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BAB I 

PENDAHULAN 

A. Latar Belakang   

Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan 

memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam 

pernikahan berupa mahar kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan 

kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas. Para ulama 

fiqih sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya baik secara 

kontan maupun secara tempo, pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian 

yang terdapat dalam aqad pernikahan. Para ulama sepakat bahwa mahar 

merupakan syarat nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk 

meniadakannya ( Ibnu Rusyd, 1990, II: 385). 

Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai 

perempuan bukan diartikan sebagai pembayaran, seolah-olah perempuan yang 

hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat Islam 

dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak 

zaman Jahiliyah telah diinjak-injak harga dirinya. Dengan adanya pembayaran 

mahar dari pihak mempelai laki-laki, status perempuan tidak dianggap sebagai 

barang yang diperjual belikan, sehingga perempuan tidak berhak memegang harta 

bendanya sendiri atau walinya pun dengan semena-mena boleh menghabiskan 

hak-hak kekayaannya (Sayyid Sabiq,  2006: 40). 

Dalam syariat Islam, wanita diangkat derajatnya dengan diwajibkannya 

kaum laki-laki membayar mahar jika menikahinya. Pengangkatan hak-hak 
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perempuan pada zaman Jahiliyah dengan adanya hak mahar bersamaan pula 

dengan hak-hak perempuan lainnya yang sama dengan kaum laki-laki, 

sebagaimana adanya hak waris dan hak menerima wasiat (Amin Nurudin, 2004: 

54). 

    Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang 

wanita dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima 

mahar . Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada 

wanita lainnya atau kepada siapapun walupun sangat dekat denganya. Orang lain 

tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, 

kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri. Alloh Swt. Berfirman pada surat Al-

Nisa ayat 4:   

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamunikahi) sebagai pemberian 

wajib. Kemudian jika mereka meyerahkan kepada kamu sebagian dari 

mahar dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu 

(sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (Soenarjo 

dkk.,1989:115). 

Pemberian itu ialah mahar yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan 

kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Imam Syafi’i 

mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-

laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya (Tihami 

, 2009: 37). 

Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan imam malik 

mengatakan sebagai rukun nikah, maka hukum memberikanya adalah wajib. 

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah 

maksimum dari mahar. Hal ini disebabkan perbedaan tingkatan kemampuan 
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manusia dalam memberinya. orang yang kaya mempunyai kemapuan untuk 

memberi mahar yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya, 

orang miskin yang ada yang hampir tidak mampu memberinya. Oleh karena itu, 

pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai 

kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk 

menetapkan jumlahnya. Mukhtar kamal menyebutkan, “janganlah hendaknya 

ketidaksanggupan membayar mahar karena besar jumlahnya menjadi penghalang 

bagi berlangungnya suatu perkawinan,” sesuai dengan sabda Nabi : 

ه  َعْبد   َحدَّثَنَا م   أَبهي َعنْ  َمالهك   أَْخبََرنَا ي وس فَ  ْبن   ّللاَّ  ْبنه  َسْهله  َعنْ  َحازه

ه  َرس وله  إهلَى اْمَرأَة   َجاَءتْ  قَالَ  َسْعد    فَقَالَتْ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهه  ّللاَّ   َصلَّى ّللاَّ

نْ  َوَهْبت   إهن هي ي مه يًل  فَقَاَمتْ  نَْفسه ل  رَ  فَقَالَ  َطوه ْجنهيَها ج  ه  تَك نْ  لَمْ  إهنْ  َزو 

ْندَكَ  َهلْ  قَالَ  َحاَجة   بهَها لَكَ  نْ  عه ق َها َشْيء   مه ي َما قَالَ  ت ْصده ْنده  إهّلَّ  عه

ي سْ  لَكَ  إهَزارَ  َّل  َجلَْستَ  إهيَّاه   أَْعَطْيتََها إهنْ  فَقَالَ  إهَزاره  فَقَالَ  َشْيئًا فَاْلتَمه

د   َما سْ اْلتَ  فَقَالَ  َشْيئًا أَجه نْ  َخاتًَما َولَوْ  مه يد   مه دْ  فَلَمْ  َحده  أََمعَكَ  فَقَالَ  يَجه

نْ  اَها لهس َور   َكذَا َوس وَرة   َكذَا س وَرة   نَعَمْ  قَالَ  َشْيء   اْلق ْرآنه  مه  فَقَالَ  َسمَّ

ْجنَاَكَها قَدْ  نْ  َمعَكَ  بهَما َزوَّ  اْلق ْرآنه  مه

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah 

mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd ia 

berkata; Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam dan berkata, "Sesungguhnya aku menghibahkan diriku." 

