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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau miitsaqan 

ghaliizhan, menaati perintah Allah SWT dalam melakukannya merupakan 

penyempurnaan ibadah bagi umat Islam. Nikah adalah salah satu asas pokok 

yang paling utama dalam pergaulan bermasyarakat, selain merupakan suatu 

jalan mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan dapat 

juga dipandang sebagai suatu penyatuan antara dua keluarga. Tidak hanya itu 

nikahpun dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab jika tidak ada 

pernikahan maka sifat yang tidak sepatutnya akan muncul pada diri manusia 

yang mengakibatkan timbulnya perselisihan, bencana, dan permusuhan antara 

sesama.  

Syariat Islam menggajurkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan 

sesuai dengan tuntunan Islam, hal ini dimaksudkan karena banyaknya 

keutamaan dan faedah yang terkandung didalam perkawinan. Adapun 

keutamaan dan faedah perkawinan ialah sebagai salah satu bentuk alamiah 

yang paling tepat untuk memuaskan dan menyalurkan naluri sehingga hawa 

nafsu dapat dikendalikan. Perkawinan juga dijadikan sebagai cara untuk 

mendapatkan keturunan yang baik serta berlangsungnya rumah tanggga yang 

terjamin asal usulnya, dan selanjutnya perkawinan juga dapat menimbulkan 
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rasa tagung jawab dalam berumah tangga serta mendorong seseorang untuk 

giat dan rajin berusaha untuk menghidupkan keluarganya.1 

Ikatan pernikahan yang dipersaksikan oleh Allah harus dijunjung 

dengan rasa penuh kasih sayang, sebagaimana digambarkan pada Surat ar-

Rum ayat 21 yang menyatakan:2 

ٗجا  ۡن أَنفُِسكُۡم أَۡزَوَٰ تِِهۦٓ أَۡن َخلََق لَكُم م ِ وَ اْ إِلَۡيهَ ۡسكُنُوٓ تَ ل ِ َوِمۡن َءايََٰ ٗة َوَرۡحَمة ًۚ ِإنَّ دَّ ا َوَجعََل بَۡينَكُم مَّ

ٖت ل ِقَۡوٖم يَتَفَكَُّرونَ  ِلَك ََلٓيََٰ  فِي ذََٰ

Perlunya pernikahan dijunjung tinggi dengan kasih sayang karna 

dapat melandasi dan menjadi motivasi bagi seseorang dalam melakukan 

segala tindakan dan memutuskan suatu permasalahan. Adanya kasih dan 

sayang juga membuat pasangan suami istri dapat saling menghargai serta 

menerima kekurang dan kelemahan diantara masing-masing keduanya. 

Akan tetapi meskipun demikian bukan berarti akan terhindar dari masalah 

seperti timbulnya kesalahpahaman dan tidak melaksanakan kewajiban 

sebagai suami istri yang berujung pada putusnya ikatan perkawinan. 

Adapun komponen penyebab perceraian diantaranya ialah praktek 

poligami, perselingkuhan, masalah kebutuhan ekonomi, dan bahkan 

pernikahan dini.3 

Banyaknya faktor penyebab terjadinya disharmonisasi rumah tangga 

dapat menyebabkan suami istri lebih memilih perceraian, yang merupakan 

                                                
1 Musthafa Kamal Pasha, Chalil dan Wahardjani, fiqih Islam, (Yogyakarta: Citra Karsa 

Mandiri, 2003), 258. 
2 Departemen Agama RI, al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Cv. 

Diponogoro, 2014), 306. 
3 Yusdani, Menuju Fiqih Keluarga Progresif, (Yokyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 79. 
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jalan terakhir bila tidak menemukan bagaimana cara untuk berdamai. 

