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ABSTRAK 
 
 

Pratama, Andrian. 2020.Analisis Hukum Islam Terhadap Mahar Dalam Bentuk 
Hiasan Dari Uang Yang Dibingkai (Studi Kasus Di Desa Turi 
Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan).Skripsi.Jurusan Hukum 
Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Ponorogo. Pembimbing Udin Safala, M.H.I  

 
Kata kunci: Hukum Islam, batasan mahar, manfaat mahar. 
 

Perintah untuk memberikan mahar tertulis jelas didalam Al-quran surat an-
nisa ayat 4. Pemberian mahar sendiri didalam perkawinan adalah wujud dari sikap 
mampu dan siap calon suami memikul kehidupan bersama, tidak hanya itu 
menurut ketetapan syariat Islam, mahar merupakan hak mutlak bagi seorang 
istri.Mahar yang diberikanpun layaknya mahar yang memiliki nilai, harga dan 
manfaat, tetapi juga tidak memberatkan pihak laki-lak Namun dewasa ini terdapat 
mahar yang cukup unik yakni mahar dengan bentuk uang yang dihias contoh saja 
di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:Bagaimanaanalisis 
hukum Islam terhadap penentuan batasan mahar dalam bentuk hiasan dari uang 
yang dibingkai di Desa turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, 
Bagaimanaanalisis hukum Islam terhadap nilai kemanfaatan mahar dalam bentuk 
hiasan dari uang yang dibingkai di Desa turi Kecamatan Panekan Kabupaten 
Magetan. 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 
lapangan (field research) yang menggunakan metode kualitatif.Sedangkan teknik 
pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode wawancara, observasi 
dan dokumentasi.Analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu 
penelitian yang bertujuan utuk mengumpulkan data kemudian di analisis untuk 
mengambil kesimpulan. 

Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian dihasilkan 
kesimpulan, bahwa pemberian mahar yang disesuaikan dengan tanggal pelaksaan 
pernikahan dan menggunakan uang kuno didalamnya tentulah sangat 
memberatkan pihak laki-laki, karena untuk membeli uang kuno haruslah ke 
pengumpul barang antik dengan harga yang relatif tinggi.Selain itu, uang kuno 
atau uang yang tidak berlaku bukanlah menjadi alat tukar yang sah lagi saat 
ini.Hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam yang menyebutkan bahwa mahar 
haruslah memiliki nilai dan juga tidak memberatkan pihak laki-laki.Sedangkan 
jika pemberian mahar dalam bentuk hiasan dari uang asli tidak ada manfaat yang 
bisa diambil, maka tidak disarankan dalam hukum Islam.Karna banyak dari 
pasangan suami istri yang menggunakan mahar uang hias hanya sebagai hiasan, 
keindahan, dan kenang-kenangan yang mayoritas masih menggunakan uang 
asli,Hal yang perlu diperhatikan dalam mahar adalah kegunaan dan kemanfaatan 
yang dapat diambil dalam pernikahan. Dalam hal pembuatan mahar itu sendiri 
dalam betuk hiasan dari uang asli tidak dianjurkan dalam hukum islam karena 
tidak ada manfaat yang dapat diambil didalamnya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku 

pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh 

tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi 

manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya.
1
Menurut 

Sayuti Thalib perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara 

seorang laki-laki dengan seorang perempuan.
2
 Sementara Mahmud Yunus 

menegaskan bahwa perkawinan ialah akad antara calon suami istri untuk 

memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh  syariat.
3
 

Sedangkan mahar adalah pemberian suka rela yang merupakan simbol 

dari ketulusan, kejujuran dan komitmennya dalam menikahi seorang 

perempuan.Menurut Imam Syafi’i mahar itu tidak ada batasan 

minimal.Bahkan ditegaskan bahwa apapun yang berharga dan bermanfaat 

bisa dijadikan mahar, yang penting dalam mahar adalah kerelaan calon istri. 

Imam Syafi’i menggunakan dasar yang bersumber dalam QS An-Nisa ayat 4: 

لِهِتي ئًة  مَورِهِتي  ئًة ,  َو آُت ووالِّن َو آَو  َو ُت َو اِهِتِهِت َّن  ِهِت  َو ًة  ل هُت ن َوف  ًة  فَوكُت ُت  هُت هَو َو اَوكُتم  عَو   شَوي ٍئ مِهِت فَو ِهِتن  طِهِتْب  . 

Artinya:  “Dan berikanlah perempuan itu mahar-mahar mereka dengan 

penuh suka rela. Ketika mereka memberikan dengan suka cita 

                                                           
1
 Abdul Khaliq Syafa’at, Hukum Keluarga Islam (Surabaya: UINSA Press, 2014), 14.   

2
 Sayuti Thalib, Hukum kekeluargaan Indonesia  (Jakarta: UI Press, 1986), 47.   

3
 Mahmud Yunus ,Hukum Perkawinan dalam Islam (Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 

1990), 1.   
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kepada kamu sebagian dari mahar tersebut, maka makanlah 

ambillah pemberian itu dengan nyaaman dan senang hati”.
4
 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa membayar mahar merupakan suatu 

kewajiban.Dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa mahar merupakan 

komitmen cinta yang diberikan dengan penuh sukarela dan suka cita.Kedua 

kondisi tersebut mengindikasikan bahwa mahar tidak seharusnya 

memberatkan seorang pria apalagi menghalanginya untuk menikahi seorang 

perempuan. Walaupun Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada suami agar 

berupaya semaksimal mungkin untuk mencari harta yang dia punya dalam 

bentuk apapun agar dapat dijadikan mahar bagi istrinya walaupun hanya 

cincin dari besi, akan tetapi perlu diingat bahwa Nabi Muhammad juga 

menganjurkan kepada istri untuk mempermudah mahar, karna meringankan 

mahar itu hukumnya sunnah.
5
 

Hukum Islam sendiri tidak memberikan batasan baku tentang besaran 

jumlah mahar. Akan tetapi, berbagai sabda Rasulullah saw melalui berbagai 

hadis menganjurkan mahar itu ringan dan mudah. Dalam rangkaian hadis 

tersebut, disebutkan bahwa Rasulullah pernah merestui pernikahan dengan 

mahar berupa cincin besi, sepasang sandal, bahkan jasa sebentuk pengajaran 

Alquran.
6
 Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan  Imam Syafi’i bahwa 

mahar itu tidak ada batasan rendahnya. Yang menjadi prinsip bagi imam 

Syafi’i yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga.Dari 

pernyataan itu menunjukan bahwa beliau tidak memberi batasan terendah 

                                                           
4
 Departemen Agama RI, Al - Qur‟an Tajwid dan Terjemahannya (Bandung: Sygma, 

2010), 77.   
5
 Abdul Qadir Jaelani, Keluarga Sakinah (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), 120. 

6
 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, 2. 
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dalam memberikan mahar kepada wanita, yang penting mahar itu mempunyai 

nilai harga di pasaran.
7
 

Indonesia adalah suatu negara yang pluralistik dari segi etnik dan 

kebudayaannya.Kebiasaan perkawinan merupakan salah satu bagian dari 

kebudayaan tersebut.Dalam kebudayaan Indonesia, perkawinan merupakan 

hal yang sangat sakral dan harus mengikuti pola budaya yang 

ketat.Perkawinan bukan hanya bersatunya dua individu, namun lebih jauh 

adalah bersatunya dua keluarga besar. Perkawinan tidak boleh dilakukan serta 

merta dan tiba-tiba, harus menjalani beberapa proses sehingga sampai pada 

bersatunya dua sejoli dalam ikatan rumah tangga. Disamping banyaknya 

proses yang harus dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan salah 

satunya adalah proses penetapan mahar. 

Di Indonesia, prosesi akad nikah kadang lebih kental dengan nuansa 

budaya dibanding agama. Kebanyakan orang lebih terikat dengan adat istiadat 

yang telah membudaya daripada dengan ajaran agama.Tentu saja, adat 

istiadat yang berkaitan dengan pernikahan diperbolehkan selama tidak 

bertentangan dengan syariat Islam.Walaupun  demikian, sejak awal Islam 

juga mengajarkan kesederhanan dalam prosesi pernikahan sehingga semua 

rangkaian prosesi ini tidak menyulitkan atau membebani kedua mempelai. 

Dalam pandangan Islam, seluruh rangkaian prosesi tersebut tak lebih dari 

                                                           
7
 Tihami dan Sahrani, Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2009), 37. 
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simbol belaka, sementara substansinya adalah ikatan dan komitmen mereka 

berdua.
8
 

Mahar atau mas kawin yang diberikan saat akad nikah tentunya 

memiliki nilai (harga) dan memiliki nilai kegunaan (manfaat). Tidak sah 

mahar dengan hal yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak 

atau sedikitnya mahar, akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka 

tetap sah.
9
 Banyak calon pengantin yang ingin menikah, akan tetapi tidak 

mengetahui apa tujuan dari mahar disyariatkan dalam perkwainan. Hal ini 

terkadang menjadikan mereka hanya asal “suka-suka” dalam penentuan 

maharnya, yakni terlihat dari adanya trend mahar atau maskawin tidak lagi 

mengarah kepada esensi material, tetapi lebih cenderung menjadi simbol 

simbol pernikahan.
10

 

Dewasa ini mahar tidak hanya berupa uang, barang yang bermanfaat, 

ataupun jasa, namun banyak ditemukan mahar dalam bentuk uang yang dihias 

dengan dibentuk bermacam-macam. Mahar dalam bentuk uang hias yang 

dimaksud berupa uang kertas dan yang dilipat-lipat, ditempel, sehingga hasil 

bentukannya dapat menyerupai bangunan ka’bah, masjid, perahu layar, tokoh 

tertentu, karakter profesi dan lain sebagainya sesuai dengan keinginan calon 

mempelai. Fenomena tersebut membawa kepada bergesernya kegunaan 

mahar.Mahar yang pada hakikatnya memiiliki manfaat atau nilai guna, 

                                                           
8
 Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah (Jakarta: Subdit 

Bina Keluarga Sakinah, 2017) , 34.   
9
 Abdul Rohman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), 87  

10
http://maharpernikahan.co.id diunduh pada 22 November 2019. 
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berganti menjadi sebuah pajangan saja, yang hanya memiliki nilai estetika 

saja. 

Dalam pembuatan mahar uang hias, cara yang digunakan untuk 

membentuk sebuah bentuk yang diinginkan dilakukan dengan cara melipat, 

menempel, atau bahkan menggunakan steples untuk menyatukan uang yang 

dihias. Yang bisa mengakibatkan uang itu rusak bahkan sobek sehingga 

hilang nilainya. 

Oleh karena itu, jika mahar yang seharusnya diberikan dengan cara 

yang halālan ṭayyiban(halal lagi baik) tentu Islam juga sangat tidak 

memperbolehkan umatnya memberikan mahar perkawinan yang melanggar 

hukum negara atau melawan ketentuan pemerintah apabila uang itu sampai 

rusak dan hilang nilainya akibat pembuatan mahar uang hias tersebut. Selain 

itu, mahar yang berupa uang hias telah merubah fungsi uang sebagai alat 

tukar menjadi menjadi hiasan dan pajangan, dan cenderung mengurangi 

kemaslahatan dan nilai guna dari hakikat mahar dalam Islam itu sendiri. 

Pendapat bahwa mahar sebaiknya yang memiliki nilai guna atau dapat 

dimanfaatkan, menurut Syaikh 'Abdullah Alu Bassam menjelaskan: 

"Dibolehkan semua bentuk mahar yang mengandung manfaat (bagi istri). 

Seperti mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan fikih, mengajarkan adab, 

mengajarkan membuat sesuatu, mengajarkan atau lainnya yang memiliki 

manfaat".
11

Dengan demikian bahwa mengenai mahar, baik sekecil apapun 

sebaiknya memiliki manfaat. 

                                                           
11

https://muslim.or.id diunduh pada 22 November 2019. 
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Disamping itu seiring berkembangnya zaman, mahar bukan hanya 

dengan cara uang yang dihias agar terlihat lebih indah, tapi juga jumlah 

mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahanya. Hal ini 

disebabkan karna menurut masyarakat jumlah mahar yang disesuaikan 

dengan waktu pelaksanaan pernikahan merupakan mahar yang unik dan 

sedang nge trend.Seperti yang terjadi juga di Desa Turi Kecamatan 

Panekan.Hal inilah yang akhirnya menimbulkan kesulitan bagi suami untuk 

memberi mahar tersebut. Hal ini disebabkan karna dalam prakteknya jumlah 

mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan, nominal uang 

akan disesuaikan dengan tanggal, bulan, dan tahun pernikahan itu 

dilaksanakan. Seperti contoh mahar dengan nominal Rp. 2.211.150 dengan 

tanggal pernikahan 22-11-15 dan nominal Rp. 1.710.150 dengan tanggal 

pernikahan 17-10-15 yang ada di Desa Turi.
12

 

Permasalahan yang muncul adalah uang Rp. 50.Untuk mendapatkan 

uang tersebut perlu sedikit pengorbanan, karna uang dengan nominal kecil 

seperti ini sulit di dapatkan saat ini karna untuk sekarang ini nominal uang 

terkecil yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah Rp. 100.Maka untuk 

melengkapi uang Rp. 50 calon mempelai laki-laki harus mencari dan bahkan 

membeli uang yang dibutuhkan pada kolektor barang dengan harga yang 

tidak murah. Hal ini tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Imam 

Syafi’i yang menyatakan bahwa penentuan mahar berdasarkan asas 

                                                           
12

 Yuli Kristanti, Hasil Wawancara, Magetan, 20 Januari 2020. 
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kesederhanaan dan kemudahan yang artinya tidak memberatkan seorang pria 

atau bahkan menghalanginya untuk menikahi seorang perempuan. 

