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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang Masalah
Islam adalah agama yang mulia. Ajaran Islam adalah yang paling sempurna

bagi seluruh umat karena pokok pembahsannya tidak mencakup urusan perkara
dunia saja melainkan perkara akhirat juga yang dijanjikan oleh Allah dalam agama
islam. Kitab agung dalam ajaran islam adalah Al-Qur’an.1 Kitab ini merupakan
mukjizat nabi Muhammad shalaAllahu’alaihi wa sallam, kitab ini turun pada
malam lailatul qodar, di kota yang suci yakni kota Mekkah.
Pembahasan Al-Qur’an mencakup semua tema yang sangat dibutuhkan oleh
manusia. Al-Qur’an berbicara segala sesuatu yang mencakup antara manusia
dengan sang pencipta, manusia dengan manusia ataupun manusia dengan alam
sekitar. 2
Segala sesuatu yang memuat di dalam Al-Qur’an guna untuk menuntun
manusia kepada jalan yang hanif. Selain itu juga Al-Qur’anditurunkan sebagai
petunjuk bagi orang-orang yang masih memiliki hati yang bersih dengan perantaraperantara kisah dan edukasi yang terkandung didalamnya.3
Di dalam Al-Qur’anterdapat qashash (kisah-kisah) kisah berasal dari alqashshu yang berarti mencari atau mengikuti jejak. Al-Qashash adalah berita yang
berurutan. Sebagaimana dalam firman Allah azza wa jalla alquran surat al-imrān[3]
ayat 62: “Sesungguhnya ini adalah kitab yang benar”. Al-Qashash Alquran adalah
pemberitahuan tentang hal ihwal yang terjadi di umat terdahulu, dan di masa
kenabian. Alquran banyak mengandung kisah-kisah terdahulu.4
Al-Qur’anmerupakan dasar solusi yang pertama dan sangat diyakini dalam
memberikan segala solusi dan permasalahan untuk umat islam baik zaman
terdahulu, sekarang ataupun masa depan. Salah satunya yang terdapat di Alquran
surat al-Bāqārāh[2] ayat 229:
َ َو ََّل َي ِح ُّل لَ ُك ْم أَن ت َأ ْ ُخذُوا ِم اما َءات َ ْيت ُ ُموه اُن
َشيْـًٔا ِإ اَّلۖ أَن َيخَافَاۖ أ َ اَّل يُ ِقي َما ُحد ُودَ ٱللا ِه ۖ فَإِ ْن ِخ ْفت ُ ْم أَ اَّل يُ ِقي َما ُحد ُود
Almanhaj “Kitab Dasar Islam”(https://almanhaj.or.id/2043-islam-adalah-agama-yangsempurna.html diakses pada 4February 2007, 2007)
1

2

M. Quraish Shihab, dkk, Sejarah dan ulumul al-Qura’an, (Jakarta:Pustakka Firdaus.2008),2.
Muhammad Sayyid Tantawi, al-tafsir al Wasit li al Quran al-Karim, (al-Qahira: Dar Nahdah,1998
M) Jilid ke 12 hal. 156-157.
4Syaikh Manna AlQathan, Pengantar Studi Ilmu Alquran, (Jakarta: Pustaka Alkautsar.2018) hal.
387.
3
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ْ َٱللا ِه فَ ََل ُجنَا َح َعلَ ْي ِه َما فِي َما ٱ ْفتَد
ت ِب ِۦۗه ِت ْلكَ ُحد ُود ُ ٱللا ِه فَ ََل ت َ ْعتَد ُوهَا ۖ َو َمن يَتَعَدا ُحدُودَ ٱللا ِه فَأُوۖ َلۖئِكَ ُه ُم
ٱل ا
َظ ِل ُمون
Artinya:Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah
kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat
menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami
isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas
keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah
hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang
melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.
Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menjelaskan maksud dari ayat ini adalah tidak
halal bagi kamu (suami) bersikap kasar dan tidak memperluas pada isterimu supaya
mereka terpaksa menebus dirinya dari kamu segala yang sudah kalian berikan
kepada mereka. Kecuali jika hal ini tidak mampu menjalankan hukum Allah. Di
ayat lain “kecuali jika dia berbuat keji” di ayat lain kecuali jika pemberian dari isteri
dengan suka hati.5
Jika ada perselisihan yang sukar diselesaikan antara suami-isteri dan
ternyata isteri tidak mampu menjalankan kewajibannya terhadap suami dan tidak
suka padanya dan tidak sanggup bergaul lagi padanya. Maka dalam keadaan ini
isteri dapat menebus dirinya dengan mengembalikan mahar maskawin untuk
menebus dirinya supaya bisa mendapatkan talak dari suaminya. Tetapi jika tidak
ada

udzur

maka

haram

hukumnya.Dari

Tsauban,

ia

berkata

bahwa

Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam bersabda:
َ ت زَ ْو َج َها
ْ َسأَل
طَلَقًا فِى َغي ِْر َما َبأ ْ ٍس فَ َح َرا ٌم َعلَ ْي َها َرائِ َحةُ ْال َجناة
َ ٍأَيُّ َما ا ْم َرأَة
“Wanita mana saja yang meminta talak (cerai) tanpa ada alasan yang jelas,
maka haram baginya mencium bau surga.” (HR. Abu Daud no. 2226, Tirmidzi no.
1187 dan Ibnu Majah no. 2055. Abu Isa At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini
hasan. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih).
Sedangkan yang disebutkan dalam hadits adalah wanita tersebut tidak mendapatkan

Ibnu Katsier, “Terjemah Singkat Ibnu Katsier Jilid I”, Terj. H. Salim Bahreisy dan H.
Said Bahreisy (Surabaya: PT Bina Ilmu:1987)
5
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bau surga itu. Hal ini menunjukkan ancaman bagi istri yang memaksa minta
diceraikan tanpa alasan.6 (Tuhfatul Ahwadzi, 4: 381, terbitan Darus Salam).
Kebanyakan dari para ulama salaf mengatakan tidak boleh khulu’ kecuali
kecuali dalam kejadian syiqaq dan nusyuz. Syiqaq adalah perselisihan antara suamiistri yang meruncng tidak dapat diselesaikan dengan baik, Allah mensyariatkan agar
adanya perdamaian baik hakim atau piha dari ketiga dari keluarga, pada intinya
hanya suami-istri lah yang mengetahui latar belakang dari persoalan. Ibnu katsir
merincinya pertama jika nusyuzitu terjadi pada pihak suami dan yang kedua terjadi
di pihak isteri. Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat An-Nisa(4) ayat 35:
كمك
ا من
ا من
ِّ ْم
ًك
َك
كَح
لهمم
و
كهۦ
ِّ ْمأ
ًك
َك
۟مم
َح
ُوا
كث
كٱبع
ك مف
ًبينه
ك ق
ُممشق
كإنمخفت
و
ٓمإصك
َّ
َّ
هم ك ك
َّٓممإ
يريك
مٱللك
همك
كهلك
ُك
ُمٱلل
ُا م
ُهٓمإنم
ا م
ًكلي
نمع
ن
ۗك
ًه
بين
نق
كف
يو
َٰح
ل
دا
أ
7اا
كبير
خ

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan anatara keduanya maka
kirimkanlah seorang hakim seorang dari keluarga laki-laki dan perempuan”.
Para fuqaha mengatakan bila persengketaan terjadi di antara keduanya maka
hakim harus memeriksanya dengan teliti agar keduanya bisa damai kembali. Dan
jika sulit untuk dipecahkan maka hakamtelah melakukan apa yang dianggap baik
bagi keduanya maka solusinya adalah perceraian atau perdamaian maka Allah akan
memberikan taufiq sebagaimana dengan firman Allah dalam Al-Qur’an surat AnNisa(4):35.
كمك
ا من
ا من
م ْم
ِّ
ًك
َك
كَح
لهمو
كهۦ
ِّ ْمأ
ًك
َك
۟مَح
ُوا
كث
كٱبع
ك مف
ًبينه
ك ق
ُممشق
كإنمخفت
و
ك
ٓمإصك
َّ
َّ
هم ك ك
َّٓممإ
يريك
مٱللك
همك
أهلك
ُك
ُمٱلل
ُا م
ُهٓمإنم
ا م
ًكلي
نمع
ن
ۗك
ًه
بين
نق
كف
يو
َٰح
ل
دا
8اا
كبير
خ

Artinya “jika keduanya bermaksud menjadi hakim maka Allah akan
memberikan taufiq kepadanya.” Ali bin Abi Thalhah meriwatkan dari Ibnu Abbas
katanya, Allah memerintahkan agar mengirimkan satu orang lelaki sholeh dari
pihak suami dan satu orang lelaki sholeh dari pihak perempuan, agar tahu dan
terbukti kesalahan ada pada pihak suami/istri. Jika Nusyuz itu datang dari pihak

Muhammad Abduh Tuasikal, MSc“Istri Gugat Cerai”
(https://rumaysho.com/7647-istri-gugat-cerai-1-meminta-cerai-tanpa-alasan.html diakses pada 18
Mei 2014, 2014)
7
https://tafsirweb.com/1567-quran-surat-an-nisa-ayat-35.html
6

8

https://tafsirweb.com/1567-quran-surat-an-nisa-ayat-35.html
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suami maka Ibnu Katsir mengatakan sang wanita khawatir suami berpaling darinya
maka baginya boleh untuk menggugurkan hak-hak terhadap suaminya.
Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 128: “Dan tidak
mengapa keduanya mengadakan perdamaian dengan sebenar-benarnya9”
Nusyuz secara bahasa memiliki arti tanah yang terangkat tinggi ke bagian
atau lapisan atas maksudnya adalah perkataan yang tinggi.10 Arti nusyuz secara
terminologi menurut fuqoha hanafiyah adalah ketidaksukaan antara suami istri.
Menurut fuqoha malikiyah nusyuz adalah saling menganiaya antara suami-istri.
Menurut syafi’iyah nusyuz adalah perselisihan antara suami-istri. Fakta dalam ayat
ini tidak dibolehkan khulu’ kecuali dalam keadan terpaksa karena tidak dapat
menjalankan hukum Allah dan pendapat ini termasuk pendapat Ibnu Abbas, Athaa,
Al Hasan dan Jumhur Ulama. Imam syafi’i berpendapat bila khulu itu
diperbolehkan dalam keadaan syiqaq dalam persetujuan juga boleh, demikian juga
pendapat dari sahabat syafi’i.
Kisah Khulu’ ini sudah terjadi di zaman Rasulullah ShalaAllahu Alayhi Wa
Sallam. Ibnu Jarir rahimahullahu menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan
dengan Tsabit bin Qais bin Syamasy dengan istrinya, Habibah binti Abdullahbin
Ubay bin Salul.
Dalam kitab al-Muwattha’, Imam Malik meriwayatkan, dari Habibah binti
Sahal al-Anshari, bahwa ia pernah menjadi isteri Tsabit bin Qais bin Syamasy.
Ketika itu Rasulullah saw. hendak berangkat mengerjakan shalat Subuh, lalu beliau
menemukan Habibah binti Sahal berada di pintunya pada saat gelap gulita diakhir
malam. Maka beliau bertanya: “Siapa ini?” Ia menjawab: “Aku Habibah binti
Sahal.” “Apa gerangan yang terjadi padamu?” Tanya Rasulullah saw. Habibah
berujar: “Aku bukan isteri Tsabit lagi.” Ketika suami-nya, Tsabit bin Qais datang,
Rasulullah saw. pun berkata kepadanya: “Ini adalah Habibah binti Sahal, ia telah
menceritakan apa yang menjadi masalahnya.” Maka Habibah bertutur: “Ya
Rasulullah, semua yang ia berikan kepadaku masih berada padaku.” Kemudian
beliau berkata kepada Tsabit: “Ambillah darinya.”Maka ia pun mengambil tebusan

9

Yusuf Abdullah Daghfaq “Wanita Bersiaplah Kerumah Tangga”, Gema Insani hlm 26-

28
10

Muhammad Ali Al Shabuni. Ruwayi al-bayan Tafsir Ayat al Ahkam min alquran, Dar
al fikr, Beirut t.t. hlm, 322
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darinya dan Habibah pun berkumpul bersama keluarganya (pulang ke rumah orang
tuanya). Demikian pula diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan an-Nasa’i.11
Jumhur ulama berpendapat bahwa boleh bagi suami meminta lebih banyak
dari jumlah mahar. Tetapi Imam Ahmad, Abu Ubaid, dan Ishak bin Rahawaih
mengatakan: “Suami tidak diperbolehkan mengambil melebihi dari apa yang
pernah diberikan kepada isterinya.” Ini juga merupakan pendapat Sa’id bin
Musayyab, Atha’, Amr bin Syu’aib, az-Zuhri, Thawus, Hasan al-Bashri, Sya’bi,
Hamad bin Abi Sulaiman dan Rabi’ bin Anas.Ibnu Jarir meriwayatkan dari Katsir,
Maula Ibnu Samurah, bahwa dihadapkan kepada Umar, seorang wanita yang
melakukan nusyuz (membangkang terhadap suaminya). Lalu Umar memerintahkan
agar membawa wanita itu ke sebuah rumah yang banyak sampah, setelah itu wanita
itu dipanggil, lalu ditanyakan: “Apa yang engkau rasakan?” Ia menjawab: “Aku
tidak memperoleh ketenangan selama berada bersamanya kecuali malam ini saat
engkau menahanku.” Kemudian Umar berkata kepada suaminya: “Ceraikanlah ia
walaupun dengan tebusan antingnya.”Hadits tersebut juga diriwayatkan
Abdurrazak, dari Mu’ammar, dari Katsir, budak Ibnu Samurah, lalu ia menyebutkan
matan hadits tersebut seraya menambahkan, “Maka Umar menahannya di tempat
itu selama tiga hari.”
Imam al-Bukhari meriwayatkan bahwa Utsman membolehkan khulu’
dengan selain dari kepangan rambutnya. Artinya, seorang suami boleh mengambil
apa pun yang berada di tangannya, sedikit maupun banyak, dan tidak meninggalkan
apa pun kecuali kepangan rambutnya. Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh
Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Ibrahim an-Nakha’i, Qutaibah bin
Dzuwaib, Hasan bin Shalih, dan Utsman al-Batti. Itu pula yang menjadi pendapat
Imam Malik, al-Laits, asy-Syafi’i, Abu Tsaur, serta menjadi pilihan Ibnu Jarir. Para
sahabat Abu Hanifah mengatakan: “Jika kemadharatan berasal dari pihak isteri,
maka suami boleh mengambil semua yang telah ia berikan. Para sahabat Abu
Hanifah juga mengatakan: “Suami boleh mengambil apa yang pernah diberikan
kepadanya dan tidak boleh lebih dari itu. Jika pihak suami menuntut tambahan,
maka harus lewat pengadilan. Dan jika kemadharatan itu berasal dari pihak suami,