Meskipun perceraian sering disebut sebagai jalan terakhir dalam pernikahan 

bukan berarti tidak ada kemungkinan untuk kembali merajut rumah tangga 

kembali. Untuk itulah agama mensyariatkan adanya iddah, yang artinya 

sebagai masa tertentu yang wajib ditunggu oleh perempuan yang cerai atau 

ditingalkan suaminya, baik ditingalkan karena cerai hidup atau cerai mati.4 

Upaya untuk berkumpul kembali setelah perceraian atau rujuk, para 

ulama memperbolehkanya dalam Islam. Upaya rujuk diberikan sebagai 

alternative terakhir untuk menyambung kembali hubungan lahir batin yang 

telah terputus. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah 

ayat 228 sebagai berikut:5 

ِلَك إِْن أََرادُٓو۟ا إِصْ 
ِهنَّ فِى ذََٰ ح  َوبُعُولَتُُهنَّ أََحقُّ بَِرد ِ  الََٰ

Pada konteks Indonesia, bagi suami yang ingin merujuk mantan 

istrinya yang telah di talak harus memenuhi prosedur-prosedur yang diatur 

dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 163 KHI sampai dengan 169 

KHI. Misalnya pada pasal 167 KHI menyatakan bahwa suami yang hendak 

merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah 

atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal 

suami istri, dengan membawa penetapan tentang terjadinyan talak dan surat 

                                                
4 Musthafa Kamal Pasha, Chalil dan Wahardjani, Fiqih Islam, (Yogyakarta: Citra Karsa 

Mandiri, 2003), 297 
5 Departemen Agama RI, al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Cv. 

Diponogoro, 2014), 32 
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keterangan lain yang diperlukan. Apabila prosedur-prosedur yang ditetapkan 

tersebut tidak dipenuhi maka rujuknya tidak sah atau cacat hukum. 6 

Kemudian banyak perbedaan pandangan para ulama terhadap konsep 

rujuk terutama jika dilihat pada pandangan Wahbah Zuhaili dan Abdul Aziz 

bin Baz.  Secara umum menurut Wahbah Zuhaili dalam hal keasaksian, 

pemberitahuan, dan kerelaan istri dalam rujuk tidak disyariatkan, yang mana 

Wahbah Zuhaili meletakan wewenang rujuk pada suami sehingga ia bebas 

menentukan kapan saja serta bagaiaman dia rujuk.7 Sedangkan menurut 

Abdul Aziz bin Baz dalam rujuk haruslah ada kerelaaan istri dan tidak serta 

merta meletakan wewenang rujuk pada suami. 

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) rujuk haruslah 

terdapat saksi, pemberitahuan dan kerelaan istri sebagaimana dijelaskan 

pada pasal 165 KHI yakni rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan istri, 

dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama. 8 

Adanya perbedaan pendapat ulama anatara Wahbah Zuhaili dan Abdul 

Aziz bin Baz serta pendapatnya tersebut bertentangan dengan Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) sehingga diangap penting untuk melakukan penelitian. 

Adapun pada penelitian ini mengambil kedua pendapat Wahbah Zuhaili dan 

Abdul Aziz bin Baz dikarenakan kedua ulama tersebut merupakan ulama 

yang tersohor dan telah mempunyai banyak karya-karya gemilang dalam 

menjawab tantangan yang muncul pada saat ini.  

                                                
6 Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta; Akademika Presindo, 2010), 153 
7 Agus Suroso, “Rujuk Dalam Pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum 

Islam di Indonesia” (Skripsi, IAIN Purwokerto 2018), 8. 
8 Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam,”153. 
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Tentunya dalam memilih kedua ulama tersebut untuk dikomparasikan 

pendapatnya tidak hanya karena sama-sama ulama kontemporer yang 

memiliki banyak karya gemilang tetapi dikarenakan alur pemikiran kedua 

ulama tersebut berbeda. Jika Wahbah Zuhaili pemikiranya lebih kearah 

moderat yang selalu menghindarkan prilaku atau ucapan ekstrim dan 

cenderung kea rah atau jalan tengah, sedangkan Abdul Aziz bin Baz yang 

pendapat atau pandangannya lebih konserfatif yakni bersikap 

mempertahankan, kebiasaan dan tradisi yang belaku.  