Wanita itu berdiri agak lama, lalu seorang laki-laki pun berkata, 

"Nikahkahkanlah aku dengannya, jika memang Anda tidak berhasrat 

padanya." Beliau bertanya: "Apakah kamu memiliki sesuatu untuk 

maharnya?" laki-laki itu berkata, "Aku tidak punya apa-apa kecuali 

kainku ini." Beliau bersabda: "Jika kamu memberikannya dan kamu 

duduk tak berkain. Carilah sesuatu." Laki-laki itu menjawab, "Aku tidak 

mendapatkan sesuatu." Beliau bersabda lagi: "Carilah, meskipun hanya 

berupa cincin emas." Namun laki-laki itu ternyata tak mendapatkan 

sesuatu, akhirnya beliau bertanya: "Apakah kamu hafal sesuatu dari Al 
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Qur`an?" laki-laki itu menjawab, "Ya, yaitu surat ini dan ini." Ia 

menyebutkannya. Maka beliau bersabda: "Sesungguhnya aku telah 

menikahkanmu dengan wanita itu dengan mahar hafalan Al Qur`anmu" 

(H.R Bukhori hadits no. 4740). 

Mengenai besarnya mahar, para fuqoha telah sepakat bahwa bagi mahar 

itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka beselisih pendapat tentang batas 

terendahnya.  

Imam Syafi’i berpendapat bahwa mahar tidak ada batas minimalnya, 

segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan 

mahar. Hal ini sebagaimana ia tegaskan dalam kitabnya : 

 اوْ ال  قَ فَ  قَ ئه َل لعَ اْ  واد  أَ  الَ قَ  م.ص للاه  لَ وْ س  رَ  نَّ أَ  انَغْ لَ بَ وَ  :ىعه افه الشَّ  الَ قَ 
 للاه  لَ وْ س  رَ  نَّ أَ  انَغْ لَ بَ وَ  نَ وْ ل  هْ َل اْ  هه به  ىاضه رَ اتَ مَ  الَ قَ  ؟قَ ئه َل لعَ اْ  امَ وَ 

َ  لَّ تَ سْ اه  دْ قَ فَ  مه هَ رْ ده به  لَّ حَ تَ اسْ  نه مَ  الَ قَ  م.ص  نَّ اأَ نَغْ لَ ب  وَ  ىعه افه الشَّ  لَ قا
 نَ بْ رَ مَ ع   نَّ أَ  انَغْ لَ بَ وَ  نه يْ لَ عْ نَ ىلَ عَ  احَ كَ نه  ازَ جَ أَ  م.ص للاه  لَ وْ س  رَ 
 به يْ بَ زه  نْ مه  اته ضَ بْ قَ  ثه َل ثَ  ىفه  الَ قَ  ه  نْ عَ  ىالَ عَ تَ  للا   يَ ضه رَ  ابه طَّ خَ الْ 
 .ر  هْ مَ 

(Muhammad bin Idris al-Syafi’i, t.th, VII: 154-156). 

Syafi'i berkata: sampai kepada kami, bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: 

tunaikanlah 'alaqah-'alaqah (segala yang menyangkut dengan kehidupan 

manusia). lalu mereka itu bertanya: apakah alaqah-'alaqah itu? Nabi 

Saw. Menjawab: yang direlai oleh segala yang punya. Sampai kepada 

kami, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: siapa yang menghalalkan dengan 

sedirham, maka sesungguhnya ia sudah menghalalkan. Sampai kepada 

kami bahwa Rasulullah Saw membolehkan perkawinan dengan sepasang 

sandal. Sampai kepada kami, bahwa Umar bin Khattab ra berkata: pada 

tiga genggam dari buah anggur kering itu mahar ( Ismail Yakub, t.th, VII: 

291). 
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Pernyataan Imam Syafi’i di atas menunjukkan bahwa ia tidak memberi 

batasan terendah dalam memberikan mahar kepada wanita, yang penting dalam 

perspektif Imam Syafi’i itu mahar mempunyai nilai harga di pasaran. Adapun 

harus berapa harganya bukan masalah. Yang menjadi masalah, apa yang menjadi 

dasar hukum Imam Imam Syafi’i berpendapat seperti itu, dan apa yang menjadi 

metode istinbat hukum Imam Imam Syafi’i. 

Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas 

terendahnya. Imam malik dan pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling 

sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa 

dengan barang yang sebanding berat emas perak tersebut (Tihami, 2009: 42). Hal 

ini sebagaimana ia tegaskan dalam kitabnya : 

َ  لَ  فَا نْ  بهأَقَلَ  أَة   َمرْ الْ  ت ْنَكحَ  أنْ  اأََرى لَ  لهك ما ْبعه  مه ينَار   ر   أَْدنَى َوذَلهكَ  ده

ب   َما  اْلقَْطع   فهيهه  يَجه
(Imam Malik ibn Anas, t.th: 313) 

“Malik berkata: "Aku tidak setuju jika wanita dapat dinikahi dengan 

(mahar) kurang dari seperempat dinar. Itu adalah jumlah minimal yang 

juga untuk mewajibkan pemotongan tangan (karena pencurian) (Abu 

Ahmad as Sidokare, 2010:1099). 

Dalam hubungannya dengan kriteria minimal dalam memberi mahar 

bahwa Malik menggunakan kriteria minimal dalam memberi mahar adalah karena 

ia menggunakan metode istinbath berupa qiyas. Dalam hal ini Malik berpendirian 

bahwa mahar itu analog dengan nishab pada hukuman potong tangan karena 

pencurian yaitu 3 dirham atau 1/4 dinar emas.  
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Yang menjadi masalah, apa yang melatar belakangi Imam Malik 

berpendapat seperti itu, dan apa yang menjadi metode istinbath hukum Imam 

Malik.  Dan apa yang menjadi dasar hukum Imam Imam Syafi’i berpendapat 

seperti itu, dan apa yang menjadi metode istinbat hukum Imam Imam Syafi’i. 

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis mencoba untuk meninjau lebih 

jauh melalui penulisan skripsi dengan Judul  “BATAS MINIMAL MAHAR 

MENURUT MUHAMMAD BIN IDRIS AL-SYAFI’I DAN IMAM MALIK”. 

A. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak  dari permasalahan di atas, maka Penulis akan membahas 

permasalahan yang berkaitan dengan dua pendapat yaitu Al-Syafi’i dan Malik bin 

anas , yaitu: 

1. Bagaimana pendapat  Muhammad Bin Idris Al-Syafi’i dan Imam Malik 

tentang batas minimal mahar ? 

2. Bagaimana metode istinbath hukum Muhammad Bin Idris Al-Syafi’i dan 

Imam Malik tentang batas minimal mahar? 

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara pendapat Muhammad Bin 

Idris Al-Syafi’i dan Imam Malik tentang batas minimal mahar? 

 

B. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian yang ingin Penulis  capai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pendapat Muhammad Bin Idris Al-Syafi’i dan Imam 

Malik tentang batas minimal mahar ; 
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2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum Muhammad Bin Idris Al-

Syafi’i dan Imam Malik tentang batas minimal mahar; 

3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara pendapat 

Muhammad Bin Idris Al-Syafi’i dan Imam Malik tentang batas minimal 

mahar. 

C. Kerangka Teori  

Pada dasarnya  terjadinya suatu perbedaan pendapat diantara para ulama 

tentang permasalahan suatu hukum tidak terlepas dari perbedaan metode dan dalil 

yang mereka gunakan dalam menetapkan hukum yang dihadapkan kepada 

mereka. Begitupun dalam masalah batar minimal mahar terdapat beberapa 

pendapat, hal ini dimungkinkan karena berbedanya metode penerapan hukum 

antara imam yang satu dengan imam yang lainnya dalam memandang perihal 

masalah tersebut disebabkan oleh penggunaan dalil yang berbeda. 

Kata “Mahar” berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa 

Indonesia terpakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar itu 

dengan “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada 

mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah”. Hal ini sesuai dengan 

tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika 

berlangsungnya akad nikah  ( Amir syarifudin, 2004: 84). 

Adapun kadar mahar yang wajib berdasarkan firman Alloh SWT dalam 

surat Al-Nisa ayat 20 adalah sesuatu yang mempunyai nilai atau berharga. Hanya 

saja disunatkan tidak melebihi dari mahar yang pernahdiberikan suami kepada 

isteri-istrinya dan anak perempuanya, yakni maksimal 500 dirham. Mahar dapat 
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juga hanya sepotong besi, bahkan dapat juga berupa upa (jasa) (Zainal Abidin 

Fikri, 2014: 279). 