Imam Malik, “Kitab Terjemahan Al Muwatha”. (Jakarta: Pustaka Azzam ). hlm: 347
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maka si suami tidak diperbolehkan mengambil sesuatu apa pun darinya. Jika pihak
suami ingin mengambilnya, maka harus lewat pengadilan.”
Ulama berbeda pendapat tentang keabsahan khulu’. Sebagian para ulama
berbeda pendapat tentang bayaran sejumlah uang tebusan (iwadh) bukan
merupakan salah satu syarat khulu’ namun sebagian lainnya berpendapat bahwa
bayaran sejumlah uang tebusan (iwadh) dari istri ke suami adalah syarat sah
khulu’.12
Al-Shafi’i berbeda pendapat tentang khulu’. Pendapat Ibrahim bin Sa’ad bin
Abi Waqqash bertanya kepada Ibnu Abbas seseorang yang menceraikan isterinya
dua kali, kemudian isteri khulu’ terhadap suaminya, apakah boleh kembali pada
isterinya yang khulu’? jawab ibnu abbas boleh, sebab khulu’ itu bukan talak. Ibnu
Umar dan Ahmad bin Hambal dan imam syaf’i khulu’ itu talak bain yang baru.
Hanya madzhab hanafi yang berpendapat “jikaniat talak satu atau dua, adapun jika
diam maka jatuh satu talak bain sughra. Jika niat tiga jatuh tiga. 13
Khulu’ merupakan Fasakh dan bukan talak. Fasakh secara bahasa artinya
rusak secara istilah adalah pemutus tali pernikahan antara suami dan istri.14 Hal ini
dipertegas oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq dari Ibnu Abbas dan
Ibnu Zubair. Pendapat terkahir di tentang oleh Ismail Al Qadhi bahwa apabila
seorang suami menyerahkan urusan kepada istrinya dan berniat untuk mentalaknya,
lalu sang istri berargument telah di talak maka dalam hal ini telah jatuh talak.
Kemudian Ismail Al Qadhi berpendapat adanya perbedaan tentang khulu’ yang
jatuh tanpa ucapan dan juga niat thalak. Jika khulu’ jatuh dengan ucapan juga niat
thalak maka hal ini bukan fasakh, suami memiliki hak untuk menalak sedangkan
istri disediakan lembaga fasakh. 15
Suami yang telah menerima khulu’ tidak berhak untuk ruju’ pada isteri yang
di khulu’ itu dalam iddah kecuali jika relanya sang isteri. Demikian pendapat

Ibnu Katsier “ Terjemah Singkat Ibnu Katsier Jilid 1”, Terj. H.Salim Bahreisy dan H.
Said Bahreisy (Surabaya: PT. Bina Ilmu)
13
Ibnu Katsier “ Terjemah Singkat Ibnu Katsier Jilid 1”, Terj. H.Salim Bahreisy dan H.
Said Bahreisy (Surabaya: PT. Bina Ilmu)
14
Sudarto “Ilmu Fikih” :2018 Deepublish hlm 210
15
Syaikh Kamil Muhammad “Fikih Wanita” (Jakarta:Pustaka Al Kautsar,2008) hlm 473
12
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jumhur ulama dan empat madzhab, sebagai isteri yang khulu’ telah menguasai
dirinya dengan iwadh yang diberikan.16
Sufyan Asysyauri berkata”jika khulu’ tidak ada kalimat talak, maka tidak
bolehnya suami untuk ruju’. Tetapi jika khulu’ ada kalimat talak maka suami boleh
ruju’ selama dalam masa iddah. Tetapi semua ulama berpendapat bahwa mantan
suami boleh menikahinya dalam masa iddah.17
Ada perbedaan terkait masa iddah jika mantan suami mau menjatuhkan
talaq baru dalam iddah.Yang pertama menurut pendapat imamSyafi’i dan Ahmad
bin Hambal tidak boleh, sebab isteri telah berpisah dengan suami. Yang kedua
menurut pendapat imam Malik jika langsung dalam khulu’ di talaq tanpa diam,
maka jatuh talaq, jika ada jeda dengan diasebentar maka tidak jatuh talaq. Yang
ketiga menurut pendapat abu hanifah, Atstsauri, Al-Auzai dapat dijatuhkan talak
selama iddah.18
Kemudian masa iddah isteri yang khulu menurut Ali dan Umar r.a tiga kali
quru’ sebab khulu’ sama dengan talaq. Sedangkan masa iddah menurut Ustaman
bin Affan r.a, Ibnu Abbas, Arrubayyi binti Mu’awidz yang telah khulu’dari
suaminya hanya sekali haidh19.
Maka karena khulu’ merupakan permasalahan yang banyak terjadi
dimasyarakat dan terdapat banyak pendapat tentang permasalahan-permasalahan
yang berkaitan dengan khulu’ dan menjadi khilafiyah dalam penerapannya
dimasyarakat. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti ayat-ayat Alquran yang
membahas persoalan khulu’ untuk dijadikan sebagai implementasi di kalangan
umat islam dengan penelitian yang berjudul “ Khulu’ Dalam Alquran (Studi
Analis Tafsir Ayat Tentang Wanita minta Cerai Menurut Imam Qurtubi)

Ibnu Katsier “ Terjemah Singkat Ibnu Katsier Jilid 1”, Terj. H.Salim Bahreisy dan H.
Said Bahreisy (Surabaya: PT. Bina Ilmu)
17
Ibnu Katsier “ Terjemah Singkat Ibnu Katsier Jilid 1”, Terj. H.Salim Bahreisy dan H.
Said Bahreisy (Surabaya: PT. Bina Ilmu)
18
Ibnu Katsier “ Terjemah Singkat Ibnu Katsier Jilid 1”, Terj. H.Salim Bahreisy dan H.
Said Bahreisy (Surabaya: PT. Bina Ilmu)
19
Ibnu Katsier “ Terjemah Singkat Ibnu Katsier Jilid 1”, Terj. H.Salim Bahreisy dan H.
Said Bahreisy (Surabaya: PT. Bina Ilmu)
16
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B. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah
1. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah.
a. Perbedaan pendapat tentangKhulu’ dari berbagai. ulama.
b. Perbedaan pendapat tentang Iwadh dari berbagai ulama.
c. Perbedaan pendapat tentang masa ruju’dalam kasus khulu’.
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka akan dibatasi
masalah yang menjadi pokok pembahasan untuk diteliti. Maka peneliti akan
memberikan pembatasan permasalahan dala penelitian ini tentang konsep
khulu’ dalam Alquran memakai referensi tafsir-tafsir ahkam karangan para
ulama tafsir.
3. Rumusan Masalah
Bagaimana penafsiranayat-ayat tentang khulu’ dalam perspektif Imam AlQurtubi.
C. Tujuan Penelitian
a. Untuk menjelaskan khulu dalam al-qur’an dan hadits.
b. Untuk mengetahui Biografi imam Qurthubi
c. Untuk menjelaskan term ayat-ayat khulu’ dalam pandangan imam
Qurthubi
D. Kegunaan Penelitian
a. Untuk masyarakat : sebagai sumbangan informasi ilmiah terkait
ayat-ayat penafsiran dan alhadits tentang khulu’.
b. Untuk peneliti: Ikut berkontribusi dalam melengkapi khazanah
perpustakaan islam, sehingga dapat membantu masyarakat dalam
memperluas wawasan kajian tentang khulu’.
c. Untuk Civitas akademik dan ilmu pengetahuan agar lebih
mengetahui tentang penafsiran Khulu’ dalam Al-Qur’an dan AsSunnah.

E. Penelitian Yang Relevan
Penelitian dengan judul Hakikat Khulu’ Berdasarkan Maqasid Al-Syari’ah (Studi
Komparatif Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah) yang diajukan oleh
mahasiswa fakultas syari’ah dan hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
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Darussalam menyimpulkan bahwa pemikiran kedua ulama tersebut yang
berlandaskan pada teori maqāsid al-syarī‘ah untuk menemukan hakikat khulu‘. Hal
ini menjadi suatu aspek terhadap nilai syarak pada tingkatan teori maqāsid yaitu
yang terbagi kepada maqāsid al-syarī‘ah al-‘āmmah dan maqāsid al-syarī‘ah alkhassah. Karena itu penulis menyimpulkan bahwa, kedua pendapat ulama tersebut
tentang khulu‘ jika dilihat dengan corak sirkuleritas maka adanya saling
ketergantungan pada keduanya. Oleh karena itu, dapat dipetik dari kajian ini ialah
setiap persoalan bisa berhadapan dengan kemungkinan-kemungkinan yang
beragam dalam kasus-kasus yang terjadi, ini selaras dengan pendekatan sirkuler.
agar bisa saling mengisi dari kedua pendapat tentang khulu‘ yang menyatakan talak
raj‘i atau fasakh.20
Penelitian yang berjudul Hak Rujuk Suami Pada Khulu’(Studi Komperatif Pendapat
Al- Mawardi Dan Ibn Hazm) yang diajukan oleh mahasiswa fakultas syariah dan
hukum UIN Walisongomenyimpulkan bahwa pendapat Al-Mawardi yang
mengatakan tidak boleh rujuk pada putusnya perkawinan karena khulu’lebih akal
dan masuk akal untuk diterapkan. Isteri rela menebuskan dirinya agar diceraikan,
ketika suami sudah menerima tebusan, maka sudah jatuh khulu’ dan suami tidak
berhak merujuknya itu yang diapparkan oleh al-Muwardi. Berbeda pendapat
dengan Ibn Hazm yang berpendat suami berhak merujukinya dengan menggunakan
dalil talaq. Pendapatal-Muwardi diaminkan oleh Kompilasi Hukum Indonesia yang
juga merupakan hukum perundang-undangan muslim Indonesia. Dalam KHI bahwa
wanita yang mengajukan khulu’ maka tidak boleh ruju’.21
Tesis yang berjudul Khulu’Dalam Prespektif Hukum Islam yang diajukan oleh
mahasiswa program pascasarjana Insitut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati
menyimpulkan bahwa perceraian pada dasarnya adalah hak suami terhadap istrinya
bagi kalangan kaum gender dipandang tidak adil, karena istri harus memikul berat
beban penderitaan yang dilakukan oleh suami. Maka untuk posisi selanjutnya
syari’ah meletakkan khulu’sebgai solusi bagi istri terhadap suaminya, bilamana

Budi Muyasir, “Hak Khulu’ Berdasarkan Maq Sid Al-Sayariah(Studi Komperatif
Pendapat Ibn Hazm dan Ibn Qud mah)”( Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Darussalam, 2018)
21
Muhammad Iqbal Firdaus, “Hak Rujuk Suami Pada Khulu’(Studi Komperatif Pendapat
Al-Muwardi dan Ibn Hazm)” (Semarang:UIN Walisongo, 2017)
20
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suami berlaku sewenag-wenang diluar ketentuan hukum syara’.22
Jurnal yang berjudul Khulu’(talak tebus) dan Implikasi Hukumnya Dalam Prespktif
Hukum Islam yang ditulis oleh Dosen FUAD IAIN Bengkulu menyimpulkan
bahwa pada dasarnya hak cerai itu dimiliki oleh suami, akan tetapi hal ini bukan
deskriminasi bagi wanita, karena hukum islam telah memberikan solusi pada wanita
yang memiliki beban atau gencatan rumah tangga untuk melakukan gugat cerai
pada suami dengan cara memberikan iwadh sebagai tebusan bentuk membebaskan
dirinya pada ikatan suami-istri.23
Jurnal yang berjudul Semangat Egalitarian Al-Qur’an Dalam Otoritas Menginisiasi
Dan Prosedur Perceraian yang ditulis oleh Masyithah Mardatillah fakultas syariah
dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyimpulkan adanya kesempatan
yang sama bagi suami ataupun istri dengan ketentuan dan pekanan yang berbeda,
berbagai pembahasan tersebut menunjukan bahwa perceraian merupakan pilihan
terakhir yang harus dipertimbangkan. Karena itu, otoritas menginisiasi perecraian
yang dimiliki suami atau istri bukanlah untuk mengukuhkan egoisme pribadi akan
tetapi lebih kepada upaya menegakkan norma-norma egalitarian kedua belah
pihak24
Jurnal yang berjudul Ketidak-berlakuan Iwadh Dalam Praktik Khulu’(Tafsir AyatAyat Khulu’) yang ditulis oleh Indah Af’idah Program Pascasarjana Universitas
Hasyim Asy’ari Tebuireng menyimpulkan bahwa kehadiran khulu’mendukung
kebebasan wanita. Dengan mengirimkan sejumlah properti sebagai permintaan
tebusan naun berbrda dengan ar-razi menyatakan tidak selalu khulu’ diajukan
dengan mengirim iwadh.25
Jurnal yang berjudul Khulu’ Dalam Prespektif Hukum Islam yang ditulis oleh
Darmiko Suhendra sebagai dosen jurusan syariah islami dan ekonomi islam STAIN
Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung menyimpulkan bahwa khulu’
merupaka kebesaran hukum islam dalam memperjuangkan hak-hak perempua.
Tasdan , “ Khulu’Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya Dalam Hukum
Peradilan Agama”(Cirebon: Insitut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, 2011)
23
Henderi Kusmidi, “Khulu’(talak tebus) dan Implikasi Hukumnya Dalam Prespktif
Hukum Islam”El-Afkar. Vol. 7 No. 1, Januari-Juni 201]8
24
Masyithah Mardatillah, “Semangat Egalitarian Alquran Dalam Otoritas Menginisiasi
Dan Prosedur Perceraian”Esensia,Vol. 16 No.1, April 2015
25
Indah Af’idah,“Ketidak-berlakuan Iwadh Dalam Praktik Khulu’(Tafsir Ayat-Ayat
Khulu’)”An-Nuha. Vol.3, No.1,Juli 2016
22
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Khulu’ juga bercerai disertai dengan sejumlah properti iwadh yang diberikan oleh
istri kepada suami untuk membebaskan diri dari pernikahan.26
Penelitian yang berjudul Sifat Harta Pengganti (Iwadh) Dalam Khulu’(Study
Komperatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i) yang diajukan oleh
mahasiswa yang bernamaMuhammad Zarkoni fakultas syari’ah dan huku
Universitas Islam Negeri Walisongo menyimpulkan bahwa menurut imam Malik
terkait sifat harta pengganti (iwadh) dalam khulu’boleh menggunakan barang yang
belum jelas (qharar)dan ia tida membatasi jumlah besaran barangnya serta
membolehkan seorang istri menggunakan segala barang yang dimiliki sebagai
penebus dirinya. sedangkan menurut imam Syafi’i sifat harta pengganti
(iwadh)dalam khulu’ ini dipengaruhi oleh qiyas yakni menganalogikan pendapat
dengan suatu kasus tertentu yang terjadi dibeberapa tempat. Berdasarkan
pengamatan penulis menyimpulkan bahwa pendapat iamm Syafi’i lebih tepat dan
lebih relevan dengan konteks hukum di Indonesia.27
Jurnal yang berjudul Penyebutan Iwadh dalam Penjatuhan Khulu’ Kontribusi Abu
IshaqAl-Syirazi yang ditulis oleh Nasaiy Azis fakultas syariah dan hukum UIN ArRaniry menyimpulkan menurut pendapat Abu IshaqAl-Syirazi khulu’ baru
dianggap sah dan memiliki akibat hukum bila bayaran sejumlah uang dari istri
kepada suami disamping menrupaan salah satu syarat khulu’ juga harus disebutkan
ketika suami mengucapkan lafadz khulu’ kepada istri. Ketentuan seperti ini
dimasudkan untuk membedakan antara khulu’ dengan talaq biasa28
Jurnal yang berjudul Maqashid Syaria’ah Khulu’ Dalam Hukum Pernikahan yang
ditulis oleh Nurhadi menyimpulkan tentang khulu’ dalam pernikahan dengan
pendekatan maqsid Ammah dan Khassah lalu dianalisa dengan teori sirkuler dengan
memahami makna khulu’ merupakan talaq dari pihak istri. Karena talaq pada
dasarnya bisa muncul dari suami disebut dengan hak talaq dan juga dari istri disebut
dengan gugat cerai atau khulu’ atau fasakh.29
Darmiko Suhendra “Khulu’ Dalam Prespektif Hukum Islam”As-Syariyyah. Vol.1No.1,