Dalam pembahasan mengenai metode istinbat hukum syariah menurut 

Wahbah Az-Zuhaili dikemukakan dengan dua pasal yaitu tentang Ad Dilalat 

atau bagaimana jalan menginstibatkan hukum dari nash syariah. Kemudian 

wahbah zuhaili dalam pasal ini membaginya menjadi dua macam yaitu 

thoriqah hanafiyah dan thoroqah mutakallimin. 9 

B. Rumusan Maslah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pendapat Wahbah Zuhaili dan Abdul Aziz bin Baz tentang 

konsep rujuk? 

2. Bagaimana konsep dan praktek rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam? 

3. Bagaimana relevansi konsep rujuk menurut pandangan Wahbah Zuhaili 

dan Abdul Aziz bin Baz dengan Kompilasi Hukum Islam? 

 

                                                
9 Ariyadi, “Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili”. Hadratul 

Madaniyah, Volume. 4, issue. I, (Juni 2017), 38. 
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C. Tujuan dan Konstribusi 

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui pendapat Wahbah Zuhaili dan Abdul Aziz bi Baz 

tentang konsep rujuk 

b. Untuk mengetahui bagaimana konsep dan praktek rujuk dalam 

Kompilasi Hukum Islam 

c. Untuk mengetahui bagaimana komparasi dan relevansi konsep rujuk 

menurut pandangan Wahbah Zuhaili dan Abdul Aziz bin Baz dengan 

Kompilasi Hukum Islam 

2. Kontribusi 

a. Sebagai persyaratan kelulusan dari Program Studi Hukum Keluarga 

Islam serta guna mendapatkan gelar sarjana hukum bagi peneliti. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi yang berguna bagi 

penulis khususnya dalam menyumbangkan sikap ilmiah menuju 

profesinalisme munuju sarjana hukum 

c. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada 

masyarakat guna mengetahui bagaimana komparasi pendapat 

Wahbah Zuhaili dan Bin Baz terhadap konsep rujuk dan relevansinya 

terhadap Kompilasi Hukum Islam (sebagai perkembangan ilmu 

pengetahuan). 

D. Penelitian Terdahulu 

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui 

hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat diperlukan 
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dan dapat dijadikan sebagai data pendukung, yaitu penelitian terdahulu yang 

relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini.  

Dengan adannya penelitian terdahulu maka dapat digunakan untuk 

menambah atau menyempurnakan teori yang telah ada mengenai masalah 

yang menjadi sasaran kajian. Selain itu penulis dapat melihat perbedaan antara 

penelitian yang sebelumnya telah dilakukan dengan penelitian yang belum 

pernah dilakukan dan dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan 

antara penelitian terdahulu dengan yang sekarang. 

1. Penelitian terdahulu yang pertama ialah penelitian yang telalah dilakukan 

oleh Fazyatul Maulida mahasiswa jurusan ilmu-ilmu syariah IAIN 

Purwokerto pada tahun 2018 dengan judul “ Studi komparasi Tentang 

Rujuk Dalam Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam” dengan melakukan 

penelitian kepustakaan, yang mana peneliti dalam menyelsaikan 

penelitiannya  mengunakan data-data yang berasal dari buku-buku, 

laporan penelitian, jurnal, makalah, dan pustaka lainya.10 

Pada penelitian ini membahas mengenai bagaiamana mekanisme 

rujuk dalam fiqih dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian pembahasanya 

ditekankan pada konsep rujuk menurut pandangan empat mazhab dan 

Kompilasi Hukum Islam, hal ini bertujuan untuk mengetahui persamaan 

dan perbedaan mekanisme rujuk dalam fiqih dan Hukum keluarga 

Indonesia.  

                                                
10 Fazyatul Maulida, “Studi Komparasi Tentang Rujuk Dalam Fiqih Dan Kopilasi Hukum 

Islam” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018), 12. 
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2. Selanjutnya dasar penelitian telah dilakukan oleh Agus suroso, IAIN 

Purwokerto pada tahun 2018 tentang “Rujuk Dalam Pandangan Wahbah 

Az-Zuhaili Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”. Pada 

penelitiannya mengunakan metode deskriptif yaitu memaparkan 

pandangan wahbah az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam tentang rujuk. 