Fenomena pemberian mahar seperti ini adalah hal yang baru dalam 

bidang pernikahan dan telah banyak ditemukan, seperti di Desa Turi 

Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, banyak pasangan yang menikah 

menggunakan uang yang dihias serta jumlah mahar yang disesuaikan dengan 

waktu pelaksanaan pernikahan sebagai maharnya. Melihat begitu banyaknya 

penggunaan mahar seperti yang terjadi di Magetan ini , penulis tertarik lebih 

jauh mengkaji dan meneliti mengenai hal apa saja atau faktor-faktor yang 

mendorong pasangan pengantin memilih uang yang dihias serta jumlah mahar 

yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan sebagai mahar dalam 

perkawinanya. Lalu bagaimanakah dalam hukum Islam mengatur tentang 

pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan serta 

bentuk mahar yang dihias dalam berbagai bentuk. Karna ini merupakan 

masalah baru yang dalam islam tidak mengatur hal tersebut.  

Penelitian ini dilakukan di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten 

Magetan, karena banyak ditemui pasangan yang menikah dengan 

menggunakan uang yang dihias serta jumlah mahar yang disesuikan dengan 

waktu pernikahan sebagai maharnya.Atas alasan inilah penulis ingin 

melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM 

TERHADAP MAHAR DALAM BENTUK HIASAN DARI UANG 

YANG DIBINGKAI (Studi Kasus Di Desa Turi Kecamatan Panekan 

Kabupaten Magetan)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan penjelasan latar belakang dan fokus penelitian 

yang telah dijabarkan diatas, maka penelitian perlu membuat suatu rumusan 

masalah agar penelitian yang dilakukan menjadi terarah, dan rumusan 

masalah nya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanaanalisis hukum Islam terhadap penentuan batasan mahar dalam 

bentuk hiasan dari uang yang dibingkai di Desa turi Kecamatan Panekan 

Kabupaten Magetan? 

2. Bagaimanaanalisis hukum Islam terhadapnilai kemanfaatan mahar dalam 

bentuk hiasan dari uang yang dibingkai di Desa turi Kecamatan Panekan 

Kabupaten Magetan? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penulisan ini adalah : 

1. Untuk mengetahui penentuan batasan mahar dalam bentuk hiasan dari 

uang yang dibingkai menurut hukum Islamdi Desa Turi Kecamatan 

Panekan Kabupaten Magetan. 

2. Untuk mengetahui nilai kemanfaatan mahar dalam bentuk hiasan dari 

uang yang dibingkai menurut hukum Islam di Desa Turi Kecamatan 

Panekan Kabupaten Magetan.  
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Sedangkan manfaat penelitian dalam penulisn ini adalah: 

1. Manfaat teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu wacana 

ilmiah yang akan menambah khazanah keilmuan Islam khususnya di 

bidang Hukum Keluarga Islam. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan 

literatur kepustakaan khususnya mengenai mahar dalam perkawinan 

serta hasil penelitian ini dapat menjadi acuan terhadap penelitian 

sejenis untuk tahap selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Menjadi bahan pertimbangan dan menambah wawasan dengan 

menerapkan teori dan praktik dalam lingkungan masyarakat. 

b. Memberikan pembahasan yang utuh, selanjutnya akan menjadi 

sumbangsih kepada masyarakat khususnya dalam pembuatan mahar. 

D. Penelitian Terdahulu 

Telaah pustaka yang digunakan penulis adalah berbentuk skripsi-

skripsi yang sudah ada: 

Pertama, Sifa Maharani, Konsep Mahar Menurut Imam Syafi’i Dan 

Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam, dari IAIN Ponorogo tahun 

2018.Masalah penelitian ini menfokuskan kajiannya terhadap mahar menurut 

Imam Syafi’i dan KHI, tentang kedudukan mahar dan konsep pembayaran 

mahar menurut imam syafi’i dan relevansinya dengan KHI.Skripsi ini 

menggunakan jenis penelitian pustaka (library riset).Berdasarkan skripsi 
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tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa, konsep kedudukan mahar menurut 

imam syafi’i bukan merupakan rukun perkawinan tetapi syarat sah 

perkawinan.Tidak wajib memberikan mahar kepada istri jika suami 

menceraikannya sebelum dukhul dan belum menentukan maharnya.Artinya 

apabila istri sudah dicampuri maka wajib menentukan maharnya relevan 

dengan KHI yang menyebutkan secara ekplisit bahwa mahar bukan 

merupakan rukun dan syarat perkawinan tetapi sebagai suatu kewajiban 

suami atas adanya persetubuhan.Sedangkan konsep pembayaran mahar 

menurut imam Syafi’i yang membolehkan penangguhan pembayaran mahar 

relevan dengan KHI yang membolehkan penundaan pembayaran mahar 

sebagian atau seluruhnya jika calon istri menyetujuinya.
13

 

Kedua, Hafidz al-ghafiri, Konsep Besarnya Mahar Dalam Pernikahan 

Menurut Imam Syafi’i” dari IAIN Ponorogo tahun 2017. Masalah penelitian 

ini menfokuskan kajiannya terhadap  ketentuan mahar dan argumen imam as-

syafi’i tentang besarnya mahar. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian 

pustaka. Berdasarkan penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa 

dalam masalah ketentuan mahar menurut imam as-syafi’i mahar itu tidak ada 

batasan minimal, dan dalam menentukan suatu mahar tidaklah dibatasi atau 

diambil batas minimal akan tetapi sesuai kadar kemampuan dari sang suami 

dan kerelaan dari sang istri adapun argumen imam as-syafi’i dalam masalah 

mahar lebih mengutamakan Al-qur’an dan hadis dalam beristimbath.Adapun 

qoulu sohaby (Umar bin Khatab) dan qoulu tabi‟in (ibnu al-musayyab), 

                                                           
13

 Sifa Maharani, Konsep Mahar Menurut Imam Syafi’i Dan Relevansinya Dengan 

Kompilasi Hukum Islam, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2018).  
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sebagai penunjang yang mendekati Al-Quran dan Hadits yang telah diseleksi 

oleh beliau.
14

 

Ketiga, Yeni Patmawati, Mahar Dalam Pernikahan (Studi Komparatif 

Madzhab Maliki Dan Madzhab As-Syafi’i).Masalah penelitian ini 

menfokuskan kajiannya terhadap perbandingan mahar menurut Imam Syafi’i 

dan Imam Maliki. Hasil dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa madzhab 

maliki menempatkan kedudukan mahar sebagai rukun dalam pernikahan yang 

harus diberikan dalam pernikahan yang menjadi syarat wajib dalam 

pernikahan dan kadar mahar tersebut menurut maliki sebesar seperempat 

dinar atau tiga dinar yang dikiaskan dengan potong tangan pencuri, serta 

istimbath hukum yang digunakan adalah qiyas. Sedangkan imam as-syafi’i 

menempatkan kedudukan mahar bukan sebagai rukun dalam pernikahan yang 

menjadi syarat sahnya pernikahan. Dan kadar mahar tersebut menurut Imam 

As-Shafi’I adalah tidak ada batasan sama sekali.
15

 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terdapat beberapa bahasan 

tentang mahar. Namun dari ketiga skripsi tersebut belum ada yang membahas 

secara spesifik tentang mahar uanghias yang dibingkai dilihat dari segi 

hukum islam berdasarkan batasan dan kemanfaatannya, dan ketiganya 

merupakan penelitian library riset dan bukan penelitian kualitatf lapangan. 

Karena itulah penelitian ini menjadi menarik karena belum ada yang 

menelitinya. 

                                                           
14

 Hafidz Al-Ghofiri, Konsep Besarnya Mahar Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi’I, 

Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2017).  
15

 Yeni Patmawati, Mahar Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Madzhab Maliki Dan 

Madzhab As-Syafi’i), Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2011).   



12 
 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan.Jenis penelitian lapangan ini diperoleh melalui teknik 

wawancara dengan memperoleh informasi dan pendapat-pendapat dari 

responden dalam memberikan keterangan mengenai bagaimana 

membuat/menjadikan mahar dengan menjadikan rupiah sebagai hiasan 

mahar.Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan 

kualitatif, yang merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan 

natiralistik untuk mencari dan menemukan pengertian  atau pemahaman 

tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.
16

 

2. Kehadiran Penelitian 

Kehadiran yang dilakukan peneliti ialah sebagai pengamat 

partisipan.Yang dalam penelitian ini penulis hadir secara langsung di 

tengah-tengah responden untuk mengamati secara langsung bagaimana 

alasan masyarakat memilih mahar uang yang dihias dalam bingkai 

sehingga memudahkan penulis untuk meneliti penggunaan mahar 

tersebut.Penelitian yang dilakukan ini diketahui oleh bagian dari 

responden yang di teliti.Dan penelitian ini pun di perbolehkan oleh 

responden karena penelitian ini bertujuan untuk sebuah ilmu 

pengetahuan. 

3. Lokasi Penelitian 

                                                           
16

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009), 5. 
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Lokasi penelitian ini dilakukan di lingkungan masyarakat yang 

berada di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.Peneliti 

memilihlokasi penelitian tersebut karenamayoritas masyarakatnya 

menggunakan mahar uang yang dihias dalam bentuk bingkai, sehingga 

peneliti dapat mengetahui informasi secara langsung dari responden yang 

bersangkutan sehingga peneliti mendapatkan hasil data yang valid dari 

penelitian tersebut. 

4. Sumber data 

a. Data 

1) Data Umum 

Data umum yang digunakan oleh penulis adalah  data 

yang berasal dari gambaran umum tentang Desa Turi 

Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, yaitu meliputi jejak 

geografis, keadaan penduduk, dan keadaan beragama, serta 

keadaaan industri salah satunya yakni galeri mahar di Desa Turi 

Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan 

2) Data Khusus 

Data khusus yang digunakan oleh penulis adalah data yang 

berasal dari masyarakat di Desa Turi Kecamatan Panekan 

Kabupaten Magetan yang menggunakan mahar dalam bentuk 

hiasan dari uang yang dibingkai, serta pengrajin mahar dalam 

bentuk hiasan. 

b. Sumber Data  
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1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini yakni, yakni 

mengenai informasi yang diperoleh oleh peneliti dari informan 

atau narasumber yang terkait dalam penelitian.
17

Informan dalam 

penelitian ini adalah masyarakatdi Desa Turi Kecamatan 

Panekan Kabupaten Magetan yang menggunakan mahar dalam 

bentuk uang yang dihias dalam bingkai. 

2) Sumber Data Khusus 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini, yaitu data 

yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan atau lainnya 

yang digunakan untuk melengkapi data primer.
18

 Data sekunder 

atau lainnya merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, 

ataupun pihak lain yang mempunyai keterkaitan dengan data 

primer. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara, yaitu: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk 

mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara Tanya jawab 

dengan bertatap muka melalui media telekomunikasi antara 

pewawancara dengan orang yang diwawancarai.
19

 Dalam hal ini 

                                                           
17

 Peter Muhammad Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 141.  
18

Ibid., 142. 
19

 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: 

PT Asdi Mahasatya, 2006), 105.  
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peneliti akan menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur 

terhadap toko pengerajin mahar dan pasangan suami istri terkait 

batasan mahar uang yang dihias dalam bingkai dan kemanfaatan 

mahar uang yang dihias dalam bingkai yang berada di Desa Turi 

Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. 

b. Observasi 

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi 

yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau 

kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu 

mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan 

penguuran terhadap aspek tertentu melakukan pengukuran 

tersebut.
20

dalam hal ini peneliti melakukan observasi atau 

pengamatan terhadap mahar uang yang dihias yang digunakan di 

Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data 

kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan 

yang berbentuk dokumentasi. Sebagaian besar data berbentuk 

surat, catatan harian, arsip, foto,cenderamata, dan 

sebagainya.21Dalam hal dokumentasi peneliti gunakan untuk 

memperoleh data mengenai batasan mahar uang yang dihias 

                                                           
20

 Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2014), 

32.  
21

Ibid., 33. 
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dalam bingkai dan kemanfaatan mahar uang yang dihias dalam 

bingkai penggunaan mahar uang yang dihias di dalam bingkai Di 

Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. 

6. Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

secara deskriptif analitis, yang menjelaskan dengan memaparkan data 

yang di peroleh dari objek yang di teliti di dalam lapangan.Analisa yang 

dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan 

analisa data induktif. Analisa induktif adalah proses berfikir dari fakta 

empiris yang didapat di lapangan (berupa data lapangan), yang kemudian 

data tersebut dianalisis, dan berakhir dengan kesimpulan terhadap 

permasalahan yang diteliti berdasarkan pada data yang diperoleh dari 

lapangan.
22

 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan pengecekan atau pemeriksaan terhadap 

data yang dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang 

dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus untuk 

menguji data yang diperoleh oleh peneliti. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yang 

merupakan suatu pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada 

saat mengumpulkan  dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa 

                                                           
22

 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun 

Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253. 
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fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh 

kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang.
23

 

Peneliti menggunakan metode triangulasi ini bertujuan untuk 

menguatkan data-data yang diperoleh dari masyarakat yang menggunakan 

uang yang dihias sebagai maharnya di Desa Turi Kecamatan Panekan 

Kabupaten Magetan. 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Dalam tahapan penelitian ini, untuk memperoleh pembahasan yang 

sistematis, maka penulis harus menyusun sistematika penelitian dengan 

tersusun dengan baik dan teratur, sehingga penelitian ini dapat 

menunjukkan hasil penelitian yang mudah dipahami.
24

 Langkah-langkah 

dalam tahapan penelitian, yaitu sebagai berikut : 

a. Tahapan pertama, yaitu penyusunan proposal penelitian yang berisi 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, masalah 

penelitian, kajian pustaka, kerangka metode penelitian, dan tahapan-

tahapan penelitian. 

b. Tahapan kedua, yaitu menyusun kerangka dalam metode penelitian 

secara umum. Dalam tahapan ini peneliti mencari data-data yang 

memuat mengenai teori yang dibutukan dan teori tersebut akan 

digunakan dalam penelitian. 

c. Tahapan ketiga yaitu mencari dan menggali data lapangan, yang 

terdiri dari deskripsi mengenai objek penelitian. Yang dalam hal ini 

                                                           
23

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 324. 
24

 Aji Damaruri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 

154. 
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mencakup gambaran umum mengenai kondisi wilayah maupun 

sosiologis masyarakat di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten 

Magetan. 

d. Tahap keempat, yaitu setelah teori dan data lapangan sudah lengkap, 

maka selanjutnya adalah pembuatan susunan laporan penelitan, dan 

setelah itu melakukan seminar hasil penelitian tersebut. 