26

Juni 2016
Muhammad Zarkoni “Sifat Harta Pengganti (Iwadh) Dalam Khulu’(Study Komperatif
Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i)”(Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017)
28
Nasaiy Aziz “Penyebutan Iwadh dalam Penjatuhan Khulu’ Kontribusi Abu IshaqAlSyirazi”Samarah:Vol.2 No.1 Januari-Juni2018
29
Nurhadi “Maqashid Syaria’ah Khulu’ Dalam Hukum Pernikahan”Diskursus
Islam:Vol7. No.2 2019
27
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Pandangankompilasi

hukum

islam

khulu’karenamengingkariTa’likthalaq.Menyimpulkan

(KHI)
bahwa

terhadap

Khulu’

dapat

dibenarkan (boleh) apabila ada sebab atau alasan yang menghendaki adanya khulu’,
misalnya suami cacat jasmani atau tingkah laku yang jelek atau tidak melaksanakan
kewajib an sebagai suami, seperti suami mengingkari sighat ta’lik thalaq dan suami
takut melanggar hukum disebabkan isteri tidak taat pada suami. Apabila tidak ada
alasan yang memungkinkan terjadinya khulu’ maka hukumnya haram. Kompilasi
Hukum Islam juga memuat kurang lebih 8 pasal tentang perjanjianperkawinan, di
antaranya termuat dalam P asal 45 ayat (1-2) “ta’lik thalaq danperjanjian lain yang
tidak bertentangan dengan Hukum Islam” dan pada P asal 46 ayat(3)yang berbunyi
“perjanjian ta’lik thalaq bukan suatu perjanjian yang wajib dalam14setiap
perkawinan, akan tetapi sekali ta’lik thalaq diucapkan atau diperjanjikan makatidak
dapat dicabut kembali30

F. Kerangka Pemikiran
Dalam suatu pendekatan (ijmali, tahlili , muqarran), sebuah corak penafsiran
tentu memiliki pengaruh terhadap objek materialnya.
Corak dalam literatur tafsir identik dengan kata laun , yang artinya warna.
Jadi corak berarti nuansa atau warna khusus yang mewarnai tafsir. 31 Tafsir sendiri
sangat bergantung dengan pelakunya (mufasir), sehingga penaafsiran bersifat
relativ dan tentatif.32
Tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami kitab Allah yang
diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, untuk mengetahui penjelasan maknamakannya

serta

hukum-hukum

dan

hikmah

yang

terkandung

di

dalamnya.33Sedangkan yang dimaksud dengan fikih (yurisprudensi) adalah
pemahaman mendalam tentang hukum-hukum Islam, yang mengarah pada
diwajibkan (wajib), dilarang (haram), disukai (mustahab), dibenci (makruh), dan
dibolehkan (mubah)34
Meskipun tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia
Anonimous.Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan…..p.335
Ahmad Izzan, Metodologi Ilmu Tafsir, hal. 199
32
Islah Gusmian, Khazanah Tafsir Indonesia, hal 18
33
Muhammad Ali ash-Shabuni, At-tibyan fi ‘Ulum al-Qur`an, hal. 65
34
Murthadha Muthahhari, Pengantar Ilmu-Ilmu Islam, hal 51
30
31
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(sakinah) yang kekal, namun perjalanan dan realita (fakta) menunjukan bahwa tidak
semua perjalanan sesuai dengan tujuan perkawinan yang ingin dicapainya,
mengingat bahwa teramat banyak pasangan suami isteri yang perkawinannya “ter
paksa” harus berakhir ditengah jalan.
Islam membolehkan seoarang perempuan memutuskan ikatan perkawinan
untuk memperjuangkan hak-hak perempuan apabila seorang isteri sudah sangat
tersiksa dan rumah tangga tidak dapat dipertahankan karena tidak ada lagi kasih
sayang kepada suami, ia dapat menceraikan suaminya dengan jalan khulu’ yaitu
dengan memberikan kembali apa yang pernah diberikan kepadanya untuk
memutuskan perkawinannya, karena khulu’ dapat dikategorikan sebagai bagian dari
cerai gugat yang dilakukan isteri atas suami.
Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang khulu’ yang termuat dalam
Pasal 1 huruf (i) yaitu khulu’ adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri
dengan tebusan atau iwadh kepada dan atas persetujuan suami.Iwadh (pengganti
tebusan) adalah bagian asasi dalam khulu’, apabila tidak ada iwadh maka tidak ada
khulu’. Maka dalam khulu’ harus ada tebusan untuk pengganti atas dirinya kepada
suaminya untuk meminta putusnya perkawinan karena isteri tidak mampu lagi
hidup bersama suami.
Ulama Syafi’iah berpendapat bahwa iwadh khulu’ boleh berupa maskawin
atau berupa sebagian maskawin atau dengan barang lainnya, baik jumlahnya lebih
sedikit atau lebih banyak dari jumlah maskawin, baik dengan tunai atau dengan
cicilan ataupun dengan jasa. Jelasnya semua yang dapat dipergunakan
sebagaimaskawin maka dapat dipergunakan untuk iwadh khulu’.
Khulu’ dapat dibenarkan (boleh) apabila ada sebab atau alasan
yangmenghendaki adanya khulu’, misalnya suami cacat jasmani atau tingkah laku
yangjelek atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami, seperti suami
mengingkarisighat ta’lik thalaq dan suami takut melanggar hukum disebabkan
isteri tidak taatpada suami. Apabila tidak ada alasan yang memungkinkan terjadinya
khulu’ makahukumnya haram.
G. Metode Penelitian
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menyusun penelitian ini,
maka penulis menggunakan metode:
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1. Metode Penelitian
Metode

yang

akan

penulis

gunakan

dalam

penelitian

ini

di

antaranyamenggunakan metode maudhui (tematik).35 Metode ini merupakan salah
satu untuk mencari sebuah jawaban dalam suatu permasalahan dengan cara
menghimpun seluruh ayat yang dimaksud lalu menganalisis dengan ilmu-ilmu yang
baru untuk memunculkan konsep yang utuh di dalam Al-Quran.
Penelitian ini bersifat kepustakaan (library resech) yaitu mencari dan
mengumpulkan data-data ilmiyah yang relevan dengan tema yang dibahas terutama
yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab hadits.
Dalam penelitian ini menggunakan corak fikih.Corak tafsir fiqih berarti corak tafsir
yang diwarnai dengan ayat-ayat ahkam. Corak ini memuat masalah-masalah
seputar fiqih seperti shalat, zakat, puasa sampai kepada isu-isu kontemporer. Corak
tafsir fiqih biasanya mengambil nama dengan istilah tafsir ayat ahkam yang memuat
hukum-hukum tentangfiqih, baik wajib, sunat, makruh, mubah dan haram.

36

Dua

metode pendekatan yaitu pendekatan tekstual dan pendekatan semantik.
Pendekatan tekstual adalah pendekatan yang menggunakan nash-nash di dalam
alquran dan al hadits. Sedangkan pendekatan semantik adalah pendekatan yang
dilakukan dengan cara menelusuri makna yang terkandung di dalam alquran dan alhadits.37

2. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan merujuk pada
kitab tafsir ahkam yang bercorak fikih yaitu tafsir ahkam al-qurthubi, tafsir ahkam
as-Suyuthi, tafsir ahkam imam Al’arobi, Tafsir ahkam dari Syekh Manna alQathan. 38
b.Data Sekunder
‘Abd al-Hayy al Farmawi, MetodeTafsir Maudhui Suatu Pengantar (Jakarta: Raja
Grafindo Perkasa 1996), terj. Suryana Jamrah, cet.II,, 11
36
Abdul Mustaqin, Dinamika Sejarah tafsir al-Qur’an, (Yogyakarta, Adab Press, 2012),
hal. 117
37
http://www.referensimakalah.com /2011/08/tipologi-pendekatanpenelitiantafsr_4764.html, diakses pada 06 Desember 2013
38
Ahmad Izzan, “Metodologi Tafsir” (http://migodhog.blogspot.com/2012/04/coraktafsir-fiqhi.html, diakses pada 15 April 2012, 2012)
35
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Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan olehorang yang
melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, baik dari perpustakaan
atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu.39Dalam hal ini, data-data pendukung
berasal dari buku-buku maupun literatur lain, meliputi :
1) Kompilasi Hukum Islam;40)
2) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;
3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama
4) Agus Salim (2010) Analisis pendapat Imam Malik tentang kedudukan khulu
sebagai talak.
5) Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq
6)“Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzhab Imam Syafi’i‛“karangan
Lahmuddin Nasution
H. Sistematika Pembahasan
Menjadikan salah salah satu ciri dari penelitian disusun secara sistematis.
Untuk itulah peneliti menyusun penelitian dalam sistematika pembahasan yang
terdiri menjadi tiga bagian besar, yaitu pendahuluan sebagai bagian pertama, hasil
penelitian sebagai bagian kedua dan kesimpulan sebagai bagian terakhir.
Bagian pendahuluan yang disusun dalam bab pertama terdiri dari beberapa
subbahasan. Pertama-tama peneliti membabarkan latar belakang masalah. Dalam
pembahasan ini terungkap mengapa peneliti memilih tema penelitian tentang
Khulu’ Dalam Alquran. Peneliti mengidentifikasi dalam beberapa pembatasan dan
perumusan masalah. Rumusan masalah disebutkan dalam bentuk pertanyaan yang
akan mengawal proses penelitian. Dari sini target penelitian akan terlihat jelas.
Kemudian penelitimenjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian yang dilakukan
untuk menjelaskan urgensi dari penelitian yang peneliti lakukan. Agar penelitian
ini mendapatkan posisi dan spesifikasi dari penelitan terdahulu maka peneliti
melihat karya-karya terdahulu yang representasi dalam penelitian yang relevan.
Kemudian peneliti menggunakan metode penelitianyang ditempuh peneliti untuk
menjawab sejumlah permasalahan yang telah disusun. Sebagai ulasan tentang
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sistem eksplanasi hasil penelitian yang bisadipertanggungjawabkan secara ilmiah,
peneliti memaparkannya dalam sistematika penulisan.
Bagian kedua akan diuraikan tentang fikih khulu’berdasarkan pandangan
Alquran dan hadits, juga akan diuraikan mengenai dalil-dalil yang berkaitan dengan
hal-hal yang terkait fikih khulu’.Dengan subbab; penafsiran Alquran, kisah-kisah
yang terjadi di zaman Rasulullahu’alayhi wa sallam, tinjauan umum mengenai
pengertian khulu’, ruju’ dan iddah.
Bagian ketiga akan diuraikan biografi mufassir. Bagian keempat akan
diuraikan penafsiran imam Qurthubi tentang termkhulu’.
Bagian terakhir penelitian ini adalah kesimpulan dan saran-saran yang
diharapkan bisa memberikan wawasan dan memberikan solusi yang bisa
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian sintesis dari beberapa data
dapat memberikan kontribusi baru khususnya dalam bidang ilmu tafsir

BAB II
KHULU’ DALAM AL-QUR’AN DAN HADITS
1. Terminologi dan Istilah Khulu’ dalam Al-Qur’an dan Hadits
Secara epistimologi kata khulu’ berasal dari kata خلع- يَ ْخل ُعyang artinya
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melepas atau meninggalkan. Khulu’ disebut juga alfida’artinya tebusan, karena
isteri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah
diterimanya. 41Secara istilah Khulu’ yaitu isteri menebus atau mminta lepas dirinya
dari suaminya dengan mengembalikan mas kawin yang pernah di terima ketika
pernikahan.42
Kata khulu’ di dalam Al-Qur’an artinya adalah melepaskan sebagaimana dengan
firman Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat Taha ayat 12:
ُ ٱخلَ ْع نَ ْعلَيْكَ إِناكَ بِ ْٱل َوا ِد ْٱل ُمقَد ِاس
ْ َإِنِى أَنَا َربُّكَ ف
ط ًوى
Artinya:Sesungguhnya Aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua
terompahmu; sesungguhnya kamu berada dilembah yang suci, Thuwa.
Dalam kitab tafsir Al-Muyassar disebutkan:
Allah memerintahkannya agar melepas kedua alas kakinya, karena itu lebih
mendekatkannya pada kerendahan hati serta lebih beradab dan menghormati. َإِناك
ُ ( بِ ْال َوا ِد ْال ُمقَد ِاسsesungguhnya kamu berada dilembah yang suci, bernama Thuwa)
ط ًوى
Makna ( )المقدسyang disucikan. Dan ( )طوىadalah nama dari lembah yang terletak
di