Oleh karena itu dari penelitiannya kita bias mengetahui perbedaan konsep 

rujuk dalam pandangan wahbah az-Zuhaili denga Kompilasi Hukum 

Islam.11 

3. Kemudian penelitian terdahulu selanjutnya yang telah dilakukan oleh 

Munawar Khalil, mahasiswa jurusan Akhwalulul al-Syakshiyyah UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2011 dengan judul 

“Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam Dan 

Pandangan Imam Empat Mazhab”. Identifikasi masalah yang diangkat 

dalam penelitian tersebut ialah membahas konsep rujuk dalam prespektif 

Kompilasi Hukum Islam yang kemudian dicocokan atau dihubungkan 

dengan pandaangan imam empat mazhab. Kemudian mengambarkan 

pandangan keempat imam mazhab tersebut tentang konsep rujuk 

kemudian ditarik kesimpulan dan kaitanya dengan Kompilasi Hukum 

Islam di Indonesia.12 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan diatas, memiliki 

letak perbedaan. Yang mana pada penelitian ini mengkomparasikan pendapat 

                                                
11 Agus Suroso,”Rujuk Dalam Pandangan wahbah zuhaili Dan Kompilasi Hukum Islam Di 

Indonesia”, (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018), 11. 
12 Munawwar Khalil,”Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Isla Dan 

Pandangan Imam Empat Mazhab”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 2011), 9.  
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kedua ulama kontemporer yakni wahbah az-Zuhail dan Abdul Aziz bin Baz 

terhadap rujuk yang kemudian ditarik kesimpulan, dan seterusnya pendapat 

ulama tersebut dikaitkan atau dihubungkan dengan konsep rujuk dalam 

Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pada penelitian yang telah dilakukan 

hanya mengkomparasikan antara fiqih dan KHI, memaparkan padandangan 

ulama terhadap konsep rujuk, serta mengambarkan pandangan empat mazhab 

terhadap konsep rujuk yang kemudian dikaitkan dengan Kompilasi Hukum 

Islam di Indonesia. 

E. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan adala untuk memperoleh gambaran secara 

jelas dan menyeluruh dari isi pembahasan skripsi ini, maka dapat dilihat pada 

sistematika pembahasanskripsi yang terdiri dari 4 (empat) BAB sebagai 

berikut: 

BAB I. PPENDAHULUAN 

Dalam Bab ini beriri latar belakang yang mengemukakan awal dari 

adanya masalah, rumusan masalah yang berisi masalah-masalah yang diambil 

dari latar belakang kemudian diteliti berdasarkan metode penelitian. Selain itu 

terdapat tujuan dan kontribusi yang menjelaskan bahwa penelitian tersebut 

bertujuan untuk memperoleh informasi serta menganalisis permasalahan yang 

ada serta kontribusi penelitian tersebut adalah untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan seperti yang telah dijelaskan diatas. Penelitian ini juga 

mengunakan penelitian terdahulu, dan yang terakhir ialah sistematika 

pembahasan yang memuat gambaran jelas tentang isi dari skripsi ini. 
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BAB II. KAJIAN TEORI 

Pada Bab ini menjelaskan mengenai aspek-aspek teoritik konsep rujuk 

yang dilihat dari sudut pandang secara umum. Adapun yang perlu dibahas 

didalamnya yaitu mengenai pengertian, pandangan Wahbah Zuhaii dan Abdul 

Aziz bin Baz serta Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan konsep 

rujuk. 

BAB. III METODE PENELITIAN 

Pada Bab metode penelitian memebahas tentang jenis penelitian, sumber data, 

teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan dalam 

pnelitian yang dilaksanakan oleh peneliti 

BAB IV. HASIL PENELITIAN 

Pada Bab ini berisi jawawaban terhadap rumusan maslah yang terdapat 

di Bab satu tentang Studi Komparasi Pendapat Wahbah Zuhaili dan Abdul 

Aziz bin Baz Tentang Konsep Rujuk dan Relevansinya Terhadap Kompilasi 

Hukum Islam. 

BAB V. KESIMPULAN 

Pada Bab ini bersi tentang kesimpulan dari rumusan masalah yang 

dikaji dengan meninjau kembali hasil dan pembahasan dari penelitian 

tersebut. Serta memberi saran kepada mahasiswa sebagai bahan kajian. 
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