Terkait dengan bentuk mahar, dikalangan fuqaha terjadi perbedaan 

pendapat apakah mahar ditentukan kadanya (ukurannya) atau tidak. Perbedaan itu 

disebabkan oleh dua persoalan pokok dalam masalah mahar ini, yaitu: Adanya 

ketidakjelasan akad itu sendiri, yakni: 

a. Kedudukannya sebagai salah satu pertukaran, dimana yang dijadikan 

pegangan adalah adanya kerelaan menerima ganti baik sedikit maupun 

banyak seperti halnya dalam jual beli. 

b. Kedudukannya sebagai salah satu ibadah yang oleh karenanya sudah ada 

ketentuan. 

c. Adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan 

mahar dengan pemahaman hadits yang tidak menghendaki adanya 

pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan menyatakan 

bahwa perkawinan adalah ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada 

ketentuannya (Tihami, 2008: 43). 

Ada sejumlah nash (al- Quran dan sunnah nabi muhammad SAW.) yang 

berbicara sekitar mahar dalam perkawinan. Adapun nash berupa al-Quran adalah 

al-Baqarah :236-237, al-Nisa : 4,24 dan 25, al-Maidah: 5, dan al-Mumtahanah: 10. 

( khoiruddin nasution, 2005: 127). 

▪     
Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup 

perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh 

mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. 

Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian 
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yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan 

berilah mahar mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-

wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang 

mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah 

menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang 

keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-

wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah 

bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari 

perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Soenarjo dkk.,1989:121). 

Pembahasan lebih jauh dari para ahli tafsir dapat dilihat sebagai berikut. 

Ketika menafsirkan al-Nisa:4. al-Qutubhi menyimpulkan bahwa ayat ini, 

menujukkan, suami wajib memberikan mahar kepada istri sebagai kewajiban dan 

sekaligus menjadi hak istri. al-Qurtubi menjadikan al-Nisa: 25 sebagai dasar 

bahwa ulama sepakat tidak ada batas maksimal jumlah mahar, dan berbeda 

pendapat tentang jumlah minimalnya (khoirudin Nasution, 2005: 136). 

Sedangkan sunnah nabi muhammad yang berbicara tentang mahar adalah 

sebagai berikut: 

يع   َحدَّثَنَا يَْحيَى َحدَّثَنَا م   أَبهي َعنْ  س ْفيَانَ  َعنْ  َوكه  ْبنه  َسْهله  َعنْ  َحازه

ل   قَالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهه  ّللاَّ   َصلَّى النَّبهيَّ  أَنَّ  َسْعد   جْ  لهَرج  نْ  بهَخاتَم   َولَوْ  تََزوَّ  مه

يد    َحده
Telah menceritakan kepada kami Yahya Telah menceritakan kepada kami 

Waki' dari Sufyan dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd bahwasanya; Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada seseorang: "Menikahlah 

meskipun maharnya hanya dengan cincin besi" (HR. Bukhori, hadits 

No.4753). 

مه  أَبهي َعنْ  َمالهك َعنْ  يَْحيَى َحدَّثَنهي ينَار   ْبنه  َحازه  َسْعد   ْبنه  َسْهله  َعنْ  ده

ه  ي  ده ه  َرس ولَ  أَنَّ  السَّاعه  يَا فَقَالَتْ  اْمَرأَة   َجاَءتْه   َوَسلَّمَ  َعلَْيهه  ّللاَّ   َصلَّى ّللاَّ

ه  َرس ولَ  ي َوَهْبت   قَدْ  إهن هي ّللاَّ يًل  قهيَاًما فَقَاَمتْ  لَكَ  نَْفسه ل   فَقَامَ  َطوه  َرج 
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ه  َرس ولَ  يَا فَقَالَ  ْجنهيَها ّللاَّ ه  َرس ول   فََقالَ  َحاَجة   بهَها لَكَ  تَك نْ  لَمْ  إهنْ  َزو 

ه  ْندَكَ  َهلْ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهه  ّللاَّ   َصلَّى ّللاَّ نْ  عه ق َها َشْيء   مه  َما فَقَالَ  إهيَّاه   ت ْصده

ي ْنده ي إهّلَّ  عه ه  َرس ول   فَقَالَ  َهذَا إهَزاره  إهنْ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهه  ّللاَّ   َصلَّى ّللاَّ