negeri

Sina’.43

Sedangkan Khulu’ menurut terminologi fiqih,berarti menghilangkan atau membuka
buhul akad nikah dengan kesedian isteri membayar iwadh (ganti rugi) kepada
pemilik akad nikah itu(suami) dengan menggunakan perkataan “cerai” atau
“khulu”. Tebusannya berupa pengembalian mahar oleh istri kepada suami atau
sejumlah barang, uang atau sesuatu yang dipandang mempunyai suatu nilai yang
kesemuanya disepakati oleh keduanya suami-isteri.44.
Di kalangan para fuqaha, khulu’ kadang dimaksudkan makna yang umum,
yaitu perceraian dengan adanya jumlah harta sebagai iwadh yang diberikan dari istri
kepada suami untuk menebus diri agar terpisah dari ikatan pernikahan baik dengan
kata khulu’, mubaroah ataupun talak. Kadang dimaksudkan dalam makna khusus
yaitu talak atas dasar iwadh sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata pelepasan
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atau pembebasan.45Sayyid Sabiq juga mengemukakan khulu’ menurut terminologi
ahli fiqih berarti “istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti kepadanya”46
Sedangkan khulu’ secara bahasa menurut terminologi hadits juga sama
artinya melepaskan. Sebagaimana Nabi Muhammad ShalaAllahu ‘alayhi wa sallam
ًعنُ ِق ِه بَ ْيعَةٌ َماتَ ِميتَةً َجا ِه ِلياة
َ َم ْن َخلَ َع يَدًا ِم ْن
ُ ْس فِي
َ ي اللاهَ يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة ََّل ُح اجةَ لَه ُ َو َم ْن َماتَ َولَي
َ طا َع ٍة لَ ِق
Artinya: Barangsiapa melepas tangannya (baiatnya) dalam mentaati pemimpin,
ia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat dengan tanpa memiliki hujjah, dan
barangsiapa meninggal dalam keadaan tiada baiat di pundaknya maka matinya
seperti mati jahiliyah.” ( H.R Muslim no. 1851)
2. Historis Khulu’ Pada Masa Rasulullah
Para ulama berselisih tentang nama istri Tsabit bin Qois, namanya Jamilah binti
Abdillah bin Ubay bin Saluul atau Habibah binti Sahl akan tetapi Ibnu Hajar
rahimahullah condong bahwa Tsabit pernah menikahi Habibah lalu terjadi khulu’,
kemudian ia menikahi Jamilah dan juga terjadi khulu'.
A.Peristiwa Jamilah bintu Abdullah bin Ubay bin Saluul
dalam riwayat yang shahih dari Ibnu Abbas berkata:
 يا رسول: أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت، أخت عبد الله بن أبي،إن أول خلع كان في اإلسَلم
، فإذا هو أشدهم سوادا، فرأيته أقبل في عدة،الله َّل يجمع رأ سي ورأسه شيء أبدا! إني رفعت جانب الخباء
 فإن ردت على، إني أعطيتها أفضل مالي! حديقة، يا رسول الله: وأقبحهم وجها! قال زوجها،وأقصرهم قامة
 ففرق بينهما: وإن شاء زدته! قال، نعم:"ما تقولين؟" قالت:حديقتي! قال
Artinya: "Khulu' yang pertama kali dalam sejarah Islam adalah khulu'nya saudari
Abdullah bin Ubay (Yaitu Jamilah bintu Abdullah bin Ubay bin Saluul dan saudara
Jamilah bernama Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Saluul). Ia mendatangi
Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tidak
mungkin ada sesuatu yang bisa menyatukan kepalaku dengan kepala Tsabit
selamanya. Aku telah mengangkat sisi tirai maka aku melihatnya datang bersama
beberapa orang. Ternyata Tsaabit adalah yang paling hitam diantara mereka, yang
paling pendek, dan yang paling jelek wajahnya"
Suaminya (Tsaabit) berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah memberikan
kepadanya hartaku yang terbaik, sebuah kebun, jika kebunku dikembalikan, (maka
45
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aku setuju untuk berpisah)". Nabi berkata,"Apa pendapatmu (wahai jamilah)?".
Jamilah berkata, "Setuju, dan jika dia mau akan aku tambah". Maka Nabipun
memisahkan antara keduanya" (Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Thobari dalam
tafsirnya (4/552-553, no 3807), tatkala menafsirkan surat Al-Baqoroh ayat 229, dan
sanadnya dinilai shahih oleh para pentahqiq Tafsir At-Thobari).
Dari Ar-Rubayyi' bin Mu'awwidz berkata :
أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي فأتى أخوها يشتكيه إلى
رسول الله صلى الله عليه و سلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى ثابت فقال له خذ الذي لها عليك
وخل سبيلها قال نعم فأمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها
"Sesungguhnya Tsaabit bin Qois bin Syammaas memukul istrinya hingga
mematahkan tangannya. Istrinya adalah Jamilah binti Abdillah bin Ubay. Maka
saudara laki-lakinya pun mendatangi Nabi mengeluhkannya. Maka Rasulullah
sallallahu 'alaihi wasallammengirim utusan ke Tsabit dan berkata, "Ambillah harta
milik istrimu yang wajib atasmu dan ceraikanlah dia". Maka Tsaabit berkata, "Iya".
Lalu Nabi sallallahu 'alaihi wasallammemerintahkan Jamilah untuk menunggu
(masa 'iddah) satu kali haid. Lalu iapun pergi ke keluarganya" (HR An-Nasaai no
3487 dan dishahihkan oleh Al-Albani)47

B. Peristiwa Habibah binti Sahl
ْ َ ض َها فَأَت
ْ س ْه ٍل كَان
- سو َل اللا ِه
َ ت ب ِْن قَي ِْس ب ِْن
َ َِع ْن َعائ
ِ َِت ِع ْندَ ثَاب
ُ ت َر
ٍ ش ام
َ س َر بَ ْع
َ َاس ف
َ ض َربَ َها فَ َك
َ َشةَ أ َ ان َحبِيبَةَ بِ ْنت
ض َما ِل َها
ُّ  بَ ْعدَ ال-صلى الله عليه وسلم
َ  ثَا ِبتًا فَقَا َل « ُخذْ بَ ْع-صلى الله عليه وسلم- ى
ُّ صبْحِ فَا ْشتَ َكتْهُ ِإلَ ْي ِه فَد َ َعا النا ِب
.» ار ْق َها
ِ ََوف
صلى الله- ى
ُ صلُ ُح ذَلِكَ يَا َر
ْ َ  قَا َل فَإِنِى أ.» سو َل اللا ِه قَا َل « نَعَ ْم
ْ َفَقَا َل َوي
ُّ ِصدَ ْقت ُ َها َحدِيقَتَي ِْن َو ُه َما بِيَ ِدهَا فَقَا َل الناب
.َ فَ َفعَل.» ار ْق َها
ِ َ « ُخذْ ُه َما فَف-عليه وسلم
Artinya: “Dari Aisyah bahwasanya Habibah binti Sahl dulunya istri Tsabit bin Qois,
lalu Tsabit memukulnya hingga patahlah sebagian anggota tubuhnya. Habibah pun
mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam setelah subuh dan mengadukan
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang suaminya. Maka Nabi berkata
kepada Tsabit, "Ambillah sebagian harta Habibah, dan berpisahlah darinya".

Henderi Kusmidi “Khulu' (Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif
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Tsaabit berkata, "Apakah dibenarkan hal ini wahai Rasulullah?", Nabi berkata,
"Benar". Tsabit berkata, "Aku telah memberikan kepadanya mahar berupa dua
kebun, dan keduanya berada padanya". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam
berkata, "Ambilah kedua kebun tersebut dan berpisalah dengannya". (HR Abu
Dawud no 2230, dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani)48Hadits diatas
menunjukkan tentang adanya hak khulu‟ bagi wanita, dalam artian istri bisa
menggugat cerai suami dengan cara memberi ganti rugi atau iwadh kepada suami
dengan jalan khulu‟ (gugatan cerai istri), sang istri bisa memiliki dirinya sendiri,
dalam artian dia bebas dari ikatan perkawinan, walaupun pada dasarnya hak
menceraikan itu dimiliki oleh suami.49
3. Khulu’ menurut Perspektif Imam Madzhab
a.Khulu’ Menurut Imam Abu Hanifah
Khulu’adalah melepaskan kepemilikan nafkah yang tergantung atas persetujuan
istri dengan menggunakan makna khulu’ atau makna yang sama dengan
khulu’.50Wanita yang sedang dalam masa iddah talaq ba'in diperbolehkan untuk
mengajukan khulu'.
b. Khulu’ Menurut Imam Malik
Khulu’ adalah talaq dengan memberi sesuatu atau iwadh (pengganti atau tebusan)
menggunakan kata khulu’ yang berasal dari istri atau walinya atau talaq dengan
kata khulu’.51Wanita yang sedang dalam masa iddah talaq ba'in diperbolehkan
untuk mengajukan khulu'.
Khulu’ yang dilakukan tanpapemberian tebusan adalah sah karena merupakan
pemisahan nikah sehingga sah meski tidak terdapat tebusan, sebagaimana halnya
talak. Pada dasarnya, dalampensyariatan khulu’ itu harus ada ketidaksukaan istri
terhadap suami dan juga adakeinginan berpisah dengannya, sehingga ia pun
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memintanya untuk berpisah. Jika suami memenuhi permintaan tersebut, maka
tercapailah khulu’ yang menjadimaksud istri dan khulu’nya tetap sah. Sebagaimana
jika khulu’ itu dilakukan denganadanya tebusan.
Khulu’ menurut Imam Maliki ada dua yaitu tebusan dan talak dengan lafadz khulu’
walaupun tanpa tebusan misal suami berkata saya khulu’ kamu. Maka dari itu
madzhab Maliki meringkas perceraian dengan bayaran atau tebusan dan perceraian
tanpa tebusan.
c. Khulu’ Menurut Imam Syafi’i
Khulu’ adalah perpisahan istri dengan suami dengan memberi suatu pengganti
dengan menggunakan kata talaq atau khulu’ dengan disertai penerimaan dari pihak
istri.52Apabila wanita tersebut sedang dalam masa iddahtalaqba'in, maka tidak
diperbolehkan mengajukan khulu'.Apabila tetap mengajukan, maka khulu'nya
menjadi tidak sah. Hal ini lantaran dia sudah dipandang sebagai orang lain dan
sudah dipandang tidak ada lagi ikatan pernikahan. Karena tidak ada lagi ikatan
pernikahan, maka tidak dapat mengajukan khulu' dan khulu' hanya terjadi bagi
mereka yang masih terikat dalam ikatan suami isteri.53 Jumhur ulama termasuk
dalam pandangan empat imam madzhab berpendapat bahwa suami tidak boleh
melakukan ruju’karena istri sudah memeberikan iwadh ataupun suami
mengembalikan iwadhkepada istrinya walaupun diterima tetap tidak boleh ruju’
dalam masa iddah karena istri cerai dengan khulu’ yang sama.54

d.Khulu’ Menurut Imam Ahmad Bin Hambal
Khulu’ adalah perpisahan antar suami istri dengan menggunakan pengganti kepada
suami dengan kalimat tertentu.55Apabila wanita tersebut sedang dalam masa
iddahtalaq ba'in, maka tidak diperbolehkan mengajukan khulu'. Apabila tetap
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mengajukan, maka khulu'nya menjadi tidak sah. Hal ini lantaran dia sudah
dipandang sebagai orang lain dan sudah dipandang tidak ada lagi ikatan pernikahan.
Karena tidak ada lagi ikatan pernikahan, maka tidak dapat mengajukan khulu' dan
khulu' hanya terjadi bagi mereka yang masih terikat dalam ikatan suami isteri.56

4.Iwadh Khulu’
a. Pengertian Harta Pengganti (Iwadh)
Iwadh merupakan harta tebusan yang harus memiliki nilai dan jumlahnya
boleh sama, kurang atau lebih banyak daripada mahar, segala barang yang dijadikan
mahar maka dapat dijadikan iwadh atau tebusan.57 Iwadh merupakan ciri khasdari
khulu’ selama iwadh belum diberikan dari pihak istri kepada suami, maka selama
itu tergantungnya perceraian.58 Harta pengganti menurut jumhur ulama adalah
segala sesuatu yang sah untuk dimilki baik berupa harta yang bersifat tunai, uang
atau manfaat. Jika suaminya mengkhulu istrinya dengan barang haram maka istri
tidak wajib untuk mengeluarkan iwadh. Menurut madzhab Maliki dan Hambali
sebagaimana yang sudah diakui oleh madzhab Hanafi, talaq ini bagaikan khulu’
tanpa iwadh, maka istri tidak diwajibkan sama sekali mengeluarkan apa-apa.59

b. Dasar Syariat Iwadh
Dasar pemberian iwadh adalah bahwa istri pada akad nikah telah rela
menjadi suami istri dengan menerima mahar sesuai dengan jumlah yang telah
disepakati. Jika istri minta khulu’ maka harus mengembalikan mahar.60
Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat al-Baqoroh (2) ayat 229:
ش ْيئًا ِإ اَّل أَ ْن َيخَافَا أ َ اَّل يُ ِقي َما ُحد ُودَ اللا ِه فَإ ِ ْن ِخ ْفت ُ ْم أَ اَّل يُ ِقي َما ُحدُودَ اللا ِه فَ ََل
َ َو ََّل َي ِح ُّل لَ ُك ْم أ َ ْن ت َأ ْ ُخذُوا ِم اما آت َ ْيت ُ ُموه اُن
ت بِ ِه تِ ْلكَ ُحد ُود ُ اللا ِه فَ ََل تَ ْعتَد ُوهَا َو َم ْن يَتَعَدا ُحد ُودَ اللا ِه فَأُولَئِكَ ُه ُم ال ا
ْ ََعلَ ْي ِه َما فِي َما ا ْفتَد
ظا ِل ُمون
ُجنَا َح
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Artinya:
Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan
kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan
hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak
dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya
tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukumhukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar
hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.61
Khulu’ pada hakikatnya seorang suami mengambil kembali mahar yang telah
dikembalikannya kepada istrinya dalam bentuk iwadh. Pada surat al-Baqoroh ayat
229 telah di nasakh oleh ayat 20 di dalam surat an-Nisa’, yaitu:
َ َو ِإ ْن أ َ َردت ُّ ُم ٱ ْس ِت ْبدَا َل زَ ْوجٍ ام َكانَ زَ ْوجٍ َو َءاتَ ْيت ُ ْم ِإحْ دَى ُه ان ِقن
شيْـًٔا أَتَأ ْ ُخذُونَهُۥ بُ ْهت َنًا َو ِإثْ ًما ُّم ِبينًا
َ ُارا فَ ََل ت َأ ْ ُخذُوا ِم ْنه
ً ط
Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah
memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah
kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan
mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan
(menanggung) dosa yang nyata?62
Sebagaimana Hadits Rasulullah ShalaAllahualayhi wa sallam
ْ َي ﷺ فَقَال
ٍ  َو الل ِه َما ا َ ْعتِبُ َعلَى ثَا ِب:ت
ق َو
ِ َسلُ ْو ٍل اَت
ٍ َع ِن اب ِْن َعب
َ َااس ا َ ان َج ِم ْيلَةَ ِب ْنت
ٍ ُت فِى ِدي ٍْن َو َّلَ ُخل
ت النا ِب ا
ْ َ اَت َُرديْنَ َعلَ ْي ِه َح ِد ْيقَتَهُ؟ قَال:ي ص
ُ نَعَ ْم فَا َ َم َره:ت
ُّ ِ فَقَا َل لَ َها الناب. َّلَ ا ُ ِط ْيقُهُ بُ ْغضًا،ل ِكنى ا َ ْك َرهُ اْل ُك ْف َر فِى اْ َِّل ْسَلَ ِم
 ابن ماجه.َس ْو ُل الل ِه ص ا َ ْن يَأ ْ ُخذَ ِم ْن َها َح ِد ْيقَتَهُ َو َّلَ يَ ْزدَاد
ُ َر
Dari Ibnu ‘Abbas bahwasanya Jamilah binti Salul datang kepada Nabi SAW lalu
berkata, “Demi Allah, aku tidak mencela kepada Tsabit tentang agama dan
akhlaqnya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam, aku tidak kuat
menahan rasa benci kepadanya”. Lalu Nabi SAW bertanya, “Maukah kamu
mengembalikan kebunnya kepadanya ?” Ia menjawab, “Ya”. Kemudian Rasulullah
SAW menyuruh Tsabit agar mengambil kembali kebunnya dari Jamilah, dan tidak
minta tambahan”. HR. Ibnu Majah]
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Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya..., h.36
Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya..., h.81
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c. Ketentuan-Ketentuan Harta Pengganti (Iwadh)
Iwadh dalam khulu’ dipersayaratkan harta yang maklum serta memenuhi syaratnya,
seperti adanya kemampuan dan ketetapan sebagai pemilik barang. Harta atau
barang yang digunakan untuk khulu’bisa dilhat dari segi: 63
a. Kadar harta yang boleh dipakai untuk khulu’
Imam Maliki, Syafi’i, Malikiyah dan segolongan fuqoha berpendapat bahwa
seorang istri boleh khulu’ dengan harta yang lebih banyak dari mahar yang diterima
suaminya., jika kedurhakaan datang dari pihaknya, atau memberikan yang
sebanding dengan mahar atau lebih sedikit. Sebagaimana dari firman Allah
Subhanahu wa ta’ala:
ْ ََعلَ ْي ِه َما فِي َما ا ْفتَد
ت بِ ِه فَ ََل ُجنَا َح
Artinya:Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh
isteri untuk menebus dirinya. (Q.S Al-Baqarah:229)