F. Sistematika Pembahasan 

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran yang bersifat 

menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada bab yang dibuat satu 

sama lain, dan untuk mempermudah peneliti dalam proses penulisan skripsi. 

Maka perlu ada sistematika penulisan. Dalam hal ini peneliti 

mengelompokkan skripsi penelitian ini menjadi 5 (lima) sub bab. Adapun 

sistematika pada penulisan skripsi, antara lain : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini secara keseluruhan skripsi yaitu 

meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan 

teori, metode penelitan, dan sistematika pembahasan.   

BAB II : KONSEP MAHAR DALAM  HUKUM   ISLAM 

Bab ini berisi landasan teori, penulis akan menjabarkan 

tentang teori yang meliputi pengertian mahar, dasar hukum 

mahar, syarat- syarat mahar, macam- macam mahar, 

manfaat dan kegunaan mahar, serta batasan mahar.  
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BAB III : PRAKTIK BATASANPENGGUNAAN DAN 

KEMANFAATAN MAHAR UANG YANG DIHIAS DI 

DESA TURI KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN 

MAGETAN 

  Bab ini mencakup pembahasan tentang gambaran umum 

mengenai profil desa, profil toko khusus mengenai cara 

pembuatan mahar, batasan mahar, serta manfaat menurut 

pengrajin dalam bentuk hiasan dari uang,dan pendapat 

konsumen mahar uang yang di hias dalam bingkai 

mengenai batasan dan nilai kemanfaatan dalam mahar itu 

sendiri. 

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MAHAR 

DALAM BENTUK HIASAN DARI UANG YANG 

DIBINGKAI (STUDI KASUS DI DESA TURI 

KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN 

MAGETAN)  

  Bab ini merupakan inti pembahasan dari penelitian skripsi. 

Bab ini didalamnya berisi mengenai bagaimana analisis 

hukum Islam tidak hanya terhadap batasan uang yang 

dihias didalam bingkai tetapi juga terhadap kemanfaatan 

mahar dalam bentuk hiasan dari  uang yang dibingkai. 
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BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan rangkaian terakhir dari penulisan skripsi 

yang meliputi : kesimpulan dan saran-saran.  
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BAB II 

KONSEP MAHAR DALAM  HUKUM   ISLAM 

A. Mahar  

1. Pengertian Mahar 

a. Menurut Hukum Islam  

Kata “Mahar” atau “shadaq” diambil dari kata a>sh-s}ha>di>qu> yang 

artinya kesungguhan atau kebenaran. Karena, seorang laki-laki merasa 

benar-benar ingin menikahi wanita yang diinginkan tersebut.
1
 

Menurut Hammudah `Abd Al-`Ati dalam buku Hukum 

Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern sebagaimana dikutip 

Mardani, berpendapat bahwa: Mahar merupakan simbol dari rasa cinta 

yang mendalam dan serius, arti mahar bagi wanita dengan menerima 

mahar itu berarti menyatakan dirinya menyatu dengan laki-laki calon 

suaminya, sedangkan bagi keluarga pihak mempelai wanita, mahar 

merupakan bentuk persaudaraan dan solidaritas serta rasa aman dan 

bahagia karena putrinya mendapatkan laki-laki yang baik dan  mampu 

bertanggungjawab.
2
 

Sayyid Sabiq mendefinisikan mahar adalah sesuatu pemberian 

dari laki-laki bagi perempuan agar dapat menyenangkan hati seorang 

perempuan dan membuat laki-laki ridha bagi kekuasan atas dirinya.
3
 

                                                           
1
 Saleh al-Fauzan, Al Mulakhasul Fiqhi (Fiqih Sehari-hari), diterjemahkan oleh Abdul 

hayyie, Ahmad Ikwani, dan Budiman Mustofa, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 672 . 
2
 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2011), 73   
3
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah , (Jakarta: Ummul Quran, 2014), 220.  
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Mahar dalam hukum islam, merupakan salah satu ciri khas 

hukum perkawinan Islam, pemberian mahar pada masa dulunya 

sangat berkaitan dengan kondisi perempuan yang tidak memiliki hak 

dan kebebasan, sehingga pemberian mahar pun dengan sendirinya 

diperuntukan bagi wali perempuan, sebagai kompensasi karena ia 

sudah membesarkan dan resiko akan kehilangan peran yang 

dimainkan anak nantinya di rumah suaminya. Hal inilah yang 

menyebabkan mahar ditafsirkan sebagai harga beli seorang 

perempuan dari walinya. Dulu seorang perempuan yang telah menikah 

dengan seorang pria, maka ia menjadi hak milik penuh suaminya. 

Karenanya, seorang suami memiliki wewenang terhadap istrinya 

untuk menjadikanya apa saja, termasuk berwenang penuh dalam 

hubungan biologis serta segala bentuk perbuatan lain yang 

berkonotasi merendahkan perempuan.
4
 

b.  Menurut Ulama Mazhab 

 Adapun pengertian mahar dari beberapa ulama sebagai berikut:  

1) Menurut Mazhab Syafi’i mahar adalah sesuatu yang diwajibkan 

sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan 

perempuan dengan tanpa daya seperti akibat susuan dan 

mundurnya para saksi.
5
 

2) Menurut Mazhab Maliki mahar ialah sebagai sesuatu yang 

menjadikan istri halal untuk digauli. 

                                                           
4
 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2009), 84.  

5
 Wahbah Al-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani 

(Jakarta : Gema Insani, 2007), 350  
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3) Menurut Mazhab Hanafi mahar ialah sejumlah harta yang 

menjadi hak istri karena akad suatu pernikahan, atau disebabkan 

karena bersenggama dengan sesungguhnya. 

4) Menurut Mazhab Hambali mahar ialah sebagai imbalan suatu 

perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, 

ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak 

maupun ditentukan oleh hakim.
6
 

Mahar dalam perspektif fiqh, bahwasannya para ulama sepakat 

bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, baik kontan 

ataupun dengan cara tempo. Pembayaran mahar harus sesuai denga 

perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan dan tidak dibenarkan 

menguranginya.Jika suami menambahnya, hal itu lebih baik dan 

sebagai pemberian, yang dicatat sebagai mahar secara mutlak yang 

jenis dan jumlahnya, sesuai akad nikah.Jadi meskipun mahar bukan 

termasuk rukun dan syarat sahnya nikah.Akan tetapi, merupakan 

keharusan suami kepada istrinya sebagai tanda bukti cinta dan 

ketulusan suami kepada istrinya.
7
 

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam 

Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah mahar yang hampir 

keseluruhan mengadopsi dari kitab fiqh jumhur ulama. Kompilasi 

Hukum Islam pasal 1 sub d, mahar adalah pemberian dari calon 

                                                           
6
 M Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta: Siraja Prenada 

Media Group, 2006), 113. 
7
 H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 37 
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mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, 

uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam.
8
 

UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur 

masalah mahar.Sedangkan didalam KHI mahar diatur dalam pasal 30-

38. Menurut Yahya Harapah pengaturan mahar dalam KHI bertujuan : 

1) Menertibkan masalah mahar  

2) Menetapkan kepastian bahwa bukan rukun nikah 

3) Menetapkan etis mahar atas asas-asas kesederhanaan dan 

kemudahan, bukan didasarkan atas prinsip status ekonomi dan 

gengsi 

4) Menyeragamkan konsepsi yuridis dan etik mahar agar terbina 

ketertiban dan persepsi yang sama dikalangan masyarakat dan 

aparat penegak hukum. 

Mahar dalam Bahasa Indonesia dikenal atau disebut juga 

dengan maskawin. Maskawin atau mahar adalah: 

a) Pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau 

pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib 

b) Sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri 

dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambang 

kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon 

istri untuk menjadi istrinya.
9
 

                                                           
8
 Abdurrahman,Kompilasi hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademi Presindo,1992), 

113. 
9
 Abd Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, 

(Jakarta: Kencana, 2010) cet. 1, 285. 
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Dalam Kompilasi Hukum Islam, mahar tidak termasuk rukun 

nikah dan juga bukan syarat sah nikah. Adapun Kompilasi Hukum 

Islam mengatur mahar dalam pasal 30 sampai 38, lengkapnya adalah 

sebagai berikut:
10

 

Pasal 30 menjelaskan bahwa Sebenarnya yang wajib membayar 

mahar itu bukan calon memepelai laki-laki, tetapi mempelai laki-laki 

karena kewajiban itu baru ada setelah akad nikah.Demikian pula yang 

menerima bukan calon memepelai wanita, tetapi mempelai wanita 

karena dia baru behak menerima mahar setalah adanya akad nikah. 

Pasal 31 menjelaskan bahwa mahar haruslah sesuatu yang tidak 

menyulitkan calon suami, sehingga mempermudahkan adanya 

pernikahan. Mahar yang sudah diberikan kepada perempuan sejak itu 

menjadi hak pribadi perempuan, bukan hak milik laki-lakiataupun 

keluarga pengantin peempuan, hal ini dijelaskandalam Kompilasi 

Hukum Islam pasal 32 ya,,ng mengatur tentang mahar. 

Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang mahar berisi 

2 ayat, yang pertama yaitu penyerahan mahar dilakukan secara 

resmi.Kedua, mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau 

untuk sebagian jika disetujui oleh mempelai wanita.Mahar yang 

belum lunas maka menjadi hutang bagi memepelai pria. 

Kewajiban penyerahan mahar bukan termasuk rukun dalam 

pernikahan, dan kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar tidak 

                                                           
10

Kompilasi Hukum Islam Bab V Mahar Pasal 30-38, 9 
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menyebabkan batalnya perkawinan.Sama halnya dengan keadaan 

mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya pernikahan.Hal 

tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 34. 

Pasal 35 berisi tentang suami yang mentalak istinya qa>bla> 

a>ldu>khu>lwajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam 

akad nikah.Apabila suami meninggal dunia qa>bla> a>ldu>khu>lseluruh 

mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya. Apabila perceraian 

terjadi qa>bla> a>ldu>khu>ltetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka 

suami wajib membayar mahar mitsil . 

Pasal 36 menjelaskan apabila mahar hilang sebelum diserahkan, 

mahar itu diganti dengan barang lain yang sama dan bentuk jenisnya 

atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang 

senilai dengan harga mahar barang yang hilang.
11

 

Pasal 37 berisi tentang apabila terjadi selisih pendapat mengenai 

jenis dan nilai mahar yang ditetapkan.Penyelesaiannya diajukan di 

Pengadilaan Agama.Lalu dalam pasal 38 apabila mahar yang 

diserahkan mengandung cacat atau kutang, tetapi calon mempelai 

wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar 

dianggap lunas.Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena 

cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lahir yang tidak 

cacat.Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih 

belum bayar.  

                                                           
11

Ibid, 10 
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2. Dasar Hukum Mahar 

Salah satu kelebihan syari’at Islam dengan syari’at yang lainnya 

antara lain adalah dalam hal memuliakan wanita. Dalam hukum Islam 

diwajibkan seorang laki-laki yang hendak nikah dengan seorang wanita 

untuk memberikan mahar.Meskipun pemberian mahar tersebut hanya 

sebagai simbol atas kecintaan (cinta kasih) seorang calon suami, bahwa 

dia benar-benar mencintai istrinya. Demikian juga calon istri, bahwa 

penerimaan mahar tersebut sebagai simbol tentang tanggung jawab 

seorang wanita terhadap harta atau apa saja yang diamanatkan suami 

kepada istrinya. 

Dalam Al-Quran surat An-Nisa’ ayat 4 Allah  SWT, berfirman: 

لِهِتي ئًة  مَورِهِتي  ئًة ,  َو آُت ووالِّن َو آَو  َو ُت َو اِهِتِهِت َّن  ِهِت  َو ًة  ل هُت ن َوف  ًة  فَوكُت ُت  هُت هَو َو اَوكُتم  عَو   شَوي ٍئ مِهِت  فَو ِهِتن  طِهِتْب 

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.
12

 

 

Dalam ayat diatas kata mahar disebutkan dengan istilah shaduq, 

yang bermakna sesuatu pemberian dengan penuh rasa 

keiklhlasan.
13

Dikarenakan dalam ayat tersebut terdapat perintah untuk 

memberikan mahar.Maka hukum untuk memberikan mahar oleh 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan, (Surabaya: Mekar Surabaya, 

2004), 100. 
13

 Boedi Abdulah, Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim, (Bandung: CV. Pustaka 

Setia,2013), 72.  
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mempelai pria kepada mempelai wanita adalah wajib hukumnya.
14

Hal 

tersebut selaras juga dengan perkataan Imam Syafi’i bahwa “mahar 

adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada 

perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badanya”.
15

 

Nabi Muhammad SAW juga tidak membiarkan sebuah 

perkawinan tanpa adanya maskawin, kendati pun itu adalah sebuah 

barang yang tidak begitu bernilai.Sebagaimana dengan sabdanya yang 

artinya “usahakanlah (maskawin) sekalipun hanya cincin dari besi”. 

Pernah juga terjadi dizaman Rasulullah pada saat Ali bin Abi Thalib 

melamar Fatimah ketika itu Muhammad mempertanyakan perihal 

maskawin yang akan diberikan kepada anaknya. Akan tetapi Ali 

menjawab ia tak mempunyai apa-apa melainkan baju besi. Dan Nabi 

SAW mengiyakan maksud Ali dengan maskawin baju besi. Hal ini 

menunjukkan bahwa betapa pentingnya maskawin dalam sebuah 

perkawinan dan ia merupakan sebuah kewajiban. 