سْ  لَكَ  إهَزارَ  َّل  َجلَْستَ  إهيَّاه   أَْعَطْيتََها د   َما فَقَالَ  َشْيئًا فَاْلتَمه  قَالَ  َشْيئًا أَجه

سْ  يد   نْ مه  َخاتًَما َولَوْ  اْلتَمه دْ  فَلَمْ  فَاْلتََمسَ  َحده ه  َرس ول   لَه   فَقَالَ  َشْيئًا يَجه  ّللاَّ

نْ  َمعَكَ  َهلْ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهه  ّللاَّ   َصلَّى ي نَعَمْ  فَقَالَ  َشْيء   اْلق ْرآنه  مه  َمعه

اَها لهس َور   َكذَا َوس وَرة   َكذَا س وَرة   ه  َرس ول   لَه   فَقَالَ  َسمَّ  ّللاَّ   َصلَّى ّللاَّ

نْ  َمعَكَ  بهَما أَْنَكْحت َكَها قَدْ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهه   اْلق ْرآنه  مه
Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Hazm bin Dinar 

dari Sahal bin Sa'ad As Sa'idi berkata, "Seorang wanita datang kepada 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, 

saya telah menyerahkan diriku sepenuhnya kepada anda." Beliau lalu 

berdiri lama, hingga ada seorang laki-laki berdiri seraya mengatakan, 

"Wahai Rasulullah, jika anda tidak berkenan dengannya, maka 

nikahkanlah aku dengannya." Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam 

lalu bertanya kepada laki-laki tersebut: "Apakah kamu mempunyai sesuatu 

yang dapat dijadikan mahar untuknya?" laki-laki itu menjawab; "Saya 

tidak mempunyai sesuatu kecuali kain sarung ini." Rasulullah shallallahu 

'alaihi wasallam bersabda: "Jika kamu memberikan kain sarung itu 

padanya, maka kamu akan duduk tanpa sarung. Carilah yang lain." Laki-

laki itu mengadu; "Saya tidak mempunyai sesuatupun." Beliau bersabda 

lagi: "Carilah walau hanya sekedar cincin besi! ." Laki-laki itu lalu 

mencari namun tidak mendapatkannya. Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam bertanya: "Apakah kamu mempunyai hafalan dari Al Qur'an?" 

laki-laki itu menjawab; "Ya, saya telah hafal surat ini dan ini." Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Maka aku nikahkah kamu 

dengan wanita itu, dengan mahar apa yang telah engkau hafal dari surat 

Al-Qur'an" (H.R Malik, hadits no. 968). 

Pemahaman atau pembahasan para pemikir, ahli tafsir (mufassirin) dan 

ahli hukum (fuqaha’) terdapat nash-nash tersebut melahirkan minimal dua hal 

yang menjadi perdebatan tentang mahar, yakni: (1) jumlah minimal dan maksimal 

mahar, dan (2) status mahar, baik akibat yang lahir dari membayar mahar maupun 
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kepemilikannya. Perbedaan pandangan tentang kedua hal tersebut diantaranya 

disebabkan perbedaan memahami nash yang ada. Sebab kedua adalah karena 

sejumlah ilmuan menggunakan nash lain. Tentang jumlah minimal mahar 

misalnya, ada ulama yang berpendapat sudah ada ketetapan jumlah minimal 

mahar, yakni minimal seharga cincin besi (sebiji besi). Dengan alasan ada hadits 

yang menyebutkan demikian. Sementara ulama lain berpendapat bahwa mahar 

tidak harus dalam bentuk benda atau materi, jasa (non materi) pun dapat menjadi 

mahar juga didasarkan pada kasus (hadits) yang membenarkan demikian (kasus 

hafalan al-Quran) (khoirudin Nasution, 2005:130). 

Perbedaan pendapat ini penting dalam memberi alternatif pemecahan 

masalah. Tetapi, berupaya untuk mencari jalan agar dapat diperoleh kesepakatan 

adalah disenangi yang awalnya terjadi perbedaan pendapat. Hal ini tidak lain 

adalah agar kehidupan masyarakat menjadi tenang kembali. Kaidah ini sesuai 

dengan pernyataan imam suyuty bahwa landasan  kaidah ini dipetik dari 

pengalaman surat Al-Hujurat ayat 12 alloh SWT. Berfirman sebagai berikut: 

⧫ ⧫ ❑⧫◆ 
❑⧫   

→  ◆➔⧫ → 
  ◆ ❑ ◆ ⧫⧫ 

→➔ ➔⧫  ⧫ 
→⧫◼  →⧫ ⬧⬧  

⧫ ◼❑☺⬧⬧  
❑→◆     

▪❑⬧ ▪     
 Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka 

(kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah 

mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama 

lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging 

saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. 
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dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima 

taubat lagi Maha Penyayang (Soenarjo dkk.,1989: 847). 