.Menurut imam Maliki mengambil tebusan yang lebih banyak tidak termasuk
pribadi yang mulia. Menurut imam Hambali seorang tidak boleh mengambil
melebihi dari apa yang pernah diberikan (mahar) hal ini berdasarkan hadits Nabi :
َس ْو ُل الل ِه ﷺ ا َ ْن َيأ ْ ُخذَ ِم ْن َها َح ِد ْيقَتَهُ َو َّل
ْ َ اَت َُرديْنَ َعلَ ْي ِه َح ِد ْيقَتَهُ؟ قَال:ي ﷺ
ُ  فَا َ َم َرهُ َر. نَ َع ْم:ت
ُّ فَقَا َل لَ َها النا ِب
 ابن ماجه.َيَ ْزدَاد
Penulis lebih memilih pendapat imam Hambali bahwa seorang suami tidak boleh
mengambil lebih dari mahar yang pernah diberikan karena hal ini sesuai dengan
hadits Nabi, walaupun haditsnya mursal namun perawinya tsiqoh dan sangat
terpercaya dan dalil yang digunakan oleh madzhab yang pertama telah ditakhsihkan
oleh hadits-hadits yang menjadi dalil madzhab yang kedua.
b. Sifat harta pengganti

63
Ibnu Rusyd, Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid, Juz, II, Beirut: Dar Al-Jiil,
1409H/1989. Terj Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jilid II, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
H. 554.
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Bagi para fuqoha yang mempersamakan harta pengganti dalam khulu’
dengan jual beli, maka mensyaratkan adanya syarat-syarat yang terdapat dalam jual
beli harta pengganti dalam jual beli.64
c.Keadaan yang dapat dan tidak dapat dipakai untuk menjatuhkan khulu’.
Jumhur fuqoha berpendapat bahwa khulu’ boleh terjadi atas kerelaan suami
istri. Selama itu tidak merugikan pihak istri. Berdasaran aturan fiqih tebusan
diberikan kepada istri sebagai keseimbangan talaq yang dimiliki oleh suami. Maka
talaq diberikan oleh suami jika ia mebenci istri. Dan khulu’diberikan oleh istri jika
ia mebenci suami.65

d. Dampak-Dampak Harta Pengganti (Iwadh)
Sebab dari iwadh dengan mengeluarkan harta ganti dari istri kepada semua
akan menimbulkan dampak di antara lain:
1. Jatuhnya talak bain akibat Khulu’
2. Tebusan wajib berada ditangan istri. Baik tebusan uang atau barang ataupun
tebusan dengan seluruh mahar ataupun sebagian daripada mahar. Karena suami
menggantungkan talanya pada tebusan
3.Gugurnya hak-hak harta yang ada pada waktu khulu’. Akibat khulu’tersebut,
hak-hak harta yang dimiliki istri yang merupakan kewajiban bagi suaminya
menjadi gugur.
5. Ruju’
a. Pengertian tentang Ruju’
Secara epistimologi ruju’ berarti kembali. Sedangkan arti ruju’ menurut istilah fiqih
ialah kembalinya suami kepada hubungan pernikahan dengan istri yang telah di
talak raji’ dan dilaksanakan selama istri ada pada masa iddah. 66 Ketika masa
iddahnya sudah habis maka harus melakukan pernikahan ulang.67

64
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Ibnu Rusyd,Bidayah al Mujtahid...h.555.
Slamet Abidin dan Aminudin,Fiqih Munakahat, Jilid I, Bandung: Pustaka Setia, 1999,
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Ada beberapa pendapat mengenai pengertian ruju’ diantaranya:
a.Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, rujuk menurut syara’ adalah
mengembalikan istri yang masih dalam iddah talak bukan bain kepada pernikahan
semula sesuai dengan peraturan yang ditentukan.68
b.Menurut Syaikh Zinuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, ruju’ adalah mengembalikan istri yang masih dalam masa iddah dan bukan talak ba’in kepada pernikahan
(semula).69
c.Menurut para ulama mazhab ruju’ adalah menarik kembali wanita yang ditalak
dan mempertahankan ikatan pernikahan.70
b.Dasar Syariat Ruju’
Dalam menundukan hukum asal dari ruju’ para ulama berbeda pendapat,
Jumhur ulama mengatakan bahwa ruju’ itu adalah sunnah. Berikut dalil yang
digunakan jumhur ulama adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228:
صَلَ ًحا
ْ ِو بُعُ ْولَت ُ ُه ان ا َ َح ُّق بِ َرده اِن فِ ْي ذلِكَ ا ِْن ا َ َراد ُْوا ا.
َ
Artinya: dan suami-suaminyalebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu,
jika mereka (para suami) menghendaki seolah (damai)/ (QS: al-Baqarah (2):
228).71
َ َسا َء ف
َ ي إِذَا
صوا ْال ِعداة َ َاتاقُوا اللاهَ َر اب ُك ْم ََّل ت ُ ْخ ِر ُجوه اُن ِمن بُيُوتِ ِه ان َو ََّل
ُ ْط ِلقُوه اُن ِل ِعداتِ ِه ان َوأَح
َ ِطلا ْقت ُ ُم الن
ُّ ِيَا أَيُّ َها الناب
َ ْش ٍة ُّمبَ ِينَ ٍة َوتِ ْلكَ ُحد ُود ُ اللا ِه َو َمن يَتَعَدا ُحد ُودَ اللا ِه فَقَد
َ اح
َسهُ ََّل تَد ِْري لَعَ ال اللاه
ِ َيَ ْخ ُرجْ نَ إِ اَّل أَن يَأْتِينَ بِف
َ ظلَ َم نَ ْف
ُ يُحْ د
ِث بَ ْعدَ ذَلِكَ أ َ ْم ًرا
Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu
ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)
dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah
kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke
luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum
Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya
68

Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, Fath al-Qarib al-Mujib, Kairo: Maktabah
Daral-Turas, tth, hlm. 48.
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70
71

Muhammad Jawad Mughniyah, Op. Cit., al fiqh ‘ala al-Madzhib al-Khamsah, hlm. 481
Ahmad Rofiq. Op. Cit., Hukum Islam di Indonesia, hlm. 321.

33

dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui
barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (Q.S AthTholaq) 72
Disebutkan dalam hadits Nabi di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh Ibnu
Umar yang bunyinya:
Dari Anas bin Sirin, ia berkata, “Aku mendengar Ibnu ‘Umar berkata bahwa ia telah
mentalak istrinya dalam keadaan haid. Lantas ‘Umar mengadukan hal ini pada
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu beliau bersabda, “Suruh ia untuk rujuk.”
Aku (Anas berkata pada Ibnu ‘Umar), “Apakah hal itu dianggap jatuh talak?” Ibnu
‘Umar menjawab, “Kalau tidak teranggap, lalu apa?” (HR. Bukhari, no. 5252 dan
Muslim,

no.

1471)73

Dengan demikian talaq yang benar adalah ketika istri tidak dalam keadaan
haid. Adanya perintah Nabi agar IbnuUmar ruju’ adalah karena sebelumnya
diamenalak istri dalam keadaan haid. Oleh karena itu, hukum ruju’ adalah sunnah.
c. Rukun dan Syarat Ruju’
Rukun memiliki arti sesuatu yang terbentuk sesuatu yang lain dari keberadaannya,
mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena
tegaknya. Kalau tidak demikia, maka subjek menjadi unsur bagi pekerjaan, dan
jasad menjadi rukun bagi sifat dan yang disifati (almaushuf) menjadi unsur bagi
sifat yang mensifati.74
Menurut Satria Effendi, M. Zein, bahwa menurut bahasa syarat adalah
sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda melazimkan
sesuatu.75
Rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk terlaksananya ruju’ yang sudah
disepakati oleh ulama adalah: ucapan ruju’, mantan suami yang meruju’ dan mantan
72
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istri yang diruju’. Menurut Fuad Said ruju’ memiliki tiga rukun diantaranya ada
mahal(isteri), murtaji’(suami)dan sighat(ucapan ikrar). 76
d.Ruju’dalam Khulu’
Menurut imam Hanafiyah khulu’ adalah talak. khulu’ adalah pengambilan
tebusan oleh istri sebagai ganti dari pemilikan nikah dengan lafal khulu’.Maka
wanita masih bisa ruju’. Sedangkan menurut imam yang lain khulu’ merupakan
fasakh. Khulu’ adalah pemisahan (furqah) suami istri dengan pemberian tebusan
(‘iwadh) dari suami dengan lafal thalaq atau khulu’.Suami tidak dapat merujuk
istrinya, karena pernikahannya sudah di-fasakh (dibatalkan).Suami hanya dapat
kembali kepada istrinya dengan akad nikah baru dan mahar baru setelah istri selesai
masa iddahnya dengan haid satu kali.77
BAB III
BIOGRAFI IMAM QURTHUBI

A. Nama dan Nasab Kelahiran beliau
Nama lengkap beliau adalah Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Faqih Al-Mufassir
Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh Al-Andalusi AlQurthubi. Seorang ahli tafsir terkemuka dan ahli ibadah yang sholeh.
Kepribadiannyaberasal dari kota Cordova.78
Al-Qurthubi hidupdi tengah keluarga yang berasal dari negeri Andalusia dan
berkait erat dengan bumi negerinya. Ayahanda nya benar-benar memperhatikan
pertumbuhan dan perkembangannya danmengajarinya segala macam ilmu
keislaman yang terkenal di negerinya. Segala bukti atas keragaman dan keluasan
ilmu yang telah dipelajari Imam Al-Qurthubi, ialah penafsirannya terhadap Alquran
yang memerlukan pengetahuan luas dalam berbagai disiplin ilmu islam dan arab.79
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Al-Qurthubi hidup di kota Cordova pada masa-masa akhir kejayaan kaum
muslimin di wilayah ini. Ketika itu Cordova adalah kota yang besar yang
mensyiarkan peradaban Islam, pada saat benua Eropa tenggelam dalam lautan
kegelapan.80
B. Riwayat Pendidikan Beliau
Kehidupan intelektual Imam Al-Qurthubi terbagi menjadi dua bagian yang
pertama: Cordova(Andalusia) dan kedua di Mesir.81
Di Andalusia Al-Qurthubi terus-menerus mengikuti halaqah keilmuwan yang
diadakan di masjid-masjidataupun di sekolah. Orang-orang di Andalusia pada
waktu itu sudah membangun sekolah-sekolah dan perpustakaan-perpustakaan
diberbagai kota besar dan juga perguruan tinggi yang menjadi sumber ilmu
pengetahuan di Eropa.82
Ketika Perancis menguasai Cordoba pada tahun 633H/1234 M,