Perintah pembayaran mahar juga tercantum dalam Alquran 

surah An-Nisa ayat 25 yang berbunyi:  

تَوطِهِتع  مِهِتل كُتم  طَو  الًة أَون  ي َول كِهِتحَو وا مُتح صَولَو تِهِت وا مُتؤ مِهِتلَو تِهِت فَومِهِت   مَو  مَو َوكَوت    َومَو   َلَو  يَو  
 , ب َوع ضُتكُتم  مِهِت   ب َوع ٍض ,  َووهللُت أَوع  َومُت بِهِتإِهِتْي َو نِهِتكُتم ,أَوْي َو نُتكُتم  مِهِت   ف َوت َويَو آِهِتكُتمُت وا مُتؤ مِهِتلَو تِهِت 

فَو ن كِهِتحُت  هُت َّن بِهِتإِهِتذ نِهِت أَوه  ِهِتهِهِت َّن  َو آُت هُت َّن أُتجُت رَوهُت َّن بِهِت ا مَوع رُت فِهِت ُمُت صَولَو ٍت غَوي  رَو 
وٍن  ذَووتِهِت أَوخ  َو شَوٍ  ف َوعَو َوي هِهِت َّن ,مُت َو فِهِتحَو ٍت  َوالَو مُتتَّنخِهِت َو بِهِتفَو  حِهِت  فَوإِهِتذَوو أُتح صِهِت َّن فَوإِهِتن  أَوآ َوْي 
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 Saleh al-Fauzan, Al Mulakhasul Fiqhi (Fiqih Sehari-hari), diterjemahkan oleh Abdul 

hayyie, Ahmad Ikwani, dan Budiman Mustofa, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 194. 
15
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29 
 

 

يَو وا عَولَوتَو مِهِتل كُتم  ,نِهِتص فُت مَو  عَو َوى وا مُتح صَولَو تِهِت مِهِت َو وا عَوذَووبِهِت   , ذَوواِهِتكَو اِهِتمَو   خَوشِهِت
يمٌر  ي  رُت اَوكُتم    ى  َووهللُت غَوفُت رٌر رَوحِهِت ُت و خَو   َوأَون  آَوص  ِهِت

Artinya: Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak 

cukup perbelanjaanya untuk mengawini wanita merdeka lagi 

beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari 

budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui 

keimananmu. Sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain, 

karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan 

berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang 

merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan 

pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki 

lain sebagai piaraanya. 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.
16

 

 

3. Syarat-Syarat Mahar 

a. Harta berharga 

Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak 

ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, tapi bernilai tetap sah 

disebut mahar.Jadi sebaiknya mahar adalah sesuatu yang dapat 

diperjual belikan, begitu pula sebaliknya. 

b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat 

Tidak sah jika mahar dengan memberikan khamar, babi, atau 

darah, karena semua haram dan tidak berharga. 

 

c. Bukan barang ghasab 
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 Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahan, (Jakarta: CVJ-ART, 2004), 83.  
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Memberikan mahar dengan hasil ghasab tidak sah, akan tetapi 

akadnya tetap sah. 

d. Bukan barang yang tidak jelas kadarnya 

Artinya tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak 

jelas keadannya.
17

 

4. Macam-Macam Dan Bentuk Mahar 

Kewajiban menyerahkan mahar telah disepakati oleh para ulama, 

bahkan terdapat perintah langsung dalam al-Quran.Mengenai macam-

macam mahar, ulama fiqih telah sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, 

yakni mahar musamma dan mahar mitsil (sepadan). 

a. Mahar musamma < adalah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan 

kadar dan besarnya ketika akad nikah.
18

 Mahar yang umum berlaku 

dalam suatu perkawinan, kewajiban suami untuk memenuhi selama 

hidupnya atau selama berlangsungnya perkawinan. Suami wajib 

membayar mahar tersebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa 

yang disebutkan dalam akad perkawinan itu. Ketika suami istri 

berselisih dalam jumlah atau  sifat mahar tersebut dan tidak dapat 

diselesaikan. Maka maharmusamma< sebaiknya diserahkan langsung 

secara tunai pada waktu akad nikah agar selesai pelaksanaan 

kewajibannya. Dalam keadaan tertentu mahar tidak diserahkan secara 

tunai, bahkan pembayarannya dapat dilakukan secara cicilan. Jika 

mahar tidak dalam bentuk tunai kemudian terjadi putus perkawinan 
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setelah melakukan hubungan kelamin, jika pada saat akad maharnya 

dalam bentuk musamma<, maka kewajiban suami yang 

menceraikannya bisa dikatakan mahar secara penuh sesuai dengan 

bentuk dan jumlah yang ditetapkan dalam akad. Apabila salah seorang 

diantara keduanya meninggal dunia yang telah melakukan hubungan 

kelamin. Namun bila perceraian terjadi sebelum berlangsunya 

hubungan kelamin, sedangkan jumlah mahar sudah ditentukan, maka 

kewajiban mantan suami hanyalah separuh dari jumlah yang di 

tetapkan waktu akad, kecuali yang separuh itu telah dimaafkan oleh 

mantan istri atau walinya.
19

 

b. Mahar mitsil (sepadan) adalah mahar yang tidak disebutkan besar 

kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadinya 

pernikahan.
20

Jika mahar tidak disebutkan jumlah dan jenisnya pada 

waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar 

mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya, adapun 

mahar dalam bentuk ini disebut mahar mitsil. Ulama hanafiyah secara 

spesifik memberi batasan mahar mitsil dengan mahar yang pernah 

diterima oleh saudaranya, bibinya dan anak saudara pamannya yang 

sama dan sepadan umurnya, kecantikannya, kekayaannya, tingkat 

kecerdasannya, tingkat keberagamaanya, negeri tempat tinggalnya, 

dan masanya dengan istri yang akan menerima mahar tersebut.   
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  Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2009),92 
20
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Sedangkan bentuk mahar bisa berupa barang dan jasa, bentuk 

mahar dalam islam adalah harta dan jasa. 

a. Harta adalah barang berguna yang memiliki nilai harga pada diri si 

penerima. Contoh: uang, perhiasan, kendaraan dan lainya. 

b. Jasa adalah manfaat abstrak yang berguna bagi kehidupan si 

penerima baik didunia maupun di akhirat. Mahar dalam bentuk jasa 

misalnya, seorang istri atau walinya mensyaratkan suami bekerja 

padanya tanpa diupah. Ini seperti yang dilakukan oleh Nabi Syuaib 

AS kepada Nabi Musa AS ketika menikahi putrinya. Contoh lain 

yang lebih kontemporer adalah si istri mensyaratkan suaminya untuk 

membiayai kuliahnya sampai selesai. Itu juga bentuk mahar yang 

wajib diberikan suami sampai tuntas.
21

 

5. Manfaat dan Kegunaan Mahar 

Diadakanya mahar dalam suatu akad nikah dan diwajibkanya 

mempelai laki-laki atas mahar tentunya memiliki manfaat tujuan dan 

maksud bagi kemaslahatan suatu perkawinan. 

Manfaat mahar sebenernya telah tersirat dalam sejarah, pada zaman 

jahiliah perempuan dianggap dapat diperjualbelikan dan diinjak-injak 

harga dirinya, oleh karena itu dengan diadakanya kewajiban pembayaran 

mahar ini dimaksudkan semata-mata untuk mengangkat harkat dan derajat 

kaum perempuan, dan tidak menganggap bahwa status perempuan dapat 

diperjualbelikan. Dalam hal ini sayyid sabiq mengatakan bahwa salah satu 
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usaha islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, 

yaitu memberinya hak untuk memegang urusan, oleh karena itu 

diangkatnya derajat perempuan dengan diwajibkannya laki-laki untuk 

membayar mahar jika menikahinya.
22

 

Manfaat mahar tidak hanya sebagai pertanda untuk mengangkat 

derajat perempuan, namun disyariatkan mahar dalam akad nikah tentunya 

memberikan ketegasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan 

yang tinggi.
23

 

6. Kadar Mahar 

Dalam syariat Islam tidak ditentukan banyak atau sedikitnya mahar 

yang harus diberikan kepada calon istri, tetapi yang menjadi tolak 

ukurannya adalah bahwa mahar itu berupa barang atau manfaat yang 

bernilai, maka dibeolehkannya sebuah cincin besi asalkan kedua belah 

pihak (mempelai laki-laki dan wanita) sama-sama rela.
24

 

Menurut para ulama kalangan mazhab Syafi’i  kadar mahar adalah 

segala sesuatu yang punya nilai untuk memebeli apa saja maka ia boleh 

dijadikan sebagai maskawin.
25

Mahar merupakan hak seoramg wanita, 

pihak mempelai wanita berhak memilih dan menetukan maharnya.Dan 

berhak meminta mahar dalam jumlah yang besar atau kecil.Tetapi yang 

paling baik adalah permintaan mahar yang murah dan sederhana. 
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Para ulama fikih sepakat bahwa besarnya mahar tidak ada batas 

maksimalnya, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai ada 

tidaknya batas minimal dalam mahar tersebut : 

a. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa maskawin minimal senilai 3 

dirham. Mereka mengkiaskan (menyamakan) hal ini dengan wajibnya 

potong tangan bagi pencuri ketika barang curiannya bernilai 3 dirham 

atau lebih. 

b. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa maskawin paling sedikit 10 

dirham atau dengan yang senilainya. Ini berlandaskan bahwa Nabi 

membayar maskawin para istrinya tidak pernah kurang dari 10 

dirham. 

c. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah tidak ada batas minimal, yang 

terpenting ialah sesuatu yang dijadikan mahar bernilai atau berharga 

yang telah layak untuk dijadikan maskawin.
26

 

Untuk saat ini uang 10 dirham sesuai dengan bobot emas 4,25 

gram atau jika dirupiahkan senilai Rp. 3.888.750 sedangkan 3 dirham 

sesuai dengan bobot emas 1,0625 gram atau jika dirupiahkan senilai 

dengan Rp. 1.014.580
27

 

B. Uang 

1. Pengertian Uang 

Uang menurut Solikin dalam buku yang berjudul “Uang: 

Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian”.Uang 
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adalah seperti yang kita bayangkan yaitu suatu benda yang dapat 

ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, 

dan dapat kita simpan. Selanjutnya, jangan lupa bahwa uang dapat 

digunakan untuk membayar utang diwaktu yang akan datang. 

Dengan kata lain, uang adalah suatu benda yang pada dasarnya 

dapat berfungsi sebagai: (1) alat tukar (medium of exchange), (2) alat 

penyimpan nilai (store of value), (3) satuan hitung (unit of account), dan 

(4) ukuran pembayaran yang tertunda (standar for defferend payment).
28

 

2. Bentuk Uang 

Menurut Ahmad Hasan bahwa kata nuqud (uang) tidak terdapat 

dalam Al-Qur’an maupun Hadis Nabi SAW, karena bangsa Arab 

umumnya tidak menggunakan kata nuqud untuk menunjukkan harga.
29

 

Rupiah adalah mata uang yang digunakan di indonesia. Mata uang 

rupiah merupakan uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dengan ciri atau tanda tertentu, yang ditetapkan dengan tujuan 

untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan 

mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. 

Mata uang rupiah berbentuk kertas dan logam. Bahan baku yang 

digunakan untuk membuat rupiah kertas adalah kertas uang yang 

mengandung unsur pengaman dan tahan lama. Sedangkan bahan 

                                                           
28

 Solikin, Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian, 
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bakurupiah logam adalah uang yang mengandung unsur pengaman yang 

tahan lama.
30

 

3. Kriteria dan Fungsi uang 

Agar suatu benda dapat digunakan sebagai akat tukar (uang).Maka 

harus memenuhi syarat dengan tujuan agar sesuatu yang dianggap uang 

dapat diterima disemua lapisan masyarakat dan dapat digunakan sebagai 

alat tukarmenukar ataupun alat pembayaran yang sah oleh pemiliknya. 

Menurut Kasmir dalam buku karangan Nur Rianto bahwa kriteria 

agar sesuatu hal dapat diakui sebagai uang adalah sebagai berikut: Ada 

Jaminan, diterima umum, nilai yang stabil, mudah disimpan, mudah 

dibawa, tidak mudah rusak, mudah dibagi dan penawaran harus elastis.
31

 

Sedangkan uang yang layak dijadikan alat tukar memiliki Fungsi 

Fungsi uang adalah sebagai berikut: Satuan Nilai, Alat Ukur, Standar 

pembayaran tertunda, Alat penimbul kekayaan, Untuk melancarkan 

kegiatan tukar menukar. 
32

 

4. Ciri Uang Rupiah  

Ciri pada setiap uang rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk 

menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan 

mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalusan. Adapun ciri dari 

Rupiah terdiri dari ciri umum dan ciri khusus: 

a. Ciri umum 
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Ciri-ciri umum yang dimiliki mata uang rupiah termuat dalam 

Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 25 

sebagai berikut:  

1) Gambar lambang negara ”Garuda Pancasila  

2) Frasa ”Negara Kesatuan Republik Indonesia  

3) Sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya  

4) Tanda tangan pihak Pemerintah dan Bank Indonesia; nomor seri 

pecahan  

5) Teks ”DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 

MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT 

PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI”….  

6) Tahun emisi dan tahun cetak.
33

 

b. Ciri-ciri khusus yang dimiliki mata uang rupiah termuat dalam  

Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 

25 sebagai berikut: 

1) Gambar pahlawan nasional dan/atau Presiden dicantumkan sebagai 

gambar utama pada bagian depan Rupiah. 

2) Penggunaan gambar pahlawan nasional sebagaimana dimaksud 

pada nomor 1 diperoleh Pemerintah dari instansi resmi yang 

bertanggung jawab dan berwenang menatausahakan gambar 

dimaksud dan memperoleh persetujuan dari ahli waris. 
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3) Gambar pahlawan nasional dan/atau Presiden sebagaimana 

dimaksud pada nomor 1 ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
34
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BAB III 

BATASAN DAN MANFAAT MAHAR  

UANG YANG DIHIAS DI DESA TURI KECAMATAN PANEKAN 

KABUPATEN MAGETAN 

A. Gambaran Umum Desa Turi  

1. Sejarah Desa Turi 

Desa Turi  berasal  dari kata "DituTuri" artinya Dinasehati. Menurut 

cerita dari nenek moyang  awal mula terbentuknya desa Turi adalah ketika 

perestiwa pada masa perang antara adipati Madiun Renggo Jumeno dan 

Mataram. Pada waktu itu Adipati Paduduhan (Rangga Keniten) ditemui 

oleh salah astu dari warga Mataram supaya kembali memihak Mataram 

karena adipati rangga Jumeno (Adipati Madiun) dianggap pihak yang 

keliru. 