Sebagaimana kaidah diatas. Dikalangan ulama dikenal beberapa metode 

istinbath al-ahkam, diantaranya qiyas, yaitu mempersamakan hukum suatu 

waqi’ah lain yang di nashkan karena persamaan illat hukum. Istihsan  atau 

menganggap baik, urf’ atau adat kebiasaan yang bisa dijadikan hukum. Fatwa 

sahabat yaitu pendapat sahabat dan keputusan hukumnya setelah wafat nabi 

muhammad Saw. Seperti metode-metode lainnya (Abdul wahhab khallaf, 

2003:65). 

Adapun metode istinbath al ahkam yang digunakan oleh Imam Syafi’i 

yaitu al-Quran, al-Sunnah, ijma’, qiyas, dan istidlal (Romli SA, 1998:50). 

Sedangkan yang digunakan imam malik adalah al-Quran, al-Sunnah rasul yang 

beliau telah pandang sah, ijma ahli madinah, dan dengan dasar ini kadang-kadang 

beliau menolak haditst apakah ternyata berlawanan atau tidak diamalkan para 

ulama madinah, qiyas, istishan atau mashalihul mursalah (Moenawar chalil, 

1989:138) 

Untuk memahami asal-usul perbedaan pendapat antara Imam Syafi’i dan 

imam malik dalam menetapkan hukum serta wilayah perbedaannya yang terjadi 

dalam suatu diskursus ilmiah, maka diperlukan, suatu tipologi yaitu: “suatu 

himpunan tempat yang dapat dibedakan sekaligus yang satu bergantung kepada 

yang lain, disitu pikiran berusaha memahami aspek-aspek maknawi suatu 

kenyataan”. 

Jadi pola penetapan hukum disini berarti cara penetapan hukum dari Imam 

Syafi’i dan imam malik dalam masalah kadar minimal mahar. 
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D. Langkah-langkah Penelitian 

Untuk  memperoleh data yang lengkap dan dapat di pertanggung jawabkan 

secara ilmiah maka dalam penelitian ini, penulis mengambil langkah-langkah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Metode Penelitian 

Metode Penelitian adalah gambaran bagaimana penelitian itu akan ditempuh 

atau dilaksanakan (Tajul Arifin, 2011: 37). Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah content analysis atau analisis isi karena penelitian ini 

meneliti atau mencari data pemikiran Al-Syafi’i dan Malik bin Anas. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, sumber data 

primer dan sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 141). 

a. Data Primer  

Sumber data pokok dalam penelitian ini adalah al-Umm karya Imam Al-

Syafi’i dan al-muwatta karya imam malik bin anas . merupakan data pokok yang 

bersifat autoritatif atau yang mempunyai otoritas, diperoleh melalui studi pustaka 

yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori,  

b. Data Sekunder  

Kitab-kitab pendukung dan  buku-buku lainnya sebagai pelengkap yang 

berkaitan dengan wali  nikah bagi janda menurut Al-Syafi’i  dan malik bin anas 
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merupakan sumber data tambahan sebagai pelengkap dari data primer yang 

didapatkan dari pustaka lain yang sesuai dan menunjang penelitian ini. 

 

3. Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas 

pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada 

tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data tersebut diklasifikasikan sesuai 

dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan, dan terhindar dari jenis data yang 

tidak relevan dengan pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan panambahan 

sebagai pelengkap (Cik Hasan Bisri, 2001: 63). 

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang 

datanya diperoleh dari literature yang berhubungan dengan kitab-kitab 

Pernikahan.  

4. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka, Pemilihan 

kepustakaan dilakukan secermat mungkin dengan mempertimbangkan otoritas 

pengarangnya terhadap bidang yang dikaji. 

5. Analisis Data 

Yang dimaksud dengan menganalisa data adalah mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya  ke dalam satu pola, kategori, dan satuan uraian  dasar 

sehingga data dapat berbicara atau dapat dipahami dengan mudah (Tajul Arifin, 

2011: 43). Dalam menganalisi data ini, penulis  melakukan penguraian data 
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melalui tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian 

hubungan antar data yang secara spesifik membahas tentang  pernikahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