ia pergi

meninggalkan Cordoba untuk mencari ilmu ke negeri-negeri lain yang ada di
wilayah Timur. Al- Qurthubi kemudian rihlah thalabul ‘ilmi menulis dan belajar
dengan ulama-ulama yang ada di Mesir Iskandariyah, Mansurah, al-Fayyun, Kairo
dan wilayah lainnya.83
Aktivitas dala mencari ilmu ia jalani dengan serius di bawah bimbingan ulama
yang ternama pada saat itu, diantaranya adalah Syeikh Abu al-Abbas Ibn Umar alQurthubi dan Abu Ali al-Hasan Ibn Muhammad al-Bakri. 84
C. Guru-Guru Beliau
Perjalanan Al-Qurthubi dalam mencari ilmu dari satu tempat ke tempat yang
lain banyak berkenalan dengan orang-orang yang memberikan sumber keilmuwan
dan perkebangan tsaqofah. Al- Qurhubi terbagi menjadi di dua tempat, pertama
80
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ketika di Cordoba Andalusia dan kedua di Mesir.85 Berikut adalah nama-nama
syeikh Al-Qurthubi di Cordoba:
a. Abu Ja’far bin Muhammad bin Muhammad al-Qaisi yang dikenal dengan
sebutan Ibn Abi Hijjah. Beliau adalah seorang al- Muqri dan ahli nahwu
(W.643H). Beliau adalah guru al-Qurthubi yang pertama.
b. Al-Qhadi Abu ‘Amir Yahya bin’Amirbin Ahmad bin Muni’.86
c. Yahya bin ‘Abdurrahman bin Ahmad bin ‘Abdurrahman bin Rabi’.87
d. Ahmad bin Muhammad bin al-Qaisi, yang dikenal dengan ibn Abu
Hujjah.88
e. Abu Sulaiman Rabi’ bin al-Rahman bin Ahmad al-Sy’ari al-Qurthubi
Beliau adalah seorang hakim di Andalusia hingga jatuh ke tangan Prancis.
Beliau berpindah ke Syuailiah hinggal wafat disana pada tahun 632H.
Adapaun Intelektualitas al-Qurthubi yang diperolah ketika di Mesir
yaitudengan melakukan perjalanan dari Andalusia ke Mesir kemudian menetap di
Kota Iskandariyah , lalu pergi melewati Kairo sampai menetap Qaus. Selama
perjalanan inilah beliau belajar dan mengajar kepada setiap ulama yang ia jumpai.
Guru-guru al-Qurthubi ketika di Mesir:
a. Abu Bakar Muhammad bin Al-Walid dari Andalusia yang mengajar di
madrasah al- Thurthusi.
b. Abu Tharir Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al-Ashfahani.
c. Ibnu Ruwaj Rasyid al-Din Abu Muhammad ‘Abd al-Wahhab bin Ruwaj.
d. Abu Muhammad Rasyidal-Din’Abd Wahab bin Dafir, meninggal pada
tahun 648H.
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e. Al-Hafiz as-Shalafi abu at-Tharir Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin
Ashabuny.
Itulah sederet nama-nama guru al-Qurthubi yang telah membentuk
intelektualitas dan pribadinya. Pergaulannya dengan guru-guru yang kebanyakan
memiliki gelar hakim ( al-Qhadi), ahli fikih \, hadits, bahasa arab dan sebagainya
memberi pengaruh terhadap lahirnya karya-karya yang fenomenal dari dulu hingga
sekarang.
D. Karya-Karya Beliau
Karyanya beliau ini meliputi berbagai macam bidang seperti tafsir, hadits,
qiro’at dan lain sebagainya. Diantara kitab tafsir beliau yang terkenal adalah:
1. Al-Jami’ li Ahkam Al-Quran wa al-Mubin lima Tadammanhu min alSunnah wa nal-Furqon. Merupakan kitab tafsir yang bercorak fikih. 89
2. Al-Tadzkirah fi Ahwal al-Mauti wa Umar al-Akhirah.90
3. Al-Tidzkar fi fadli al-Azkar. Berisi tentang keilmuwan-keilmuwan
Alquran. Dicetak pada tahun 1355 M di Kairo.
4. Qama’ al-Haras bi al-Zuhdi wa al-Qana’a wa Radd zi al-Sual bi Katbi
wa al-Syafa’ah.
5. Al- Intihaz fi Qiro’at Ahl al-Kuffah wa al-Basrah wa al-Syam wa Ahl
al-Jijaz
6. Al-I’lam bima fi Din al-Nasara min al-Mafasid wa Awham wa Kazhar
Mahasin al-Islam. Dicetak di Mesir oleh Dar al-Turats al-‘Arabi.91
7. Al-Asna fi Syarh Asma al-Husna wa Sifatuhu fi al-‘Ulya.
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8. Al-I’la fi Ma’rifati Maulid Al-Musthafa ‘alaih al-Salat wa al-Salam,
terdapat di matabah Tub Qabi, Istanbul.
9. Al-Taqrib li Kitab al-Tahmid.
10. Risalah fi Alqab al-Hadits.92
11. Al-Aqdiyah.
12. Al-Mishbah fi al-Jam’i baina al-Af’al al wa al-Shihah ( fi ‘Ilmi Lughah).
13. Al-Muqbis fi Syarhi Muwatha Malik bin Anas.
14. Minhaj al-‘Ibad wa Mahajah al-Salikin wa al-Zihad.
15. Al-Luma’ al-Lu’lu ‘iyah fi al- ‘Isyrinat al-Nabawiyah wa ghairiha.93
E. Sistematika dan Metode Tafsir al-Qurthubi
Al-Qurthubi dalam menulis kitab tafsirnya memulai dari surat al-Fatihah dan
diakhiri dengan surat an-nas. Maka dari itu sistematika Mushafi yaitu dalam
menafsirkan Alquran sesuai dengan urutan ayat dan surat yang terdapat dalam
mushaf. Dan metodeyang dipakai adalah metode tahlili. Metode tahlili merupakan
menjelaskan seluruh aspek yang dikandung oleh ayat-ayat Alquran dan
mengungkapkan segenap pengertian yang dituju.94
F. Langkah-langkah beliau dalam menafsirkan Alquran.95
a. Menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hadits.
b. Mengutip pendapat ulama dengan menyebut sumbernya
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c. Menolak pendapat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
d. Mendiskusikan

pendapat

para

ulama

dengan

argumentasinya.

Contohnya dalam surat thoha ayat 12:
ُ ٱخلَ ْع نَ ْعلَيْكَ ِإناكَ ِب ْٱل َوا ِد ْٱل ُمقَد ِاس
ْ َِإنِى أَنَا َربُّكَ ف
ط ًوى
Artinya:Sesungguhnya Aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua
terompahmu; sesungguhnya kamu berada dilembah yang suci, Thuwa. Menurut
tafsir Al-Qurthubi dalam ayat ini adalah Rabb berkata: Lepaskan sepatumu,
diriwayatkan oleh al-Tirmidzi pada otoritas Abdullah bin Masoud atas otoritas Nabi
- semoga doa-doa dan damai sejahtera besertanya - dia berkata: (Pada hari
pidatonya, Musa mengenakan jubah wol, makan wol, pukulan wol dan celana wol,
dan bagian atasnya adalah dari kulit mati). Sebuah hadis aneh yang hanya kita
ketahui dari hadis Hamid al-A'raj, yang menyangkal hadis, dan Hamid bin Qais alA'raj al-Makki, pemilik Mujahid kepercayaan; Dan publik membaca (saya) dengan
patah tulang, yaitu, Nodi dikatakan kepadanya, wahai Musa, dan Abu Ubaid
memilihnya. Abu Amr, Ibn Katheer, Ibn Muhaisen, dan Hamid (Ani) membacakan
pembukaan seribu dengan membuat panggilan. Para ulama berbeda alasan mengapa
ia memerintahkan kedua sepatu dilepas. Dan dislokasi dislokasi. Satu-satunya
adalah apa yang membuat Anda melindungi kaki Anda dari tanah. Dikatakan: Dia
memerintahkan insole untuk dilempar, karena itu haram, karena terbuat dari kulit
yang tidak disebutkan. Dia mengatakan itu Ka'bah, Akrama dan Qatadah. Dan
dikatakan: Dia memerintahkan ini untuk menerima berkah dari lembah suci, dan
kakinya menyentuh tanah lembah; Ali bin Abi Thalib - semoga Tuhan berkenan
dengannya - kata itu, Al-Hassan dan Ibn Jurij. Dan dikatakan bahwa dia
memerintahkan kedua sepatu itu dilepas untuk penghormatan dan kerendahan hati
ketika memanggil Tuhan Yang Mahakuasa. Demikian juga, para pendahulu
melakukannya sambil melayang di sekitar rumah. Dan dikatakan: Tulang untuk
tempat itu, sama seperti tempat kudus tidak memasuki Benalain sebagai tulang
untuknya. Saeed bin Jubair berkata: Dia disuruh datang ke tanah tanpa alas kaki,
saat Ka'bah memasuki tanpa alas kaki. Merupakan kebiasaan bagi raja untuk
melepas sandal.
G. Corak Tafsir Beliau
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Para pengkaji tafsir memasukkan tafsir karya al-Qurthubi ke dalam tafsir yang
mepunyai corak fiqih sehingga disebut dengan tafsir Ahkam.
H . Wafat Beliau.
Al-Qurthubi Rahimahullah wafat pada malam hari Senin 9 Syawal tahun761 H.
Dikebumikan di Kota Bani Khusaib (Al-Menya), Menya Al-Fuli di datraan tinggi
Mesir.96

BAB IV
Analisis Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Khulu’ Menurut Imam Al-Qurthubi

Dalam bab ini akan dijelaskan oleh penulis bagaimana penafsiran Imam AlQurthubi

tentang

ayat-ayat

yang

berkaitan

dengan

Khulu’dan

cara

pengaplikasiannya di dalam masyarakat.
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A. Klasifikasi Ayat-ayat tentang khulu’ berdasarkan turunnya.
No. Nama Surat
Teks Ayat
Terjemah Ayat
dan Ayat
1.

Al-Baqoroh
(2):229

ُ ْ َو ََّل ي َ ِح ُّل ل َ ك ُ مْ أ َ ْن ت َأ
خ ذ ُوا
ِم ام ا آ ت َي ْت ُ ُم و ه ُ ان ش َ ي ْ ئ ً ا إ ِ اَّل
َ ح د ُو د
ُ أ َ ْن ي َ َخ ا ف َ ا أ َ اَّل ي ُ ق ِ ي َم ا
ال ل ا هِ ف َ إ ِ ْن ِخ ف ْ ت ُمْ أ َ اَّل ي ُ ق ِ ي َم ا
ح
ُ ح د ُو د َ ال ل ا هِ ف َ ََل
ُ
َ ج ن َا
ْ
ْ َ ع َ ل َ ي ْ ِه َم ا ف ِ ي َم ا ا ف ت َ د
ِت ب ِ ه
ح د ُود ُ ال ل ا هِ ف َ ََل
َ ْت ِ ل
ُ ك
ْ
ت َع ْ ت َ د ُو ه َا َو َم ن ي َ ت َع َ د ا
َ ِ ح د ُو د َ ال ل ا هِ ف َ أ ُو ل َ ئ
ُ
ُك هُ م
ا
ال ظ ا ل ِ ُم و َن

Tidak

halal

bagikamu
mengambil
kembali sesuatu
dari yang telah
kamu

berikan

kepada mereka,
kecuali

kalau

keduanya
khawatir

tidak

akan

dapat

menjalankan
hukum-hukum
Allah. Jika kamu
khawatir bahwa
keduanya (suami
isteri)tidak dapat
menjalankan
hukum-hukum
Allah,maka tidak
ada

dosa

atas

keduanya
tentang bayaran
yang

diberikan

oleh isteri untuk
menebus dirinya.
Itulah
hukum

hukumAllah,

maka janganlah

Tempat
Turunnya
Ayat
Madinah
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kamu
melanggarnya.
Barangsiapa
yang melanggar
hukum-hukum
Allah
mereka

itulah
orang-

orang

yang

dzolmi.

2.

Al-Baqoroh
(2):231

َو إ ِ ذ َ ا ط َ ل ا ق ْ ت ُمُ الن ِ س َ ا َء
ج ل َ هُ ان
َ َ ف َ ب َ ل َ غ ْ َن أ
ف أ َ ْو
ٍ س ك ُ و ه ُ ان ب ِ َم ع ْ ُر و
ِ ف َ أ َ ْم
َف َو َّل
ٍ ح و ه ُ ان ب ِ َم ع ْ ُر و
ُ س َ ِر
ض َر ا ًر ا
ِ ت ُ ْم
ِ س ك ُ و ه ُ ان
ك
َ ِل ِ ت َع ْ ت َ د ُوا َو َم ْن ي َ ف ْ ع َ ْل ذ َ ل
ف َ ق َ د ْ ظ َ ل َ مَ ن َ ف ْ سَ ه ُ َو ََّل
ت ال ل ا هِ ه ُ ُز ًو ا
ِ ت َت ا ِخ ذ ُوا آ ي َ ا
ت الل هِا
َ َو ا ذ ْ ك ُ ُر وا ن ِ ع ْ َم
عَ ل َ ي ْ ك ُ مْ َو َم ا أ َن ْ َز َل عَ ل َ ي ْ ك ُ ْم
ِِم َن ال ْ ِك ت َا ب ِ َو ال ْ ِح كْ َم ة
َ ي َ ِع ظ ُ ك ُ ْم ب ِ هِ َو ا ت اق ُ وا ال ل ا ه
ِ َو ا عْ ل َ ُم وا أ َ ان ال ل ا ه َ ب ِ ك ُ ل
ٌ ي ٍء عَ ل ِ ي م
ْ َش

kamu Madinah

Apabila

mentalak isteriisterimu,

lalu

mereka
mendekati akhir
iddahnya, maka
rujukilah mereka
dengan cara yang
ma'ruf,

atau

ceraikanlah
mereka

dengan

cara yang ma'ruf
(pula). Janganlah
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kamu

rujuki

mereka

untuk

memberi
kemudharatan,
karena

dengan

demikian kamu
menganiaya
mereka.
Barangsiapa
berbuat
demikian, maka
sungguh ia telah
berbuat

zalim

terhadap dirinya
sendiri.
Janganlah kamu
jadikan hukumhukum

Allah

permainan, dan
ingatlah nikmat
Allah
dan

padamu,
apa

yang

telah diturunkan
Allah kepadamu
yaitu Al Kitab
dan Al Hikmah
(As

Sunnah).

Allah

memberi

pengajaran
kepadamu
dengan apa yang
diturunkan-Nya
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itu.

Dan

bertakwalah
kepada

Allah

serta ketahuilah
bahwasanya
Allah

Maha

Mengetahui
segala sesuatu.
3.

An-nisa ayat 4 ًصدُقَتِ ِه ان نِحْ لَة
َ َِو َءاتُوا ٱلن
َ سا َء
ُش ْىءٍ ِم ْنه
َ فَإِن ِطبْنَ لَ ُك ْم َعن
سا فَ ُكلُوهُ َه ِني ـًٔا ام ِري ـًٔا
ً نَ ْف

4.

An-Nisa ayat
20

Berikanlah
Madinah
maskawin
(mahar) kepada
wanita (yang
kamu nikahi)
sebagai
pemberian
dengan penuh
kerelaan.
Kemudian jika
mereka
menyerahkan
kepada kamu
sebagian dari
maskawin itu
dengan senang
hati, maka
makanlah
(ambillah)
pemberian itu
(sebagai
makanan) yang
sedap lagi baik
akibatnya
َ
ُّ
ْ
َ
َ َوإِن أ َردت ُم ٱ ْستِ ْبدَا َل زَ ْوجٍ امكانDan jika kamu Madinah
َ  زَ ْوجٍ َو َءات َ ْيت ُ ْم إِحْ دَى ُه ان قِنingin mengganti
ارا
ً ط
ُشيْـًٔا أَت َأ ْ ُخذُونَ ۥه
َ ُ فَ ََل تَأ ْ ُخذُوا ِم ْنهisterimu dengan
 بُ ْهتَنًا َو ِإثْ ًما ُّم ِبينًاisteri yang lain,
sedang

kamu

telah
memberikan
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kepada
seseorang
antara

di
mereka

harta

yang

banyak,

maka

janganlah kamu
mengambil
kembali

dari

padanya barang
sedikitpun.
Apakah

kamu

akan
mengambilnya
kembali dengan
jalan

tuduhan

yang dusta dan
dengan
(menanggung)
dosa yang nyata?