Berdasarkan riwayat tersebut maka daerah ini dikenal dengan Desa 

Turi Sampai sekarang dan desa Turi terdiri dari 5 Dusun. 

1. Dusun Turi 

2. Dusun Joso 

3. Dusun Gondang 

4. Dusun Keniten 

5. Dusun Nglemi 
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2. Gambaran Secara Umum Wilayah Desa Turi 

Desa Turi adalah  salah dari 235 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima) 

Desa/ Kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Magetan. Kondisi 

wilayah Desa Turi adalah merupakan dataran (pegunungan dan dataran 

Wilayah desa Turi berada pada ketinggian 700-1000 di atas permukaan air 

laut 

Batas wilayah Desa Turi adalah sebagai berikut : 

Sebelah Utara   : Desa Simo    

Sebelah Barat : Desa Sidomulyo 

Sebelah Selatan : Kelurahan Panekan 

Sebelah Timur :  Desa Banjarejo 

Luas wilayah DesaTuri  m
2
. Dari luas wilayah tersebut, 

pemanfaatannya adalah sebagai berikut : 

Pertanian  : 34.000 m
2 

Hutan Negara  : 1.000   m
2 

Pekarangan/ permukiman  : 20.000 m
2 

Lain-lain  : 1.500  m
2 

Kondisi umum kependudukan Desa Turi  adalah sebagaimana tabel 

berikut : 
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Tabel 3.1 : Jumlah Penduduk Desa Turi 

No Tahun Jml RT Jml Penduduk Kepadatan 

1 2015 38 6095 8,2   m
3
/ jiwa 

2 2016 38 6078 8,22 m
3
/ jiwa 

3 2017 38 6058 8,24 m
3
/ jiwa 

4 2018 38 6056 8,25 m
3
/ jiwa 

5 2019 38 6053 8,25 m
3
/ jiwa 

Jumlah kepala keluarga di Desa Turi keadaan tahun 2015 s/d 

2019 adalah sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 3.2: Jumlah Kepala Keluarga  

No Dusun 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Turi 78 80 85 90 113 

2 Joso 86 92 102 118 120 

3 Gondang 70 76 95 128 131 

4 Keniten 109 114 142 150 152 

5 Nglemi 51 71 80 95 100 

 

Selanjutnya  kondisi kependudukan Desa Turi dengan beberapa 

klasifikasi, sebagai berikut : 

a. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin 

Jumlah penduduk Desa Turi  berdasarkan jenis kelamin tahun  

2015 s.d. tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 3.3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Tahun 
Jenis Kelamin 

Jml 
L P 

1 2015 2954 3141 6095 

2 2016 2951 3127 6078 

3 2017 2944 3115 6058 

4 2018 2947 3104 6056 
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5 2019 2944 3109 6053 

 

b. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur 

 Jumlah penduduk Desa Turi berdasarkan  kelompok umur 

kondisi tahun 2015 s.d. tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 3.4 :Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 

No Kelompok Umur 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 0- 12 Bulan 88 90 114 46 46 

2 1 - 5 Tahun 363 366 535 535 535 

3 6 -7 Tahun 174 174 175 175 175 

4 8 -18 Tahun 1043 1045 1014 1019 1019 

5 19-56 Tahun 3087 3087 2443 3808 3808 

6 ≥ 57 Tahun 995 995 2018 2008 2008 

 

c. Jumlah penduduk berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan 

Jumlah penduduk Desa Turi  berdasarkan  jenjang pendidikan 

yang ditamatkan kondisi tahun 2015  s.d.  tahun 2019 adalah 

sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 3.5 :Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan 

Yang Ditamatkan 

No 
Jenjang Pendidikan 

Yang Ditamatkan 

Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Tidak tamat SD - - - - - 

2 Tamat SD 406 423 423 424 424 

3 Tamat SMP 66 69 80 79 79 

4 Tamat SLTA 85 91 98 101 101 

5 Tamat Diploma 31 30 30 30 30 

6 Tamat Sarjana 52 46 53 54 54 

7 Tamat Pasca Sarjana 6 3 6 6 6 
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d. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian 

Jumlah penduduk Desa Turi  berdasarkan  mata pencaharian 

kondisi tahun 2015 s.d.  tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 3.6 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 

No Mata Pencaharian 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Petani 1112 1116 1120 1120 1120 

2 Buruh Tani 1319 1324 1328 1429 1429 

3 Pedagang keliling 10 10 16 16 16 

4 Bidan Swasta 2 2 1 1 1 

5 TNI 4 2 4 4 4 

6 POLRI 8 2 8 8 8 

7 Pensiun 

TNI/POLRI/PNS 

29 29 40 37 37 

8 Pengusaha Kecil dan 

Menengah 

27 31 34 36 36 

9 Karyawan Swasta 644 644 651 654 654 

10 Sopir 35 32 - - - 

11 Tukang Ojek 4 2 - - - 

12 Tukang Cukur 45 2 - - - 

13 PNS - 52 - 37 37 

14 Tukang Batu/ Kayu - 10 - - - 

15 Peternak  - - 60 27 27 

16 Karyawan 

Pemerintah 

- - 20 26 26 

 

e. Jumlah penduduk berdasarkan agama/kepercayaan 

Jumlah penduduk Desa Turi  berdasarkan  agama, kondisi 

tahun 2015 s.d.  tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut : 

 

 

 



44 
 

 

Tabel 3.7 :Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama/Kepercayaan 

No Agama  
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Islam 5732 6071 3119 6052 6052 

2 Kristen 2 2 - - - 

3 Katholik - - - - - 

4 Hindu - - - - - 

5 Budha 17 17 12 17 17 

6 Konghucu - - - - - 

  

f. Keadaan Sosial 

Fasilitas sosial di Desa Turi  keadaan Tahun 2015 s.d Tahun 

2019 adalah sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 3.8 :Keadaan Sosial 

No Fasilitas Sosial  
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Gedung sekolah  

a. TK 

b. SD 

c. SMP 

d. SD 

e. Pondok Pesantren 

f. Madrasah Diniyah 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

3 

4 

1 

1 

3 

9 

 

3 

4 

1 

1 

3 

9 

2 Gedung 

kesehatan/Polindes 

- - - 1 1 

3 Rumah ibadah 

a. Masjid 

b. Mushola 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

18 

28 

 

18 

28 

 

g. Jumlah Rumah Tangga Miskin di Desa Turi   keadaan tahun 2015 s/d 

2019 adalah sebagaimana tabel berikut : 
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Tabel 3.9 :Jumlah Rumah Tangga Miskin 

No Dusun 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Turi 28 25 22 22 19 

2 Joso 30 30 28 25 21 

3 Gondang 38 37 35 31 28 

4 Keniten 49 49 42 40 37 

5 Nglemi 51 47 47 45 40 

 

h. Keadaan Ekonomi 

 Perekonomian Desa Turi secara umum  didominasi oleh 

sector pertanian.  Aktivitas perekonomian masyarakat Desa Turi  

sebagian besar  pada sector Pertanian  Hal ini didukung oleh jumlah 

hasil pertanian yang besar dan bermacam-macam.   

Selanjutnya produksi  sektor  tanaman pangan tahun 2015 s/d 

2019 sebagaimana tabel  berikut : 

Tabel 3.10 :Keadaan Ekonomi 

No 
Produksi 

tanaman pangan 

Tahun (per hektar) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Padi 6 ton 6 ton 6 ton 6 ton 6 ton 

2 Jagung 7 ton 7 ton 7 ton 7 ton 7 ton 

3 Ketela pohon - - - - - 

4 Ubi - 10 ton - - - 

5 Bawang Merah - 8 ton 8 ton 8 ton 8 ton 

6 Tomat - 2 ton 1 ton 1 ton 1 ton 

7 Sawi - 0,5 ton 0,5 ton 0,5 ton 0,5 ton 

  

Produksi  sektor  perkebunan tahun 2015 - 2019 sebagaimana 

tabel berikut : 
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Tabel 3.11 : Produksi  Sektor  Perkebunan 

No 

Produksi  

tanaman 

perkebunan 

Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Kopi  4 kw 4 kw 4 kw - - 

2 Kakao - - - - - 

3 Cengkeh 3 kw 3 kw 3 kw 4kw 4kw 

4 Kelapa  10kw 10kw 10kw 10kw 

5 Tebu 1000kw 20kw 20kw 20kw 20kw 

 

Produksi  sektor  peternakan tahun 2015 - 2019 sebagaimana 

tabel berikut : 

Tabel 3.12 : Produksi  Sektor  Peternakan 

No 
Produksi 

peternakan 

Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Sapi 1020 1058 459 2460 2460 

2 Ayam Kampung 25500 11500 25000 48340 4834 

3 Ayam Broiler 1400 58 120 123 123 

4 Bebek 4 25 115 112 112 

5 Kambing 476 220 532 1525 1525 

6 Domba 237 15 736 715 715 

7 Angsa 3 2 8 6 6 

8 Burung Puyuh 700 1500 1500 2650 2650 

9 Kelinci 72 11 64 64 64 

10 Kerbau 2 - - - - 

11 Kucing 50 - - - - 

 

i. Kondisi Pemerintahan Desa 

Pembagian wilayah desa 

Desa  Turi  terdiri dari 5 Dusun, 5 RW. Dan 35 RT yaitu : 

1. Dusun Turi ( RW.  01 terdiri dari 04 RT ) terletak disebelah selatan. 

2. Dusun  Joso ( RW. 02 terdiri dari 05 RT. ) terletak disebelah tenggara. 

3. Dusun  Gondang ( RW. 03 terdiri dari 06 RT ) disebelah timur. 
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4. Dusun Keniten (RW. 04 terdiri dari 10 RT.) disebelah tengah. 

5. Dusun Nglemi (RW. 05 terdiri dari 10 RT.) disebelah utara 

B. Gambaran Umum TokoDan Pendapat Pasangan Suami Istri 

1. Toko Galeri Mahar Keniten 

Penulis menemukan sample Di Desa Turi Kecamatan Panekan, 

yaitu Toko Galeri Mahar Keniten, Galeri yang terletak di Jln. Raya 

Panekan-Kendal, Panekan Magetan Jawa Timur. Toko Galeri Mahar 

Keniten ini berdiri sejak tahun 2014 yang didirikan oleh Bapak 

Suparno.Toko ini sudah berkembang pesat hingga sekarang dan memiliki 

konsumen dari luar daerah diwilayah Magetan, Bapak Suparno juga 

menuturkan bahwan mahar yang beliau buat sudah sampai mancanegara 

seperti Amerika, Kanada, Dan Taiwan.Dalam kurun waktu 1 sampai 6 

bulan beliau bisa mendapat 15 sampai 100 pesanan mahar dalam berbagai 

macam bentuk sesuai dengan keinginan pemesan.
1
 

Toko ini khusus menerima pesananan hiasan sebagai mahar.Adapun 

macam-macam bentuk hiasan yang diproduksi diantaranya, wayang, 

masjid, lafadz Allah, jam dinding, hewan, hobi, kartun, logo organisasi, 

wajah dan lain-lain sesuai pesanan yang diinginkan. Merangkai hiasan 

mahar mulai dari harga Rp. 280.000- Rp. 3.000.000, yang disesuaikan 

dengan model dan bentuk mahar yang diinginkan konsumen.Pengrajin 

membutuhkan waktu 2 hari untuk menyiapkanbahan-bahan yang di 

                                                           
1
Suparno, Hasil Wawancara, Magetan, 05 Februari 2020 
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butuhkan, dan dalam pengerjaannya pengrajin membutuhkan waktu 2 

sampai 4 jam.
2
 

Menurut hasil wawancara dengan narasumber penulis yaitu, Bapak 

Suparno selaku pengrajin mahar, mahar uang adalah sah karena 

memberikan mahar dalam bentuk uang sangat bermanfaat dan memiliki 

nilai dari segi ekonomi. 

“Mahar uang itu sahmas karena memberikan mahar uang itu sangat 

bermanfaat dan uang juga memiliki nilai ekonomi mas. kalau manfaat 

mahar uang yang dihias dibingkai itu cuma bentuk penyajiannyakarena 

indah dan dijadikan simbolik saja. Memberikan mahar itu sebuah 

kewajiban bagi mempelai laki-laki kepada mempelai wanita, karena 

memberikan mahar itu hal yang sangat penting dan sakral dalam 

pernikahan, terus yang paling penting mahar itu bernilai kayak mahar 

uang.Tidak ada larangan menggunakan mahar uang yang dihias asalkan 

tidak merubah nilai uang itu sendiri apabila uang yang digunakan adalah 

uang asli.” 

 

Manfaat mahar uang yang diletakkan dibingkai menurut beliau 

adalah bentuk penyajian mahar dari segi keindahan dan biasanya hanya 

dijadikan simbolik saja.Memberikan mahar adalah sebuah kewajiban bagi 

mempelai laki-laki kepada mempelai wanita, sebab menurut beliau 

memberikan mahar adalah sesuatu yang sangat penting dan sakral dalam 

sebuah pernikahan, dan yang paling penting dalam mahar adalah mahar 

itu bernilai seperti mahar uang.Tidak ada larangan menggunakan mahar 

uang yang dihias asalkan tidak merubah nilai uang itu sendiri apabila 

uang yang digunakan adalah uang asli.
3
 

                                                           
2
Ibid 

3
Suparno, Hasil Wawancara, Magetan, 05 Februari 2020 
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Di galeri Bapak Suparno beliau mengarahkan untuk tidak memakai 

uang asli sebab ada peraturan perundang-undangan tentang mata uang 

yang berlaku.Jika ada yang menginginkan menggunakan uang asli maka 

beliau menyiasatinya dengan menggulung uang lalu di selipkan didalam 

hiasan untuk dijadikan tambahan aksesoris tanpa mengelem uang asli 

tersebut yang mengakibatkan sulit diambil sehingga merusak nilai mata 

uang.Tetapi tidak semua uang dimasukan untuk dijadikan hiasan, sisa 

uang yang lainnya diletakkan di belakang bingkai yang sudah disediakan 

tempatnya. 

