaj) bisa diartikan 

dengan al-tazwi>j yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (wt|h’u al-zaujah) 

bermakna menyetubuhi istri.3  Makna nikah adalah akad atau ikatan, karna 

dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (prnyataan penyerahan dari pihak 

perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki). Selain itu 

nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.

                                                           
1 Al Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 8. 
2 “Ayat terkait pasangan”, diambil dari Al-Kalam: al-Quran Terjemahan dan Tajwid Digital,, 

Aplication yang Diproduksi oleh Penerbit Diponegoro, 2009.  
3 Tihami dan Shrani Sohari, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: PT raja 

Grafindo, 2010), 7. 
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Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa, artinya 

membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau 

bersetubuh. Istilah kawin, digunakan.secara.umum.untuk tumbuhan, hewan, 

dan manusia, serta menunjukan proses generatif secara alami.4 Berbeda dengan 

itu, nikah.hanya.digunakan pada.manusia karna.mengandung keabsahan secara 

hukum.Nasional, adat istiadat, dan.terutama menurut agama. 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 5  mendiskripsikan 

perkawinan sebagai; “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.  

Dijelaskan pula dalam kompilasi Hukum Islam pasal 2-3 menegaskan 

bahwa perkawinan adalah: 

2) perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 

sangat kuat atau miitsaqaan ghalizzan untuk mentaati perintah Allah dam 

melakukanya merupakan ibadah. 

3) perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah, dan rahmah. 

Pada pasal 3 INPRES RI. Nomor 1 Tahun 19916  tentang Kompilasi 

Hukum Islam disebutkan:“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah” 

                                                           
4 Ibid., 9. 
5 Citra Umbara, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung : Citra Umbara, 2007), 287. 
6 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum 

Islam Atau Yang biasa di Singkat dengan KHI. 
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Tujuan pernikahan dalam Islam ialah untuk mencapai kehidupan yang 

bahagia dan menjauhi dari ketimpangan, penyimpangan dan tidak hanya 

sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, 

tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, 

dan agama. 

Sebuah keluarga itu ibarat prahu yang tidak jarang diterpa badai sehingga 

dapat menyebabkan tengelam bila juru mudinya tidak berpengalaman 

menyelamatkan. 7 

Keluarga yang bahagia lahir dan batin adalah dambaan setiap pasangan 

dan individu-individu yang terdapat dalam sebuah keluarga. Namun tidak 

menutup kemungkinan tujuan yang diidam-idamkan mengalami goncangan 

yang berdampak pada terciptanyaa percekcokan suami istri, yang masing-

masing pihak masih saling membawa egonya masing-masing. Yang pada 

akhirnya tidak tercapainya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa 

rahmah, melainkan kadang kala terjadi gelombang cobaan yang tak terkendali. 

Sehingga suasana hidup rukun dan damai sudah berganti dengan perselisihan 

yang tidak dapat di atasi lagi. Tentulah hal tersebut bisa berakibat pada semua 

yang ada di sekitarnya terutama terhadap anak-anak yang mereka cintai. Oleh 

karna itu islam membolehkan jalan perceraian.  

                                                           
7 Hasan Basri, Keluarga Sakinah: Tinjauan Pisikologi dan Agama (Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar, 1995), 3-4. 
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Perpisahan atau perceraian, dapat putus dan berakhir karena berbagai hal, 

antara lain karna terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, 

perceraian yang terjadi antara keduanya, atau bisa faktor lain.  