Penjelasan tersebut dapat diketahui, bahwa ayat-ayat terkait khulu’ yang di
bahas dalam penulisan penelitian ini yaitu surat al-baqoroh (2):229, al-baqoroh
(2):231, an-nisa(4):4 dan an-nisa (4):20
B. Hak khulu’ kepada isteri dalam al-Qur’an menurut Imam al-Qurthubi
Konsep khulu’ memberikan kesempatan pada istri untuk menginisiasi
perceraian yang dilakukan dengan membayar tebusan dalam keadaan tertentu
misalnya ketika seorang isteri atau suami dikhawatirkan akan melampui batas
dengan melanggar hukum-hukum Allah jika pernikahan dilanjutkan. Misalnya
dalam hal komunikasi yang baik atau keharmonisan.

97

97

Kebebasan beribadah,

Syeikh Abdul Halim Hasan Binjai “Tafsir Ahkam”(Jakarta: Kencana,2006), 118

46

pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing.98 Maksudnya khulu’ merupakan
suatu solusi bagi para isteri dalam mencari jalan untuk mengakhiri kehidupan
rumah tangga namun tentunya dengan berbagai alasan yang sangat akurat.
Diantaranya apabila kehidupan dalam rumah tangga sudah tidak adalagi rasa kasih
dan sayang, apalagi jika suami bersifat dzolim kepada isterinya, maka khulu’ inilah
sangat dianjurkan sebagai solusi akhir.
Hal ini membolehkan suami untuk menerima pemberian istri sebagai
tebusan dalam khulu’ sah baik jumlah sedikiti ataupun banyak, baik dihutang
maupun berupa benda, maupun berupa manfaat. 99Tebusan adalah apa yang diambil
oleh suami dari istrinya sebagai imbalan pelunasan gugat cerai100 dengan syarat
kesalahan ada pada diri suami sehingga istri menjatuhkankhulu’ .Misalnya tidak
menunaikan hak istri dan bermaksud untuk menyengsarakan istri maka suami tidak
berhak menerima tebusan dari pihak istri. Bahkan tebusan tersebut menjadi haram
bagi suami.101 Maksudnya adalah apabila asal-muasal perceraian berdasarkan
khulu’ itu terjadi karena kesalahan dari suaminya maka suami tidak boleh
mengambil sedikitpun dari barang yang dimiliki oleh isterinya apabila suaminya
mengambil maka ia telah berbuat kedzoliman.
Dalam Surat Al-Baqoroh ayat 229Allah Subhanahu wata’ ala berfirman:
ُ ْ َو ََّل ي َ ِح ُّل ل َ ك ُ مْ أ َ ْن ت َأ
ح د ُو د َ ال ل ا هِ ف َ إ ِ ْن ِخ ف ْ ت ُ ْم
ُ خ ذ ُوا ِم ام ا آ ت َي ْت ُ ُم و ه ُ ان ش َ ي ْ ئ ً ا إ ِ اَّل أ َ ْن ي َ َخ ا ف َ ا أ َ اَّل ي ُ ق ِ ي َم ا
ْ
ا
ْ َ ح ع َ ل َ ي ْ ِه َم ا ف ِ ي َم ا ا ف ْ ت َ د
ح د ُو د ُ ال ل هِ ف َ ََل ت َع ْ ت َد ُو ه َا َو َم ْن
َ ت ب ِ هِ ت ِ ل
ُ ك
ُ ح د ُو د َ ال ل ا هِ ف َ ََل
ُ أ َ اَّل ي ُ ق ِ ي َم ا
َ ج ن َا
ك ه ُ م ُ ال ظ ا ا ل ِ مُ و َن
َ ِ ح د ُو د َ ال ل ا هِ ف َ أ ُو ل َ ئ
ُ ي َ ت َع َ د ا
Artinya: Tidak halal bagikamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah
kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat
menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami
isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas
keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah
hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang
melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Imam Syfi’ie, Hukum Al-Qur’an (As-Syafi’ie dan Ijtihadnya) terj.Baihaqi Safi’uddin
(Surabaya:Bangkul Indah1994), 205.
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100
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Azam, 2009), hlm 556
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Firman Allah Subhanahu wata’ala : ”Tidak halal bagi kamu mengambil
kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau
keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Ayat ini
turun sebagai ayat tentang hukum Allah menerangkan tentang prosedur thalaq dan
konsekuensinya juga sebagai dasar awal-mula terjadinya hukum khulu’ dan
penerimaan iwadh. Penafsiran Imam Al-Qurthubi terkait dengan khulu’ beragam
karena beliau memadukan penafsiran antara penafsiran dengan Al-Qur’an dengan
hadits juga menggabungkan penafsiran Al-Qur’an dengan para perkataan sahabat.
Sebagaimana beliau rahimahullah mencantumkan hadits yang diriwayatkan oleh
Al-Bukhari

berkata dalam tafsirnya, Al-Bukhari berkata dari narasi Ikrimah

tentang wanita dari Ibnu Abbas bahwa wanita dari Tsabit Bin Qais mendatangi
Nabi, semoga doa dari Allah dan Nabi Muhammad ShalaAllahu’alayhi wa
sallam.102 Ukur apa yang dianggap memalukan dalam penciptaan dan tidak ada
agama, tapi aku tidak tahan! Kemudian Utusan Allah, semoga Allah Azza wa Jalla
memberikan rahmat dan memberinya kedamaian, berkata: (Apakah Anda
mengembalikan kebunnya kepadanya)? Dia berkata: Ya, atas otoritas Ikrimah, atas
otoritas Ibnu Abbas, bahwa Jamila Bint Sholul datang kepada Nabi, semoga doa
dan damai Allah besertanya, dan dia berkata: Demi Allah, tidak ada kesalahan
dalam agama atau ciptaan, tetapi saya membenci ketidakpercayaan dalam Islam,
dan saya tidak bisa mentolerirnya dengan kebencian! Kemudian Nabi, semoga doa
dan damai Allah besertanya, berkata kepadanya: "Apakah Anda ingin kebunnya
kembali kepadanya?".Demikian pula, bahwasanya ketika terjadi khulu’ itu sangat
tidak boleh dan tidak dianjurkan bagi suami untuk mengambil kembali barang hibah
atau barang yang sudah diberikan kepada istrinya hal ini sesuai dengan penafsiran
imam Al-Qurthubi dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat19. “ Janganlah

kalian

dalam mempergauli mereka menyusahkan mereka yang pada akhirnya mereka
membiarkan kamu mengambil apa yang telah kamu serahkan kepada mereka
sebagai maskawinnya, atau mengambil sebagiannya, atau salah satu hak mereka
yang ada padamu, atau sesuatu dari hal tersebut karena kalian ambil dari mereka
dengan cara paksa dan menimpakan mudarat terhadap mereka”.103
102

Al qurtubi, Syekh Imam, Tafsir Al Qurtubi, Jilid 3. Jakarta:Pustaka Azam. hlm.276
Muhammad bin Ahmed Al-Ansari Al-Qurthubi Abu Abdullah “Tafseer Al-Qurthubi” ,
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Firman Allah Subhanahu wata’’alaItulah hukum-hukum Allah, maka
janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah
mereka itulah orang-orang yang zalim. Batas-batas hukum Allah maka janganlah
kamu melanggarnya. Batas-batas yang ditetapkan Allah terdiri dari dua hal yaitu
perintah dan larangan. Maka semua yang diperintahkan dan dilarangnya harus
berada pada wilayah masing-masing.seluruh ayat yang ditutup dengan

ف َ ََل

 ت َع ْ ت َ د ُو ه َاmengandung angka-angka, baik itu jumlah angka batasan dalam jumlah
thalaq yang dibolehkan.104 Dan pada ayat ini melarang melampaui batas ketentuan
ilahi dan konteks pembicaraannya adalah tentang perselisihan, kebencian dan
ketidakpahaman. Karena itu wajar ayat jika larangan-Nya adalah larangan
melampaui batas.105 Dan tidak ada orang yang lebih dzolim daripada mereka yang
sudah diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wata’ala dan diberikan tentang
penjelasan-penjelasan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wata’ala setelah itu
mereka meninggalkan, mengingkari dan berpaling dari Nya serta melupakan
seakan-akan mereka tidak mengetahuinya.106
C. Kondisi Ketika Isteri Diperbolehkan Meminta Khulu’ Menurut Imam AlQurthubi
Perceraian adalah perkara halal yang dibenci oleh Allah. Perceraian dipilih ketika
dibutuhkan saja, yaitu apabila mepertahankan pernikahan akan menimbulkan
kemudhorotan yang lebih besar. Bagi wanita yang meminta cerai adalah perbuatan
yang sangat buruk. Dan islam melarangnya dengan menyertaan ancaman bagi
pelakunya, jika tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Dalam hadits riwayat Tsuban
Nabi Muhammad ShalaAllahu ‘alayhi wa sallam bersabda:
Artinya: “Wanita mana saja yang meminta kepada suaminya untuk dicerai tanpa
kondisi mendesak maka haram baginya bau surga.” (H.R Abu Dawud, Kitab
Thalaq, bab al khulu’ no.228 hal 86-87).
Seorang isteri diperbolehkan mengajukan khulu’ dengan menyerahkan mahar
yang telah diberikan suami. Demikian menurut pendapat madzhab Hanafi dan
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beberapa ulama madzhab Maliki, hanya saja mereka mensyaratkan isteri hasrus
sudah baligh. Kecuali isteri yang masih kecil makruh untuk meminta khulu’ dan
istri yang menderita penyakit bodoh haram baginya meminta khulu’. Dan hadits
Nabi tentang pengaduan isteri Tsabit bin Qais menunjukkan tidak memaksa wanita
untuk tetap bertahan dengan suaminya sekalipun jika dalam keadaan tertindas.
Karena yang dilarang oleh Rasulullah shallaAllahu’alayhi wa sallam adalah
melakukan gugat cerai tanpa alasan yang benar, tetapi jika melakukan gugat cerai
dengan alasan yang benar maka syariat tidak melarangnya. Kesimpulan bahwa
seorang wanita jika membenci suami arena akhlaq atau karena fisiknya atau karena
agamanya atau karena usianya yamg sudah tua atau karena sudah tua atau karena
alasan yang semisalnya, sementara dia khawatir tidak bisa menunaikan hak Allah
dala mentaati sang suami maka boleh baginya meminta khulu’ (gugat cerai) kepada
suaminya dengan memberikan biaya atau ganti untuk melepaskan dirinya
1. Dalam Surat Al-Baqoroh ayat 231Allah Subhanahu wata’ala berfirman:
ف َو ََّل
ٍ ح و ه ُ ان ب ِ َم ع ْ ُر و
ٍ س ك ُ و ه ُ ان ب ِ َم ع ْ ُر و
ِ َو إ ِ ذ َ ا طَ ل ا ق ْ ت ُم ُ الن ِ سَ ا َء ف َ ب َ ل َ غ ْ َن أ َ َج ل َ هُ ان ف َ أ َ ْم
ُ ف أ َ ْو س َ ِر
ا
ُ
ْ
َ
َ
ا
َ
َ
ُ
َ
َ
ت ال ل هِ ه ُ ز ًو ا
ِ ك ف ق د ْ ظ ل م َ ن َ ف س َ ه ُ َو َّل ت َت ِخ ذ وا آ ي َ ا
ِ ت ُ ْم
َ ِ ض َر ا ًر ا ل ِ ت َ ع ْ ت َ د ُوا َو َم ْن ي َ ف ْ ع َ ْل ذ ل
ِ س ك ُ و ه ُ ان
ْ
ْ
ت ال ل ا هِ ع َ ل َ ي ْ ك ُ مْ َو َم ا أ َن ْ َز َل ع َ ل َ ي ْ ك ُ ْم ِم َن ال ِك ت َا ب ِ َو ال ِح كْ َم ةِ ي َ ِع ظ ُ ك ُ ْم ب ِ هِ َو ات اق ُ وا
َ َو ا ذ ْ ك ُ ُر وا ن ِ ع ْ َم
ا
ُ
ا
ٌ ي ٍء ع َ ل ِ ي م
ْ َ ال ل ا ه َ َو ا عْ ل َ مُ وا أ َ ن ال ل ه َ ب ِ ك لِ ش
Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir
iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka
dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi
kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa
berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.
Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat
Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan
Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang
diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
Allah berfirman mengabarkan tentang memberlakukan wanita dengan cara
yang ma’ruf. Beliau mencantumkan Hadits Nabi Muhammad ShalaAllahu’alayhi
wa sallam bersabda: Siapa pun yang bercerai, membebaskan, menikah atau
menikah, maka dia mengklaim bahwa dia adalah seorang pemain. Muwatta Malik
dia memberi tahu dia bahwa seorang pria berkata kepada Ibnu Abbas: Aku bercerai.
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Ibn Yunus tentang otoritas Amr pada otoritas al-Hasan pada otoritas Abu al-Dardaa,
jadi dia menyebutkan artinya dan istriku keluar seratus kali, jadi apa yang kau lihat
Ali? Ibn Abbas berkata: (Saya menceraikan anda dari tiga, dan sembilan puluh tujuh
mengambil ayat-ayat Allah terguncang). Al-Daqutni dari hadits Ismail bin Umayya
al-Qurashi tentang otoritas Ali berkata: Nabi, damai dan berkah besertanya,
mendengar seorang pria yang bercerai sama sekali dan mendapat murka yang
diambil oleh Allah, apakah ayat-ayat itu diambil oleh Allah?Mereka mengguncang
dan bermain dengan perceraian. Kami melakukannya tiga kali, yang tidak
diperbolehkan baginya sampai dia menikahi suami lain, yang mengatakanyang
diriwayatkan atas otoritas Aisyah: (Bahwa seorang lelaki biasa menceraikan
istrinya dan kemudian berkata: Demi Tuhan, aku tidak mewarisi kamu dan aku
tidak memanggilmu. Para ulama kita mengatakan: Semua ucapan termasuk. Dan
dikatakan kepada mereka yang tidak percaya, dan dikatakan kepada mereka yang
memasang dan tidak memperhitungkan arti dari ayat tersebut, karena dikatakan
kepada mereka yang mengejek ayat-ayat Allah: Ambillah mereka. Mereka
mengguncang. Dan “ayat-ayat Allah”: petunjuknya, perintah dan larangannya.107
Firman Allah Subhanahu wata’ala “Janganlah kamu rujuki mereka untuk
memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka” suami
yang membenci istrinya lalu mempersulitnya dalam berinteraksi agar isteri terdesak
untuk cerai dan bebas darinya dengan memberikan tebusan kepadanya maka hal ini
suami tidak boleh mengambil apapun dari isterinya.108 Kecuali jika kesalahan
terjadi dari keduanya maka suami berhak mengambil tetapi tida lebih dari jumlah
mahar.109Ayat ini menekankan bahwa seorang suami yang akan mentalak istrinya
harus dengan cara yang ma'ruf. Ayat ini memiliki keutamaan bahwa ketika suami
istri akan berpisah pun harus dengan cara yang baik. Beliau mencantumkan hadits
yang sangat masyhur diriwayatkan Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, dari
Abu Hurairah, ia menceritakan, Rasulullah bersabda: “Ada tiga perkara yang
bersungguh-sungguhnya dianggap sungguh-sungguh dan main-mainnya pun
dianggap sungguh-sungguh, yaitu nikah, talak dan rujuk.”
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Firman Allah Subhanahu wata’ala “Janganlah kamu jadikan hukum-hukum
Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan
Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi
pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Yakni orang-orang
yang telah diberikan peringatan melalui ayat-ayat Allah namun mereka berpaling
daripadanya, yakni melupakan dan tidak mendengarkannya serta tidak memberikan
perhatian terhadapnya110
2. Dalam Surat An-Nisa ayat 4Allah Subhanahu wata’ala berfirman:
سا فَ ُكلُوهُ َه ِنيـًٔا ام ِريـًٔا
َ صد ُ َق ِت ِه ان نِحْ َلةً َفإِن ِطبْنَ لَ ُك ْم َعن
ً ش ْىءٍ ِم ْنهُ نَ ْف
ِ َو َءاتُوا
َ ٱلن
َ سا َء
Artinya:“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi)
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan
kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah
(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
Pesan yang dimaksud dengan firman Allah “Kemudian jika mereka
menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka
makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik
akibatnya”.mengenai