Bapak Suparno tidak memberikan batasan dalam pembuatan mahar 

uang hias, karena itu tergantung jumlah yang diinginkan pemesan.Ada 

dari mereka memesan mahar sesuai dengan tanggal pernikahannya seperti 

pasangan Ardi dan Eva yang memesan mahar dengan nominal Rp. 

180.819 karna mereka menikah pada tanggal 18-08-2019.Biasanya Bapak 

Suparno hanya memberikan saran terkait jumlah uang yang diberikan 

walaupun tidak sesuai dengan jumlah nominal yang disebutkan didalam 

akad. Menurut beliau uang logam kuno yang dijadikan mahar dengan 

nominal kecil tidak memiliki nilai, sehingga beliau menyarankan untuk 

memberikan maharnya sebesar Rp. 200.000 karena tidak ada salahnya 

bahkan lebih baik jika memberikan mahar yang lebih dari nilai 

sesungguhnya. 
4
 

 

                                                           
4
 Ibid 
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2. Toko Mahar Cakrawala 

Penulis menemukan sample Di Kecamatan Panekan, yaitu Toko 

Galeri Mahar Cakrawala, Galeri yang terletak di Jln. Raya Panekan-

Kendal, Panekan Magetan Jawa Timur. Toko Galeri Mahar Cakrawala ini 

berdiri sejak tahun 2016 yang didirikan oleh Ibu Ruri Toko ini sudah 

mulai berkembang hingga sekarang walaupun konsumen dari wilayah 

Magetan, Dalam kurun waktu 1 sampai 6 bulan beliau bisa mendapat 10 

sampai 25 pesanan mahar dalam berbagai macam bentuk sesuai dengan 

keinginan pemesan.  

Toko ini khusus menerima pesananan hiasan sebagai mahar. 

Adapun macam-macam bentuk hiasan yang diproduksi diantaranya, 

wayang, masjid, lafadz Allah, jam dinding, hewan, hobi, kartun, logo 

organisasi, wajah dan lain-lain sesuai pesanan yang diinginkan. 

Merangkai hiasan mahar mulai dari harga Rp. 250.000- Rp. 1.000.000, 

yang disesuaikan dengan model dan bentuk mahar yang diinginkan 

konsumen. Pengrajin membutuhkan waktu  satu minggu untuk 

menyiapkan bahan-bahan yang di butuhkan, dan dalam pengerjaannya 

pengrajin membutuhkan waktu 1-2 hari.Toko  galeri buka pada hari senin-

minggu pukul 09.00-20.00.
5
 

Menurut hasil wawancara dengan narasumber penulis yaitu, Ibu 

Ruri selaku pengrajin mahar, ada kesamaan pendapat bahwa mahar uang 

yang diletakkan dibingkai menurut beliau adalah bentuk penyajian mahar 

                                                           
5
Ruri, Hasil Wawancara, Magetan, 13 Februari 2020 
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dari segi keindahan. Menurut beliau memberikan mahar adalah keharusan 

bagi mempelai laki-laki kepada mempelai wanita, sebab memberikan 

mahar adalah bentuk dari kesungguhan mempelai laki-laki kepada 

mempelai perempuan, dan yang paling penting dalam mahar adalah mahar 

itu memiliki nilai dari segi ekonominya dan bermanfaat seperti mahar 

uang.  

“Menurut saya manfaat mahar uang yang diletakkan dibingkai itu 

hanya dilihat dari segi keindahan. Memberikan mahar itu keharusan bagi 

mempelai laki-laki kepada mempelai wanita, karena memberikan mahar 

itu bentuk dari kesungguhan mempelai laki-laki kepada mempelai 

perempuan, terus yang paling penting mahar itu memiliki nilai dari segi 

ekonominya dan bermanfaat. Sebenarnya tidak ada larangan memakai 

mahar uang yang dihias asalkan tidak merubah nilai uang itu sendiri 

apabila uang yang digunakan adalah uang asli. Saya melayani semua 

permintaan konsumen walaupun menggunakan uang asli, jika konsumen 

meminta menggunakan uang asli, yaa saya buatinpakai uang 

asli.Tapikalau maupakai uang mainan, yaa saya buati pake uang mainan. 

Walaupun saya memakai uang asli tapi saya tidak memotong dan merusak 

uang. Inilah prinsip saya, karena saya berfikirkalau uang yang digunakan 

sebagai hiasan adalah uang asli masih dapat dimanfaatkan jika suatu saat 

dibutuhkan.” 

 

Tidak ada larangan menggunakan mahar uang yang dihias asalkan 

tidak merubah nilai uang itu sendiri apabila uang yang digunakan adalah 

uang asli. Di galeri Ibu Ruri beliau melayani semua permintaan konsumen 

walaupun menggunakan uang asli, jika konsumen meminta menggunakan 

uang asli, maka akan dibuat hiasan langsung dengan uang asli. Namun 

jika konsumen memilih menggunakan uang mainan maka beliau akan 

membuatkan dengan uang mainan. Walaupun menggunakan uang asli 

sesuai dengan keterangan narasumber, pihak galeri cakrawala membuat 

hiasan tanpa memotong dan merusak uang. Prinsip inilah yang digunakan 



52 
 

 

oleh pihak galeri, karena mereka beranggapan bahwa uang yang 

digunakan sebagai hiasan dapat dimanfaatkan jika suatu saat dibutuhkan.
6
 

Ibu Ruri juga tidak memberikan batasan dalam pembuatan mahar 

uang hias, karena itu tergantung jumlah yang diinginkan pemesan.Beliau 

hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh pemesan karena menurut 

penuturan beliau jumlah mahar yang akan diberikan oleh calon mempelai 

memiliki cerita tersendiri bagi calon mempelai seperti contoh disesuaikan 

oleh tanggal pernikanannya.
7
 

3. Perbedaan dan Persamaan Toko Galeri Mahar Keniten dan Toko 

Mahar Cakrawala  

a. Perbedaan 

Tidak ada perbedaan secara signifikan dari kedua toko dalam hal 

bentuk hiasan yang diproduksi. Perbedaan hanya terdapat pada tarif 

pembuatan serta proses pengerjaan mahar uang yang dihias  

b. Persamaan  

Dari kedua toko tersebut dengan adanya Undang-undang No 7 

Tahun 2011, sama-sama masih menggunakan uang asli dalam 

menghias mahar dari uang kertas.tetapi kedua toko tersebut juga 

menyarankan untuk menggunakan uang mainan. Kedua toko 

memproduksi mahar hiasan yang terdiri dari tiga bentuk mahar yaitu:  

1) Mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas asli. 

2) Mahar dalam bentuk hiasan dari uang mainan.  

                                                           
6
Ruri, Hasil Wawancara, Magetan, 13 Februari 2020 

7
 Ibid 
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3) Mahar dalam bentuk hiasan dari uang campuran. 

4. Cara Pembuatan Mahar Dalam Bentuk Hiasan 

Budaya di Indonesia baru-baru ini banyak menggunakan model 

untuk mahar pernikahan yang modern dan disajikan saat prosesi 

pernikahan. Dengan banyaknya pilihan desain yang bermacam-macam 

akan membuat pelanggan semakin banyak pilihan untuk menentukan 

mahar pernikahan yang cocok. Masyarakat banyak yang menggemari 

mahar dalam design Islami.
8
 

Sebelum membuat kerajianan mahar ada beberapa bahan yang harus 

dipersiapkan. Adapun cara membuat mahar pernikahan dengan uang 

kertas:  

a. Persiapan bahan-bahan  

1) Figura   

2) Kain   

3) Uang   

4) Lem tembak  

5) Double tip 

6) Aksesoris pendukung lainnya 

b. Langkah-Langkah Pembuatan Mahar 

1) Setelah menentukan design mahar tentukan nominal yang akan 

digunakan pada saat prosesi pernikahan, seperti menggunakan 

                                                           
8
Suparno, Hasil Wawancara, Magetan, 05 Februari 2020 
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uang kertas 2 ribuan, 5 ribuan, 10 ribuan, 20 ribuan,50 ribuan 

sampai 100 ribuan. 

2) Sebelum merangkai design, harus memahami konsep dari mahar 

yang akan dibuat. Dapat sket dalam media yang akan digunakan 

sebagai penempelan mahar. 

3) Jika pemahaman tema design sudah dimengerti, kemudian mulai 

membentuk uang. Baik dengan caradigulung dan dilipat. Dalam 

setiap penyusunan usahakan semua tampilan ornament harus sama 

dan simetris.
9
 

4) Jika dirasa cukup, kemudian tempelkan uang ke dalam sket dalam 

media dengan menggunakan lem tembak atau double tip dengan 

kuat atau kencang agar tidak lepas. 

5) Agar ornament lebih menarik, hiaslah mahar dengan manik-manik 

atau hiasan cantik. Hindarilah hiasan dengan berlebihan. 

6) Setelah hiasan mahar jadi, mahar siap dipasang di figura. Pilihlah 

figura yang cocok dengan design mahar agar terlihat bagus dan 

istimewa. 

5. Pendapat Pasangan Suami Istri Terhadap Penentuan Batasan Dan 

Nilai Kemanfaatan Mahar Uang Yang Dihias  

Mahar uang hias atau dengan kata lain uang yang dibentuk sedemikian 

rupa sehingga menghasilkan bentuk seperti bangunan, kendaraan, ataupun 

karakter tokoh tertentu yang diletakkan dalam sebuah bingkai memang 

                                                           
9
 Ibid 
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memiliki keindahan tersendiri, namun terlepas dari hal itu nilai keindahan 

tidak semerta-merta menjadikan tolak ukur utama bagi mahar, mahar dalam 

islam hendaknya seuatu hal yang memiliki nilai, manfaat, dan kegunaan 

sehingga dapat digunakan bagi istri.
10

 

Fenomena mahar uang hias memang bukan hal yang baru, namun di 

Desa Turi hal tersebut adalah hal baru dibuktikan dengan adanya pengantin 

yang menggunakan mahar uang hias saat pernikahan dan pengguna mahar 

tersebut mulai bertambah jumlahnya. Adanya kemunculan pengguna mahar 

uang hias di Desa Turi tersebut tidak terlepas dari perkembangan jaman dan 

laju arus informasi dan komunikasi, mengingat semakin modern pola pikir 

masyarakat yang cenderung mengikuti trend atau perkembangan gaya yang 

berakibat fenomena mahar uang hias lebih mudah untuk berkembang. 

Untuk mendapatkan data yang relevan, peneliti melakukan motede 

pengumpulan data dengan cara wawancara kepada beberapa pihak yang terkait 

pernikahan yang menggunakan mahar uang hias di Desa Turi Kecamatan 

Panekan Kabupaten Magetan yang tidak lain adalah pasangan suami istri yang 

menggunakan mahar uang hias. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan bukti 

atau alasan yang konkret terhadap faktor-faktor yang mendorong pasangan 

pengantin menggunakan mahar dalam bentuk uang hias. 

MenurutDanang Kusbiantoro dan Nur Eka Damayanti. Pasangan 

pengatin yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2019 dengan menggunakan 

mahar sebesar Rp.2.081.900, mahar adalah kebiasaan pemberian dari suami 

                                                           
10

 H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat, (Jakarta :Rajawali Pers, 2010). 

50 
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kepada istri berupa uang, perhiasan emas, dan benda yang bernilai ketika 

waktu akad nikah, lalu mahar uang hias adalah mahar uang yang dibentuk 

menyerupai bentuk tertentu dan dibingkai. 

“Kalo menurut saya mahar itu kebiasaan pemberian dari suami kepada 

istri kaya misalnya uang, emas, terus kaya benda-benda yang berguna pas 

waktu akad nikah, terus mahar uang yang dihias itu mahar uang yang dibentuk 

menyerupai bentuk tertentu terus dimasukan ke dalam bingkai.” 

 

Menurut Danang Kusbiantoro dan Nur Eka Damayanti. Manfaat mahar 

yang dibingkai digunakan sebagai kenang-kenangan pernikahannya dan 

sebagai hiasan saja.Keinginan menggunakan mahar uang hias itu datang dari 

keinginan istri yang menginginkan sesuatu yang unik dan bagus untuk mahar 

pernikahanya, mereka tidak ada keinginan untuk membongkar mahar hias 

tersebut walaupun menggunakan uang asli. Danang juga menuturkan bahwa ia 

hanya memberikan mahar uang yang dihias itu saja karena menurut istrinya 

mahar uang yang dihias itu sudah cukup untuk mahar yang diberikan.
11

 

Selanjutnya menurut Watik dan Sumono pasangan pengantin yang 

menikah dengan menggunakan mahar sebesar Rp.2.211.150 Karena 

disesuaikan dengan tanggal pernikahan mereka pada  22-11-15, menurut 

mereka mahar adalah perwujudan kesiapan dari suami untuk memikul 

tanggung jawab keluarga. dan mahar uang hias digunakan sebagai tabungan 

saja, tetapi tidak lama setelah menikah mahar uang hias tersebut dibongkar 

untuk menambah modal usahanya dirumah.Watik dan Sumono menuturkan 

                                                           
11

Danang Kusbiantoro dan Nur Eka Damayanti, Hasil Wawancara, Magetan, 08 Februari 

2020  
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bahwa keinginan menggunakan mahar uang hias dalam pernikahan murni 

sepenuhnya keinginan istri. 

”Maharitu bentuk wujud dan  kesiapan dari saya pribadi untuk 

menanggung tanggung jawab keluarga, karena saya nantinya sebagai kepala 

keluarga.tapiyang inginpakaimahar uang hias waktunikahan itu istri saya.” 