Menurut Al-Jaziri talak ialah:8 

 صِ وْ صُ خْ مَ  ظِ فْ لَ بِ  هُ لُ حَ  انِ صَ قْ نُ  أوْ  احِ كَ نِ ال ةِ لَ إِ  ةُ الَ زَ إِ  قُ لَ الطَ 

Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah:9 

 هُ وَ حْ نَ وَ  قِ لَ الطَ  ظِ فْ لَ بِ  اهَ احُ كَ النِ  دِ قْ عِ  لُ حَ 

Jadi dapat dikatakan talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan 

sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi 

suaminya. Untuk menghindari perilaku suami yang merugikan istri atau 

sebaliknya, Islam telah menyediakan aturan-aturan talak, seperti firman Allah 

dalam (Qs. An-Nisa [4]:130) 

ُ َواِسعاًّ َحِكيماًّ  ن َسَعتِِه َوَكاَن ّللاه ُ ُكلهًّ مِّ قَا يُْغِن ّللاه  َوإِن يَتَفَرَّ

Talak hukumnya mubah namun Allah sangat membencinya. Hal ini 

berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud; 

ُ  -َوَعْن اْبِن ُعَمَر  َّللَا ّللاَّ ِ  -َعْنهَُما َرضِِِِ وُل ّللاَّ ُِِِ لََّم  -قَاَل: قَاَل َرس َِِِ ُ َعلَْيِه َوس لَّه ّللاَّ : -صَِِِ

ِ الطََّلقُ » َح أَبُو « أَْبَغُض اْلَحَلِل إلَه ّللاَّ َحهُ اْلَحاِكُم، َوَرجَّ َرَواهُ أَبُو َداُود، َواْبُن َماَجْه َوَصحَّ

 10.َحاتٍِم إْرَسالَهُ 

                                                           
8 Tihami dan Shrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, 230. 
9 Ibid.,230.  
10 “bab kitab talak”, diambil dari Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, yang diproduksi 

oleh; Kampung Sunah, 2013. 
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Secara garis besar talak dibagi menjadi dua, talak raj’i dan talak ba’in. 

Talak raj’i yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk 

kembali istrinya. Sedangkan Talak ba’in adalah talak yang tidak memberikan 

kesempatan bagi suami untuk merujuk kembali istrinya yang telah di 

talaknya.11  

Perceraian.adalah.jalan terakhir untuk.menyelesaiakan.konflik.dalam 

sebuah.rumah.tangga,.namun.untuk menyusun kembali kehidupan rumah 

tangga yang mengalami perselisihan tersebut.bukannlah.tidak mungkin.terjadi. 

Untuk itu agama Islam mensyari’atkan adanya ‘‘iddah , 12  ketika terjadi 

perceraian. Hal ini akan memberi peluang bagi keluarga yang mengalami 

perceraian. Manfaat ‘iddah  salah satunya untuk memberi kesempatan kepada 

keduanya (suami istri) untuk berfikir secara jernih untuk sekali lagi mencoba 

membangun kembali sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah 

sebagaimana yang mereka inginkan. 

Para ulama sepakat rujuk itu diperbolehkan, upaya rujuk ini diberikan 

sebagai alternatif terakhir untuk menyambung kembali hubungan lahir batin 

yang telah terputus. Sebagaimana firman Allah SWT (Qs. al-Baqarah [2]:228):  

نَ  َواْلُمطَلَّقَاتُ  ِهنَّ  يَتََربَّصِِِِْ ُ  َخلَقَ  َما يَْكتُْمنَ  أَن لَهُنَّ  يَِحل   َوَلَ  قُُرَوءٍ  ثَلَثَةَ  بِأَنفُسِِِِِ  َّللافِ  ّللاه

َحاِمِهنَّ  ِ  يُْؤِمنَّ  ُكنَّ  إِن أَْر ِهنَّ  أََحق   َوبُُعولَتُهُنَّ  اآلِخرِ  َواْليَْومِ  بِالله  أََراُدواْ  إِنْ  َذلِكَ  فَّللِا بَِردِّ

َجالِ  بِاْلَمْعُروفِ  َعلَْيِهنَّ  الَِّذي ِمْثلُ  َولَهُنَّ  إِْصلَحاًّ  ُ  َدَرَجة   َعلَْيِهنَّ  َولِلرِّ  َحُكيم   َعِزيز   َوّللاه

                                                           
11 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Jakarta : Attahiriyah, 1954), 381-382. 
12 Sebutan terhadap suatu jangka waktu dimana seorang wanita harus menunggu dan 

terlarang kawin setelah kematian suaminya atau setelah diceraikanya. 
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Dalam konteks Indonesia, bagi suami yang ingin merujuk mantan 

istrinya yang telah ia talak tidak boleh seenaknya langsung mencampurinya. 