besarnya

tebusan,

selayaknya

disesuaikan

dengan

kesepakatan suami-istri dan jangan mengambil barang dengan jumlah yang
melampaui batas. Sudah sepatutnya suami tidak berhak mengambil lagi barang
hibah atau barang yang sudah diberikan oleh suami kepada istrinya.111 Ketika akan
bercerai maka sudah sepatutnya bercerai dengan cara yang benar. Dalam
pernikahan yang sah isteri lebih berhak mendapatkan mahar sepenuhnya, jika dia
sudah digauli , maka hal ini ditetapkan bahwa mahar menjadi sepenuhnya bagi
isteri.112 Mahar ini sebagai tanda kehormatan isteri, jikalau suami mengambil
seluruhnya baik barang hibah, mahar atau bahkan kadarnya lebih besar dari jumlah
mahar maka suami tersebut menganggap rendah dan tidak menghargai istri.
Beliau Rahimahullah mencantumkan hadits yang diriwayatkan dari lbnu
Abbas sehubungan dengan firman-Nya: dan janganlah kalian menyusahkan
mereka karena Artinya. janganlah kalian memaksa mereka. karena hendak
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mengambil kembali sebagian dan apa yang telah kalian berikan kepadanya. (AnNisa: 19) Seorang lelaki yang mempunyai istri, sedangkan dia tidak menyukainya,
padahal dia telah membayar maskawin kepadanya. maka ia bersikap menyusahkan
dirinya dengan tujuan agar si istri menebus kebebasannya dengan maskawin yang
telah dibayarkan kepadanya dari dia. Demikianlah menurut apa yang dikatakan oleh
para ulama dan bukan hanya seseorang inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir113 apabila
seorang suami dan isteri saling berselisih di mana isteri tidak melaksanakan hak
suaminya dan ia sangat membencinya serta tidak mampu menggaulinya, maka isteri
dapat memberikan tebusan kepada suaminya atas apa yang pernah diberikan suami
kepadanya. Tidak ada dosa atas keduanya untuk mengeluarkan tebusan dari
isterinya.
3. Dan ketika menafsirkan ayat 20 dari surat An-Nisa:
َ َو ِإ ْن أ َ َردت ُّ ُم ٱ ْستِ ْبدَا َل زَ ْوجٍ ام َكانَ زَ ْوجٍ َو َءاتَ ْيت ُ ْم ِإحْ دَى ُه ان قِن
شيْـًٔا أَتَأ ْ ُخذُونَ ۥهُ بُ ْهتَنًا َو ِإثْ ًما ُّم ِبينًا
َ ُارا فَ ََل ت َأ ْ ُخذُوا ِم ْنه
ً ط
Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain,
sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang
banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun.
Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan
dengan (menanggung) dosa yang nyata?
Oleh karenanya firman Allah subhanahu wa ta'ala ini mengabarkan tentang
larangan ketika seorang suami yang akan menceraikan isterinya dengan mengambil
harta yang sudah diberikan suami kepada isterinya.114 Harta yang sudah diberikan
baik berupa nafkah, hasil hibah ataupun mahar. Bila ada seorang suami
menceraikan istrinya dan mengganti dengan istri yang lain, hal itu secara prinsip
boleh saja. Akan tetapi, dia tidak boleh mengambil mahar yang telah dia berikan
kepada istrinya meskipun maharnya dulu banyak sekali. Cara suami untuk
mengambil mahar bisa bermacam-macam. Kemudian dalam firman Allah
subhanahu wa ta'ala dalam kalimat "apakah kamu akan mengambilnya dengan jalan
tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata". Bisa dengan
mengatakan kedustaan kepada istri atau menzhaliminya sehingga dia tidak kuat dan
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mengembalikan mahar yang telah diberikan suaminya dulu. Atau dalam kondisi
terpaksa (yang dibuat oleh suami) sang istri meminta talaq kepada suami. Dalam
kondisi apapun sang suami haram meminta kembali mahar yang telah diberikan
kepada istri. Kecuali sang istri berbuat zina dan semacamnya, sebagaimana
diterangkan ayat sebelumnya. Kemudian dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala
dalam kalimat "apakah kamu akan mengambilnya dengan jalan tuduhan yang dusta
dan dengan (menanggung) dosa yang nyata". 115
4. Dan ketika menafsirkan ayat 21 dalam surat An-nisa:
ً ض َوأ َ َخذْنَ ِمن ُكم ِميث َقًا َغ ِلي
ظا
ُ ضى َب ْع
ٍ ض ُك ْم ِإلَى َب ْع
َ ْف ت َأ ْ ُخذُونَ ۥهُ َوقَدْ أ َ ْف
َ َو َكي
Artinya: ”Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian
kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka
(isteri-isterimu)

telah

mengambil

dari

kamu

perjanjian

yang

kuat”.

Dan Firman Allah "bagaimana kalian akan mengambilnya kembali, padahal kalian
telah bergaul satu sama lain dan mereka telah mengambil janji yang kuat dari
kalian?"Allah ingin menyadarkan orang-orang beriman dengan sebuah pertanyaan:
bagaimana kalian tega mengambil kembali mahar yang telah kalian berikan kepada
istri-istri kalian, padahal kalian sudah saling berhubungan suami istri, tak ada
rahasia lagi di antara kalian, kalian tahu detil tentang dirinya dan dirinya pun
begitu? Sungguh tidak pantas dan tidak dapat dinalar bila mengambil kembali apa
yang digunakan untuk menghalalkan farjinya (mas kawin) dan kalian juga sudah
dijanji dengan janji yang kuat saat kalian mengatakan “Qabiltu nikahaha wa
tazwiijaha bi mahrin kadza wa kadza (telah aku terima nikahnya dan kawinnya
dengan mahar begini dan begini...)”. Maka dengan alasan apapun, suami tidak boleh
berbuat dzalim terhadap istri, baik dalam kondisi dipertahankan sebagai istri atau
dilepas.116
D. Analisa Penafsiran Khulu’’
Al-Qur’an merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu
wata’ala sebagai pedoman bagi hambanya. Dan merupakan kitab yang kaya akan
ilmunya. Orang islam meyakini bahwa Al-Qur’an adalah kitab suci yang
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diwahyukan kepada nabi Muhammad ShalaAllahu ‘alayhi wasallam melalui
malaikat jibril dan merupakan satu-satunya kitab yang dijaga dari perubahan kata,
kalimat atau bahkan huruf-hurufnya oleh Allah Subhanahu wata’ala. Yang pada
hakekatnya memiliki relevansi dengan dinamika sosial-kemasyarakatan serta
merupakan petunjuk bagi umat manusia. Yang setiap saat harus dibaca, dipahami
arti atau maknanya. Sehingga keberadaan Al-Qur’an sangat bermanfaat dalam
berkomunikasi dan berinteraksi dengan Allah Subhanahu wata’ala bahkan untuk
mencapai kualitas spiritual tertinggi yaitu taqwa kepada-Nya. Saat ini pesatnya
perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta banyaknya modernisasi
melingkupi kehidupan umat manusia telah menciptakan manusia-manusia satu
dimensi yang kehilangan dimensi spiritualnya dan cenderung berorientasi pada
keadaan belaka. Fenomena dan kecenderungan ini sudah luas mewarnai kehidupan
manusia sehingga peran agama sebagai sebagai pengendali sikap dan prilaku,
maupun sebagai landasan moral, etika dan spiritual manusia semakin penting
adanya.
Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa masyarakat semakin jauh dari
kitabullah, sehingga mereka semakin jauh pula dengan moral yang baik dan terpuji
yang tidak disertai oleh keluhuran akhlaq atau budi pekerti akan membawa manusia
kepada penderitaan atau bahkan kehancuran. Oleh karena itu, masyarakat harus
berada dalam jalur-jalur kemanusiaan dan keagamaan yang luhur.
Al-Qur’an sebagai kalamullah yang memerintahkan hamba atau manusia
agar selalu dalam petunjuk-Nya yang mulia. Apalagi dalam memutuskan suatu
perkara khususnya dalam keluarga terkait gugat cerai atau khulu’ .
Penafsiran Imam Al-Qurthubi terkait dengan khulu’ beragam karena beliau
memadukan penafsiran antara penafsiran dengan Al-Qur’an dengan hadits juga
menggabungkan penafsiran Al-Qur’an dengan para perkataan sahabat. Hal ini
sebagaimana dalam tafsir surat Al-Baqoroh ayat 229 “Diceritakan oleh Al-Bukhari
dari narasi Ikrimah meriwayatkan dari IbnuAbbas, dia berkata "Orang yang pertama
kali melakukan khulu' dalam Islam adalah saudaraperempum Abdullah bin Ubai,
dia datang menghadap Nabi ShallaAllahu ‘alayhi wa sallam dan berkata 'Wahai
Rasulullah aku wajahku dan wajahnya tidak akan pemah bersatu selamanya, aku
pun membuka bagian satir dan melihatnya bersedia menerima iddah, karena dia
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seorang yang sangat hitam, berperawakan pendek sekali dan berwajah
buruk!.'Beliau bertanya, “Apakah kamu mau mengembalikankebun miliknya?" dia
menjawab,"ya, maka Rasulullah mernisahkan keduanya dari hadits inilah peristiwa
khulu' berasal, sebagaimana menurut pendapat jumhur fuqaha imam Malik berkata
"Aku senantiasa mendengar hadits tersebut dari para ulama dimana hal itu telah
kami sepakati bersama yaitu bahwa apabila seseorang tidak menganiaya, tidak
meryrakiti istinya dan tidak melakukan perbuatan buruk kepadanya, sedang sang
istri ingin berpisah dengannya maka dihalalkan baginya mengambil tebusan dari
istrinya,

sebagaimana

yang

dilakukan

Nabi

ShallaAllahu

‘alayhi

wa

sallamtertradap istri Tsabit bin Qais. Namun jika suami berbuat nusyuz dengan
menyakiti dan menganiaya istrinya maka apa yang diambil suarni harus
dikembalikan kepada istinya.
Demikian pula, bahwasanya ketika terjadi khulu’ itu sangat tidak boleh dan
tidak dianjurkan bagi suami untuk mengambil kembali barang hibah atau barang
yang sudah diberikan kepada istrinya hal ini sesuai dengan penafsiran imam AlQurthubi dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat19. Janganlah kalian dalam
mempergauli mereka menyusahkan mereka yang pada akhirnya mereka
membiarkan kamu mengambil apa yang telah kamu serahkan kepada mereka
sebagai maskawinnya, atau mengambil sebagiannya, atau salah satu hak mereka
yang ada padamu, atau sesuatu dari hal tersebut karena kalian ambil dari mereka
dengan cara paksa dan menimpakan mudarat terhadap mereka”.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
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Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulan sebagai berikut, dalam
pandangan Imam Al-Qurthuby saat terjadi khulu’maka seorang suami tidak boleh
untuk untuk mengambil barang hibah atau barang yang sudah diberikan kepada
istrinya, hal ini sesuai dengan penafsiran imam Al-Qurthubi dalam Al-Quran surat
An-Nisa ayat19 yaitu “Janganlah kalian dalam mempergauli mereka menyusahkan
mereka yang pada akhirnya mereka membiarkan kamu mengambil apa yang telah
kamu serahkan kepada mereka sebagai maskawinnya, atau mengambil
sebagiannya, atau salah satu hak mereka yang ada padamu, atau sesuatu dari hal
tersebut karena kalian ambil dari mereka dengan cara paksa dan menimpakan
mudarat terhadap mereka”. Kemudian Al-Qurthuby melanjutkan bahwa seorang
suami yang telah menerima khulu’ tidak berhak untuk ruju’ pada isteri yang di
khulu’ itu dalam iddah kecuali jikasang istri rela atasnya. Demikian juga pendapat
jumhur

ulama

dan

empat

mazhab,

sebagai

isteri

yang

mengajukan

khulu’diaberhakmengusaidarihartaiwadh yang diberikan.Kemudian adapun masa
iddah isteri yang khulu’ menurut Ali dan Umar adalah tiga kali quru’ sebab khulu’
sama dengan talaq. Sedangkan masa iddah menurut Ustaman bin Affan , Ibnu
Abbas, Al-Rubayyi binti Mu’awidz bagi isti yang telah jatuh khulu’ atasnyamaka
ia hanya satu kali haidh.

B. Saran-saran
Sekiranya, penelitian ini tidak cukup sampai disini, tetapi berlanjut pada
pengembangan yang lebih kompleks, karena penulis menyadari bahwa tulisan ini
jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengajukan beberapa saran dan
masukkan yang dianggap perlu untuk pengembangan lebih lanjut. Guna
menghasilkan karya yang lebih sempurna.
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1. Untuk menciptakan generasi insani yang sesuai dengan tujuan
penciptaNya, maka hendaklah setiap insan untuk selalu mendekatkan diri
dan berinteraksi dengan Al-Qur’an dalam memutuskan perkara atau mencari
solusi dalam kehidupan. Serta,mengkaji tafsirnya juga mengamalkan isi
yang dikandungnya.
2. Jadikanlah Sunnah Rasulullah ShalaAllahu’alayhi wa sallamsebagai
penuntun dalam keseharian, agar tidak terjatuh pada kesalahan dan dalam hal
yang bisa merugikan masyarakat atau keluarga.
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