 

 Watik dan Sumono meyebutkan bahwa mahar uang hias sebenarnya 

bagus jika digunakan sebagai kenang-kenangan pernikahan yang dapat 

dikenang dikemudian hari. Sebenarnya mahar tersebut tidak ingin dibongkar 

tetapi karena kebutuhan mendesak akhirnya mahar itu dibongkar, mereka 

menyayangkan jika uang tersebut tidak digunakan. Tidak hanya uang mahar 

hias yang diberikan sumono juga memberikan mahar tambahan yaitu 

seperangkat alat solat, karena menurut sumono jika hanya uang yang diberikan 

ia masih merasa kurang puas.
12

 

Sama halnya dengan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 

Oktober 2015 yang bernama Agus Setiawan dan Yuli Kristanti menggunakan 

mahar sebesar 1.710.150 karena juga disesuaikan dengan tanggal 

berlangsungnya pernikahan mereka. Menurut mereka maharmerupakan  

pemberian dari suami kepada istri sebagai bentuk rasa sayang yang amat 

mendalam dan mahar uang hias sendiri dapat menjadi simbol kenangan 

pernikahan. Tetapi dikarenakan kebutuhan yang sangat mendesak, akhirnya 

mahar tersebut terpaksa untuk dibongkar.
13

 Walaupun sebenarnya menurut 

mereka mahar hias sangat bagus dijadikan sebagai pajangan karena terdapat 

nilai keindahan tersendiri.  

                                                           
12

Watik dan Sumono, Hasil Wawancara, Magetan, 08 Februari 2020  
13

Yuli Kristanti dan Agus Setiawan, Hasil Wawancara, Magetan, 09 Februari 2020 
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“Mahar uang hias itu bisa buat simbol kenangan pernikahan.Tapi sayang 

kermarin kami ada kebutuhan yang tiba-tiba mendesak, mau tidak mau mahar 

itu terpaksa saya bongkar.Sebenarnya mahar hias itu sangat bagus bangetkalau 

jadi pajangan ditemboksoalnyaenak dilihat.” 

 

Untuk mendapatkan mahar uang Agus Setiawan dan Yuli Kristanti 

memesanya kepada pengrajin mahar uang hias yang berada di Wilayah Kota 

Magetan, mereka mengatakan bahwa mereka memesan mahar uang hias 

kepada pengrajin mahar uang hias di Pasar Baru Magetan, mereka datang dan 

membawa uang tunai dan diserahkan kepada pengrajin sekaligus meminta 

bentuk atau model yang mereka inginkan. Pembuatan mahar uang hias sendiri 

oleh pengrajin menurut Agus Setiawan dan Yuli Kristanti biaya yang 

dihabiskan untuk pembuatan mahar uang hias sebesar Rp. 350.000,-, ia 

mengatakan bahwa untuk harga tergantung pada besar dan tingkat kerumitan 

dari mahar uang hias tersebut.Agus sendiri tidak menambah mahar yang 

diberikan karena mereka berdua sudah sepakat mahar uang yang dihias saja 

sudah cukup
14

 

Menurut Agus Saikul Zaro’i dan Uci Erlin Yunita pasangan pengantin 

yang menikah dengan mahar sebesar Rp. 910.00,- alasan memberi mahar 

dengan nominal tersebut karena memiliki kesamaan dalam tanggal dan bulan 

lahir mereka yang sama, selain itu keinginan menggunkan mahar uang hias 

dalam pernikahanya didasarkan karena melihat kerabat menggunakan mahar 

uang hias yang terlihat indah dan bagus.
15

 

“Sebenarnya saya tidak memikirkan manfaatnya saya hanya melihat dari 

indahannya saja, soalnya uang yang dihias terlihat indah kalaudidalam 

                                                           
14

 Ibid  
15

Agus Saikul Zaro’i dan Uci Erlin Yunita, Hasil Wawancara, Magetan, 09 Februari 2020 
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bingkai.Selain itu bagus dipajang dan dikenang. Kalau manfaat yang saya 

rasakan di mahar uang hias bisa buat peredam amarah waktu terjadi 

pertengkaran dikemudian hari.” 

 

Mereka menggunakan mahar hias tersebut tanpa mengambil dari segi 

kemanfaatan dari mahar tersebut, mereka hanya memandang dari segi 

keindahannya saja, uang yang dihias dengan indah dalam bingkai hanya untuk 

dipajang dan dikenang. Selain itu mahar uang hias dapat menjadi peredam 

amarah ketika sedang terjadi perseteruan rumah tangga dikemudian 

hari.Karena keterbatasan waktu pelaksanaan pernikahan Agus tidak sempat 

untuk memberikan mahar tambahan, tetapi tidak lama setelah menikah Agus 

memberikan handphone baru untuk istrinya. 

Selanjutnya menurut Yono dan Nike Oktavia yang menikah pada 

tanggal 6 bulan mei tahun 2018, mereka menggunakan mahar sebesar Rp. 

500.000. Alasan mereka adalah karena sesuai dengan kemampuan dari 

pengantin laki-laki itu sendiri, mereka berpendapat mahar tidak ada batas 

penentuannya yang terpenting dari pihak pengantin perempuan juga ikhlas 

dalam pemberian mahar tersebut. 

“Saya memberikan mahar sebesar Rp. 500.000.Karena sesuai dengan 

kemampuan saya sendiri, soalnya menurut saya mahar itu tidak ada batasan 

jumlah yang mau saya berikan, yang pentingistri saya mau dan ikhlas saya 

kasih segitu.” 

 

Untuk manfaat mahar uang hias mereka menjadikan mahar tersebut 

sebagai hiasan karena menarik selain itu digunakan sebagai tabungan juga, 

jika suatu saat mereka membutuhkan maka mahar tersebut bisa dibongkar 

sewaktu-waktu. 
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Keinginan menggunakan mahar uang hias berasal dari calon mempelai 

laki-laki, karna terlihat unik dan bagus. Disamping itu calon mempelai laki-

laki juga ingin mengikuti trend yang sedang berkembang karna melihat 

banyaknya pengguna mahar uang hias. Tidak hanya uang yang dihias, Yono 

juga menambahkan mahar berupa seperangkat alat solat dan seperangkat alat 

make up.
16

 

Pasangan pengantin Zaky Irawan dan Cindy Mardarani menggunakan 

mahar sebesar Rp.1.500.000. Alasan menggunakan mahar sesuai nominal 

tersebut karena hasil dari gaji perbulannya. Zaky berpendapat bahwa mahar itu 

tidak ada batas terendah dan tidak pula memberatkan pihak laki-laki, oleh 

karena itu dia menggunakan nominal mahar sesuai dengan gaji tiap bulan yang 

diperolehnya. Selain itu mahar yang disesuaikandengan gaji bulanan 

tersebut,menjadi patokansetiap bulannyauntuk memberikan nafkah kepada 

istrinya. 

“Mahar saya kemarin Rp.1.500.000. Soalnya gaji bulanan saya 

segitu.Menurut saya mahar itu tidak ada batasannyaterus tidak 

jugamemberatkan saya, makanya mahar saya sesuaiin sama gaji bulanan saya, 

itu menjadi patokan saya setiap bulannya untuk memberikan nafkah kepada 

istri saya, jadi setiap bulan yang mengelola gaji bulanan itu istri saya.” 

 

Sedangkan untuk manfaat sama seperti kebanyakan narasumber alasan 

mereka menggunakan mahar hias hanya karena keindahannya saja, walaupun 

awalnya pasangan ini menggunakan uang asli tetapi pada akhirnya uang asli 

tersebut dibongkar untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mahar 

uang asli tersebut kemudian diganti dengan uang mainan agar tetap bisa 

                                                           
16

Yono dan Nike Oktavia, Hasil Wawancara, Magetan, 10 Februari 2020 
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dipajang dan tidak hilang kenangannya. Zaky tidak memberikan mahar 

tambahan karena menurtu istrinya mahar yang Zaky berikan sudah cukup
17

 

Table3.13 : Batasan Mahar Uang Yang Dihias Dalam Bingkai 

Menurut Pengerajin Mahar Dan Menurut Pasangan 

 Pengerajin mahar/ 

pasangan 

Batas mahar yang 

dihias 

Jumlah Mahar 

1 Toko galeri mahar Keniten Sesuai keinginan 

pemesan 

Sesuai Keinginan 

2 Toko mahar Cakrawala Sesuai keinginan 

pemesan 

Sesuai Keinginan 

3 Pasangan Danang dan Nur 

Eka 

Sesuai dengan tanggal 

pernikahan 

Rp. 2.081.900 

4 Pasangan Watik dan 

Sumono 

Sesuai dengan tanggal 

pernikahan 

Rp. 2.211.150 

5 Pasangan Yuli K dan Agus 

Setiawan 

Sesuai dengan tanggal 

pernikahan 

Rp. 1.710.150  

6 Pasangan Agus Saikul 

Zaro’i dan Uci Erlin 

Yunita 

Sesuai dengan tanggal 

dan bulan lahir mereka 

karena memiliki 

kesamaan 

Rp. 910.000 

7 Pasangan Yono dan Nike 

oktavia 

Sesuai dengan 

kemampuan pengantin 

laki-laki 

Rp. 500.000 

8 Pasangan Zaky Irawan dan 

Cindy Mardarani 

Sesuai dengan 

penghasilan yang 

didapatkan setiap 

bulannya 

Rp. 1.500.000 

 

                                                           
17

Zaky Irawan dan Cindy Mardarani, Hasil Wawancara, Magetan, 10 Februari 2020 



62 
 

 

Table3.14 Kemanfaatan Mahar Uang Yang Dihias Dalam Bingkai 

Menurut Pengerajin Mahar Dan Menurut Pasangan 

 Pengerajin mahar/ 

pasangan 

Manfaat mahar uang 

hias  

Jumlah Mahar 

1 Toko galeri mahar 

Keniten 

-Memiliki nilai 

keindahan 

-Sebagai simbolik saja 

Sesuai keinginan 

pemesan  

2 Toko mahar Cakrawala -Sebagai bentuk 

penyajian mahar dari 

segi keindahan 

Sesuai keinginan 

pemesan 

3 Pasangan Danang dan 

Nur Eka Damayanti 

-Sebagaikenang-

kenangan 

pernikahannya  

-Sebagai hiasan 

Rp. 2.081.900 

4 Pasangan Watik dan 

Sumono 

-Sebagai kenang-

kenangan pernikahan 

yang dapat dikenang 

dikemudian hari. 

Rp. 2.211.150 

5 Pasangan Yuli K dan 

Agus Setiawan 

-Bentuk rasa sayang 

yang amat mendalam  

-Menjadi simbol 

kenangan pernikahan. 

Rp. 1.710.150 

6 Pasangan Agus Saikul 

Zaro’i dan Uci Erlin 

Yunita 

-Sebagai pajangan dan 

kenang-kenangan  

-Sebagai peredam 

amarah ketika sedang 

terjadi perseteruan 

rumah tangga 

dikemudian hari 

Rp. 910.000 
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7 Pasangan Yono dan Nike 

Oktavia 

-Sebagai hiasan karena 

menarik  

-Sebagai tabungan 

juga 

Rp. 500.000 

8 Pasangan Zaky Irawan 

dan Cindy Mardarani 

-Sebagai pajangan 

karena memiliki 

keindahan 

Rp. 1.500.000 

 

Table 3.15 : Mahar Tambahan Yang Diberikan Menurut Pasangan 

 Pasangan Tambahan Yang 

Diberikan 

Jumlah Mahar 

1 Pasangan Danang dan 

Nur Eka Damayanti 

-Tidak memberikan 

tambahan mahar 

Rp. 2.081.900 

2 Pasangan Watik dan 

Sumono 

-Menambah mahar 

berupa seperangkat 

alat solat 

Rp. 2.211.150 

3 Pasangan Yuli K dan 

Agus Setiawan 

-Tidak memberikan 

tambahan mahar 

Rp. 1.710.150 

4 Pasangan Agus Saikul 

Zaro’i dan Uci Erlin 

Yunita 

-Tidak memberikan 

tambahan mahar, tetapi 

memberikan 

handphone setelah 

beberpa lama menikah 

Rp. 910.000 

5 Pasangan Yono dan Nike 

Oktavia 

-Menambah mahar 

berupa seperangkat 

alat solat dan 

seperangkat alat make 

up 

Rp. 500.000 

6 Pasangan Zaky Irawan 

dan Cindy Mardarani 

-Tidak memberikan 

tambahan mahar 

Rp. 1.500.000 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MAHAR  

DALAM BENTUK HIASAN DARI UANG YANG DIBINGKAI  

(Studi Kasus Di Desa Turi Kecamatan Panekan 

 Kabupaten Magetan) 

A. Analisis hukum Islam terhadap batasan penggunaan mahar dalam 

bentuk hiasan dari uang yang dibingkai di Desa Turi Kecamatan 

Panekan Kabupaten Magetan. 

Mahar merupakan pemberian wajib yang diberikan calon mempelai 

laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang tidak bertentangan 

dengan hukum Islam. Ulama sependapat bahwa dalam sebuah pernikahan  

tidak boleh meniadakan mahar. Kewajiban membayar mahar juga tidak 

memiliki batasan dalam jumlahnya, meskipun wanita mempunyai hak 

mutlak dalam penentuan besar kecilnya mahar, tetapi telah dijelaskan di 

dalam Alquran dan Hadist agar perempuan tidak mempersulit mahar atau 

maskawin yang diberikan oleh suami agar tidak membebani suami dan 

mempermudah pernikahan itu sendiri. 