Dalam hal ini Kompilasi Hukukm Islam yang biasa disingkat KHI dalam pasal 

163 sampai pasal 169. Ada beberapa prosedur yang harus mereka penuhi. 

Apabila prosedur-prosedur tersebut tidak terpenuhi, maka rujuknya dianggap 

tidak sah atau cacat hukum dan tidak mengikat. 

Banyak perbedaan antara KHI dan madzhab fikih, diantaranya adalah 

hak dalam merujuk dimana menurut pendapat madzhab fikih hak rujuk tersebut 

sepenuhnya milik suami sesuai dengan ijma’ ulama bahwa suami memiliki hak 

rujuk terhadap istrinya dalam talak raj’i selama masa ‘iddah  tanpa 

membendung kerelaan istri atau walinya. 13 berbeda hal nya dengan KHI pasal 

176 ayat 2, rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai 

Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. 14 

Selanjutnya masalah saksi dalam rujuk, dimana menurut para ulama saksi 

tidak diperlukan bagi suami yang akan kembali kepada istrinya. Akan tetapi 

ulama sepakat mengatakan bahwa adanya saksi itu dianjurkan sekedar untuk 

berhati-hati belaka, 15 sedangkan dalam KHI saksi merupakan suatu keharusan, 

seperti yang tertera dalam KHI pasal 167 ayat 4, setelah itu suami 

mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-

                                                           
13 Ibnu Mas’udi, Edisi Lengkap Fikih Madzhab Syafi’i Jilid II, (Bandung : Pustaka Setia, 

2007), 383. 
14 Citra Umbara, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Citra Umbara, 2007), 287. 
15 Abdul Aziz Dahlan, et al Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta : IchtiarBaru Van Hoeve, 

1996), 1510. 
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saksi menandatangi buku pendafataran rujuk. 16 keberadaan saksi rujuk dalam 

KHI disini sangat penting sehingga menjadi syarat dalam tata cara pelaksanaan 

rujuk itu sendiri. 

Dengan adanya kontradiksi terkait konsep rujuk bagi wanita yang di talak 

raj’i baik dalam kalangan imam mazhab maupun di hukum positif indonesia 

dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Maka penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih lanjut dan di tuangkan dalam skripsi yang berjudul; “PERBANDINGAN 

KONSEP RUJUK BAGI WANITA YANG DITALAK RAJ’I 

PERSPEKTIF IMAM MAZHAB DENGAN HUKUM POSITIF 

INDONESIA”. 

Adapun yang dimaksud dengan Imam Mazhab disini adalah Imam Abu 

Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi’i, Imam Ahmad bin Hambal. Dan 

yang dimaksud dengan Hukum positif Indonesia adalah Undang-Undang yang 

berlaku di Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam atau yang biasa disebut 

KHI, Kitab Hukum Acara Perdata atau yang biasa disebut KUHPerdata. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat 

disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan rujuk dalam masa ‘iddah  talak raj’i ? 

2. Bagaimana perbandingan konsep rujuk pendapat imam mazhab dengan 

hukum positif Indonesia ?  

                                                           
16 Citra Umbara, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974. 288. 
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C. Tujuan Penelitian dan Kontribusi 

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti uraikan di atas maka tujuan 

dari penulisan skripsi ini ialah; Untuk mengetahui konsep rujuk pendapat imam 

mazhab dengan hukum positif Indonesia, dan untuk mengetahui bagaimana 

proses pelaksanaan rujuk dalam masa ‘iddah  talak raj’i.  

Sedangkan kontribusi yang diharapkan peneliti dalam penulisan skripsi 

ini adalah; secara teoritis, kajian ini dapat menambah khzanah keilmuan dalam 

bidang Hukum Islam dan kajian ini dapat dijadikan salah satu bahan 

pertimbangan ataupun referensi dalam memproduksi karya-karya ilmiah. 

Secara praktis, kajian ini dapat berguna sebagai bekal dan rujukan dalam 

menentukan status hukum dalam tinjauan hukum positif Indonesia. 

D. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian terdahulu yang diteliti oleh Moh. Makmun dan Khoirur 

Rohman yang berjudul: “Pemikiran Imam Malik Dan Imam Syafi’i Tentang 

Saksi Dalam Ruju”.17 Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa pendapat 

Imam Malik, hukum mendatangkan saksi dalam rujuk tidak wajib tetapi 

hanya dianjurkan. Rujuk sah tanpa adanya saksi dan terjadi meskipun tanpa 

adanya perkataan rujuk dari suami asal adanya niat dalam hati dari suami 

untuk merujuk istrinya yang sudah cerai dan masih dalam masa ‘iddah . 

Sedangkan menurut Imam Syafi’i, hukum mendatangkan saksi dalam rujuk 

adalah wajib sehingga rujuk tidak sah tanpa adanya saksi. Penelitian ini 

                                                           
17 Moh. Makmun dan Khoirur Rohman, “Pemikiran Imam Malik Dan Imam Syafi’i Tentang 

Saksi Dalam Ruju’”, Jurnal Hukum keluarga Islam, Vol 2 no 1, (april 2017), 1. 
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bertujuan untuk mengetahui hukum mendatangkan saksi dalam rujuk 

menurut pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi’i dalam menentukan hukum 

dalam rujuk. 

Hal serupa dibahas oleh Muhammad Ichsan Parinduri dengan judul 

penelitiannya “Analisis Yuridis Tentang Rujuk Dalam Tenggang Masa 

‘‘iddah  Talak Raj’i Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Prkawinan Dan 

Hukum Islam”.18 Dalam penelitiannya, menjelaskan bahwa pengaturan thalaq 

raj’i dan ‘iddah  tentang perkawinan diatur dalam fiqh Islam dan UU No.1 

Tahun 1974 tentang perkawinan adalah: menurut fiqh islam thalaq raj’i 

terbagi menjadi 3 macam, 10 thalaq Sunni, 2) Thalaq Bud’i 3) Thalaq yang 

bukan Sunni dan bukan Bid’i, yaitu yang dijatuhkan terhadap istri yang belun 

pernah dukhul, atau kepada istri yang belum pernah haid dan istri yang sudah 

lepas masa haidnya, dan thalaq yang dijatuhkan kepada istri yang sedang 

hamil.  

Terdapat pula, penelitian oleh Munawwar Khalil dengan judul 

“Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Pandangan 

Imam Syafi’i”.19 Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Dalam 

penelitianya, menjelaskan bahwasanya menurut imam syafi’i rujuk harus 

dengan ucapan yang jelas bagi orang yang dapat mengucapkanya dan tidak 

                                                           
18 Muhmmad Ichsan Parinduri, “Analisis Yuridis Tentang Rujuk Dalam Tenggang Masa 

‘Iddah Talak Raj’i Menurut Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Prkawinan Dan Hukum Islam”, diakses 

pada tanggal 28 Mei 2018, https://media.neliti.com.  
19 Munawwar Khalil, Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam Dan 

Pandangan Imam Syafi’i, (skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang 2011) 

https://media.neliti.com/
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sah jika hanya dengan perbuatan. Dalam penelitianya pendapat imam syafi’i 

sudah relevan dengan konteks hukum di Indonesia. 

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu 

adalah dalam hal perbandingan serta relevansi konsep rujuk antara kompilasi 

Hukum Islam dan pandangan Imam Empat Madzhab, sedangkan penelitian 

yang telah dilakukan di atas lebih kepada penentuan istinbath hukum. 

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan penelitian 

Hukum Normatif. Pendekatan penelitian hukum normatif mengkaji 

pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara 

faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat guna 

mencapai tujuan yang telah ditentukan.20 

Secara garis besar penelitin Hukum normatif ialah penelitian yang 

bertujuan untuk memahami hasil pemikiran Imam Mazhab kemudian 

membandingkanya dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan 

Agama. Dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian 

kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang mempunyai objek 

sumber-sumber tertulis, mencakup buku-buku, kitab, jurnal, ensiklopedia 

                                                           
20 Saifullah, Tipologi Penelitian Hukum Kajian Sejarah Peradigma Dan Pemikiran Tokoh, 

(Malang:Intelegensia Media, 2015), 122. 
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dan sumber tulisan lainya yang memiliki relevansi dengan masalah yang 

dibahas. 21 

3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah tempat dimana data dapat 

ditemukan.22 Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dibagi 

menjadi dua kelompok yaitu: 

a. Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa buku-buku yang 

membahas terkait permasalah konsep rujuk diantaranya; terjemahan 

kitab al-umm karangan imam Syafi’i, terjemahan kitab Al-

Muwatho karangan imam malik, Fikih Empat Mazhab terjemahan 

Abduallah Zaki Alkaf, serta buku-buku Hukum Positif yang berlaku 

di Indonesia, diantaranya; Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang 

memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan primer,23 karya-

karya lain yang berkaitan dengan pokok masalah akan dijadikan 

sebagai sumber data sekunder seperti buku-buku, jurnal, artikel, 

penelitian terdahulu atau literatur yang memiliki relevansi dengan 

skripsi ini. 

                                                           
21 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial (Bandung: Masdar Maju, 1996), 33. 
22 Ibid, 234 
23 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta; UI-Press, 1986), 52. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan objek kajian penelitian ini, maka teknik pengumpulan 

data yang peneliti lakukan berupa identifikasi wacana dari buku-buku, 

makalah, artikel, majalah, jurnal, ataupun informasi lainya yang 

berhubungan dengan konsep tata cara rujuk bagi wanita yang ditalak raj’i 

perspektif Imam Mazhab dan relevansinya dengan Hukum Positif 

Indonesia. 

5. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa metode content 

analisis.24 Metode content analisis adalah metode yang berusaha 

memahami alur pemikiran mazhab dan merekontruksi alur pemikiran yang 

akan diteliti. Setelah itu peneliti membandingan dengan konsep rujuk 

dalam Hukum Positif Indonesia atau dalam hal ini Kompilasi Hukum 

Islam. Dengan demikian, peneliti akan menganalisa tata cara rujuk bagi 

wanita yang ditalak raj’i. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sebagai upaya agar penelitian ini bisa menuju pembahasan yang di 

inginan peneliti maka dalam penulisan ini terdari bermacam-macam bab di 

dalam bab itu akan terdiri dari sub-sub bab: 

Bab satu, berisi pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang 

permasalahan yang merupakan pendeskripsia npermasalahan yang peneliti 

                                                           
24 Faisar Ananda Arif dan Watni Marpaung, Metodologi Penelitian Hukum Islam, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2016), 87 
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bhas. Tujuan penelitian dan kontribusi, penelitian terdahulu menyajikan 

penelitian yang hampir sama dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian 

berisi tentang pendekatan, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan 

dan analisis data. 

Bab kedua, tinjauan teoritik tentang rujuk, yang terdiri dari pengertian 

talak, macam-macam talak, pengertian rujuk, macam-macam rujuk, hukum 

rujuk, hikmah rujuk, syarat dan rukun rujuk. 

Bab ketiga, hasil penelitian dan pembahasanlterkait tata cara rujuk bagi 

wanita yang ditalak raj’imperspektif imam mazhab dan hukum positif Indonsia 

serta relevansinya dengan hukum positif Indonesia. 

Bab keempat, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari 

berbagai permasalahan yang telah dibahas sebelumnya disertai saran-saran 

yang berkaitan dengan masalah tersebut, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 