Pernikahan yang bukan dilihat dari jumlah mahar, bukan juga 

dilihat dari besar kecilnya mahar yang diberikan oleh suami, akan tetapi 

bukan berati mahar bukanlah hal yang remeh, karena jika dalam suatu 

pernikahan tidak diadakan mahar maka pernikahan tersebut bisa 

dibatalkan. Mahar juga memiliki makna yang cukup dalam.Hikmah 

disyariatkan mahar sendiri adalah menjadi tanda bahwa wanita memang 

harus dihormati dan dimuliakan. 
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Adapun mahar dalam Alquran surah An-Nisa’ ayat 25 yang 

berbunyi:  

تَوطِهِتع  مِهِتل كُتم  طَو  الًة أَون  ي َول كِهِتحَو وا مُتح صَولَو تِهِت وا مُتؤ مِهِتلَو تِهِت فَومِهِت   مَو  مَو َوكَوت    َومَو   َلَو  يَو  
 ب َوع ضُتكُتم  مِهِت   ب َوع ٍض ,  َووهللُت أَوع  َومُت بِهِتإِهِتْي َو نِهِتكُتم ,أَوْي َو نُتكُتم  مِهِت   ف َوت َويَو آِهِتكُتمُت وا مُتؤ مِهِتلَو تِهِت 

ج فَو ن كِهِتحُت  هُت َّن بِهِتإِهِتذ نِهِت أَوه  ِهِتهِهِت َّن  َو آُت هُت َّن أُتجُت رَوهُت َّن بِهِت ا مَوع رُت فِهِت ُمُت صَولَو ٍت غَوي  رَو 
وٍن  ذَووتِهِت أَوخ  َو شَوٍ  ف َوعَو َوي هِهِت َّن ,مُت َو فِهِتحَو ٍت  َوالَو مُتتَّنخِهِت َو بِهِتفَو  حِهِت  فَوإِهِتذَوو أُتح صِهِت َّن فَوإِهِتن  أَوآ َوْي 

يَو وا عَولَوتَو مِهِتل كُتم  ,نِهِتص فُت مَو  عَو َوى وا مُتح صَولَو تِهِت مِهِت َو وا عَوذَووبِهِت   , ذَوواِهِتكَو اِهِتمَو   خَوشِهِت
يمٌر  ي  رُت اَوكُتم    ى  َووهللُت غَوفُت رٌر رَوحِهِت ُت و خَو   َوأَون  آَوص  ِهِت

Artinya: Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak 

cukup perbelanjaanya untuk mengawini wanita merdeka lagi 

beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari 

budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui 

keimananmu. Sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain, 

karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan 

berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang 

merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan 

pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki 

lain sebagai piaraanya. 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.
1
 

 

Dari surah An-nisa’ ayat 25 disebutkan bahwasannya perintah 

untuk memberikan mahar dari suami kepada istri berdasarkan 

kemampuannya.Adapun di surah An-Nisa’ ayat 4 dijelaskan bahwa mahar 

merupakan komitmen cinta yang diberikan dengan penuh sukarela dan 

suka cita.Maka dalam hal ini tidak ada batasan mutlak mengenai batasan 

khusus mahar. 

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahan, (Jakarta: CVJ-ART, 2004), 83.  
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Seiring perkembangan zaman, muncul trend yang berkembang di 

masyarakat dimana mahar lebih cenderung menjadi simbol dari suatu 

pernikahan.Trend pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan 

waktu pernikahan banyak dilakukan saat ini, sehingga banyak yang 

mengikutinya.Misalnya pernikahanWatik dan Sumono  yang dilakukan 

pada 22 November 2015 silam, dengan mahar nikah uang 

sebesarRp.2.211.150 Karena disesuaikan dengan tanggal pernikahan 

mereka. 

Uang Rp.2.211.150 itu terdiri dari 22 lembar uang Rp. 100.000,11 

keping uang Rp.1.000dengan model uang berwarna kuning ditengahnya, 3 

keping uang Rp.50 itu jika dijumlahkan menjadi Rp.150. Rp.150 tersebut 

mewakilitahun pernikahan, Rp.11.000 yang merupakan bulan pernikahan 

mereka, yaitu bulan November. Sedangkan Rp.2.200.000 mewakili 

tanggal pernikahan tersebut. 

Sekilas bahwa pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan  

waktu pelaksanaan pernikahan mungkin menjadi sangat istimewa, namun  

penggunaan uang kuno sebagai mahar bisa memberatkan pihak calon 

suami, sehingga dapat mengurangi fungsi mahar dan keberkahan dalam 

pernikahan. 

 Misalnya saja pernikahan Yuli Kristanti dan Agus Setiawan yang 

digelar tanggal17 Oktober 2015, dengan mahar Rp.1.710.150 Untuk 

melengkapi mahar dengan uang Rp.1.710.150. Uang itu terdiri dari17 

lembar uang Rp.100.000, 10 keping uang  pecahan Rp. 1.000 dengan 
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model uang berwarna kuning ditengahnya, ditambah 1keping uang Rp.100 

berwarna kuning, dan 1 keping uang Rp.50.Permasalahan yang muncul 

setelah itu adalah jumlah uang yang masih kurang. 

Berdasarkan nominal uang yang berlaku saat ini, jumlah mahar 

yang dapat dikumpulkan adalah Rp.1.700.000 karena nominal uang 

terkecil yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah Rp100 dengan 

model terbaru begitu pula dengan uang keping Rp.1.000 juga sudah 

menggunakan model terbaru. Untuk melengkapi sisa uang Rp.11.150 ini 

yang harus membutuhkan sedikit pengorbanan karena menggunakan uang 

kuno dan nominal kecil seperti ini sulit didapatkan untuk saat ini. Untuk 

memenuhi kekurangan ini, mempelai pria harus membeli uang kuno atau 

uang zaman dahulu dengan nilai nominal yang dibutuhkan yang bisa 

didapatkan lewat kolektor barang antik.  

Untuk membeli uang kuno haruslah ke pengumpul barang 

antik.Harga untuk menukarkan uang inilah yang menjadi masalah. Apabila 

kita  

menukarkan uang lama dengan uang baru maka nilai penukarannya 

haruslah sama. Namun ketika uang kuno ditukarkan dengan uang saat ini  

tentulah nilai nominal yang ditukarkan tidak bisa sama, karena sama-sama 

kita tahu bahwa nilai nominalnya sudah sangat jauh berbeda. Selain itu, 

uang kuno atau uang yang tidak berlaku bukanlah menjadi alat tukar yang 

sah lagi saat ini. 
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Jika kemudian uang kuno tersebut berhasil didapat dan nantinya 

bisa dijual lagi dengan harga tinggi, tentu tidak menjadi masalah. Yang 

menjadi masalah, ketika calon mempelai pria kesulitan mendapatkan uang 

kuno yang harganya mahal dan susah didapat. Namun lain halnya jika 

uang kuno yang diminta calon istri untuk dijadikan mahar hanya bertujuan 

mengikuti trend maka mahar tersebut belu memenuhi syarat-syarat mahar 

yang telah ditentukan oleh islam dan sebaiknya mahar yang jumlahnya 

disesuaikan dengan waktu pelaksanaan tidak dilakukan.alangkah lebih 

baik diganti menjadi barang yang tidak memiliki nilai, misalnya uang 

kertas mainan, yang kemudian dibentuk dan diberi hiasan yanag cukup 

menarik. 

Meski begitu, jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu 

pelaksanaan  pernikahan, seperti Rp.2.211.150 dan Rp.1.710.150atau 

semacamnya boleh disebutkan saat akad nikah dan tercantum di buku 

nikah, hanya saja saat penyerahan uang mahar pada mempelai perempuan  

harus sudah dibulatkan ke atas atau pada saat akad, mahar sudah 

dibulatkan, tetapi mahar yang jumlahnya disesuaikan dengan waktu 

pelaksanaa pernikahan tetap dicantumkan di buku nikah. 

Berbagai sabda Rasulullah saw melalui berbagai hadist 

menganjurkan mahar itu ringan dan mudah.Hal ini sesuai dengan hadist 

Nabi SAW yang berbunyi : 

ِانَّ اَْعَظَم َبَرَكًة أَْيَسُرهُ : اَنَّ الَرُسْوَل هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َقَل : َوَعْن َعاِءَشًة َرِضَي هللاُ َعْنَها 

(رواه احمد)َمُئْوَنًة   
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Artinya :Dari „Aisyah ra: bahwasannya Rasullah SAW bersabda: 

sesungguhnya perkawinan yang paling besar barokahnya adalah yang 

paling murah maharnya (H.R. Ahmad). 

Dan hadist Nabi 

 ِاْلَاِمْ  َولَْو َ اِاًما ِمْن َحِدْيدٍد 

Artinya : Berilah walau cincin besi. 

Kedua hadist diatas menunjukkan bahwa mahar yang paling 

barokah adalah mahar yang paling murah dan tidak memberatkan calon 

suami. Dasar hukum diatas mengacu kepada pendapat Imam Syafi’i yang 

mengatakan minimal yang boleh dijadikan mahar adalah harta ukuran 

minimal yang masih dihargai masyarakat, yang adaikan harta ini 

diserahkan seseorang kepada orang lain masih dianggap bernilai dan layak 

diperdagangkan. 

 Jika dilihat kembali dengan menggunakan dasar hukum diatas 

pemberian mahar yang disesuaikan dengan tanggal pelaksaan pernikahan 

dan menggunakan uang kuno didalamnya kurang sesuai dengan hukum 

Islam. Pemberian jumlah mahar seperti ini kurang sesuai dengan  yang 

dianjurkan oleh islam bahwa mahar haruslah memiliki nilai dan juga tidak 

memberatkan pihak laki-laki. 

Untuk batas minimal mahar yang diberikan masing-masing 

pasangan telah melampaui batas minimal dari imam Syafi’i karena tidak 

ada batas minimal dan melampaui batas minimal dari imam Maliki dengan 

jumlah nilai uang sebesar Rp. 1.014.580 atau setara dengan 1,0625 gram 
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emas, sedangkan belum melampaui batas dari imam Hanafi yakni sebesar 

Rp. 3.888.750 atau setara dengan 4,25 gram emas, meskipun orang 

Indonesia kebanyakan menganut imam Syafi’i. 

B. Analisis hukum Islam terhadap nilai kemanfaatan mahar dalam 

bentuk hiasan dari uang yang dibingkai di Desa Turi Kecamatan 

Panekan Kabupaten Magetan. 

Mahar merupakan sesuatu yang wajib diberikan suami kepada istri  

dan menjadi hak istri. Adapun ulama berpendapat bahwa dalam 

pernikahan tidak boleh meniadakan mahar. Hukum Islam sendiri tidak 

memberikanbatasan baku tentang besaran jumlah mahar. Akan tetapi, 

berbagai sabda Rasulullah saw melalui berbagai hadist menganjurkan 

mahar itu ringan dan mudah.  

Mahar adalah pemberian suka rela yang merupakan simbol dari 

ketulusan, kejujuran dan komitmennya dalam menikahi seorang 

perempuan.Adapun mahar menurut Kompilasi Hukum Islam adalah 

pemberian wajib dari seorang pria kepada seorang wanita, baik berbentuk 

barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan agama Islam. 

Pernikahan yang baik tidak dilihat dari jumlah mahar dan bentuk 

mahar, bukan juga dilihat dari besar mahar yang diberikan oleh calon 

suami, walaupun begitu mahar bukanlah hal yang remeh, karena apabila 

dalam sebuah pernikahan tidak diberikan mahar maka pernikahan tersebut 

dapat dibatalkan.Karena mahar memiliki makna atau simbol yang ada 
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dalamnya.Disyariatkannnya mahar sendiri mempunyai hikmah yakni, 

menjadi tanda bahwa perempuan seharusnya dihormati dan dimuliakan. 

Mahar dalam hukum Islam diatur dalam Alquran surah al Baqarah  

ayat 236:  

تُتمُت والِّن َو آَو مَو  َلَو  َتَوَو ُّ هُت َّن أَو   آ َوف رِهِتضُت و َلَوُت َّن فَورِهِتضَو ًة    َومَوت ِّنعُت هُت َّن جالَو جُتلَو حَو عَو َوي كُتم  إِهِتن  طَو َوق 
عِهِت  َو َورُتهُت  َوعَو َوى وا مُتق ِتِهِتِهِت  َو َورُتهُت مَوتَو عًة  بِهِت ا مَوع رُت فِهِت  لِهِتْيَو   ىعَو َوى وا مُت سِهِت حَوقًّق  عَو َوى وا مُتح  ِهِت  

Artinya : tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu 

menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur 

dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan 

hendaklah kamu berikan suat mut‟ah (pemberian) kepada 

mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang 

yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian 

menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan 

bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.
2
 

 

Berdasarkan ayat diatas bahwasannya pemberian mahar itu 

hukumnya wajib yang diberikan suami kepada istrinya. Jika seorang suami 

menceraikan istri-istri dan sebelum bercampur dengan mereka, maka si 

suami tidak wajib membayar mahar kepada sang istri. Dan perintah untuk 

memberikan suatu (pemberian) kepada sang istri sesuai kemampuan 

masing-masing sang suami. 

Dalam pelaksanaan akad perkawinan, pada umumnya calon 

memepelai laki-laki menyebutkan jumlah mahar dan bentuknya pada saat 

akad. Adapun mengenai bentuk mahar banyak pasangan diera melenial 

yang menginginkan dan menggunakan mahar dalam bentuk hiasan dari 

uang kertas. Tujuan mereka menggunakan mahar dari hiasan uang kertas 

                                                           
2
Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahan, (Jakarta: CVJ-ART, 2004), 
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denagn tujuan sebagai simbolik, hiasan, keindahan,kenang-kenangan dan 

ada juga yang menyebutkan sebagai tabungan dalam perkawinan.   

Pemberian mahar uang dalam perkawinan terdapat manfaat yang 

dapat diambil yaitu karena uang itu sewaktu-waktu bisa digunakan dan  

uang itu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga.  

Pada umumnya pemberian mahar uang diberikan dalam bentuk 

yang bermacam-macam yang telah dibuat oleh pengrajin mahar. para 

pengrajin mahar tersebut bervariasi dari segi bentuk termasuk bahan uang 

kertas yang digunakan baik uang kertas asli maupun uang kertas mainan. 

Pemberian mahar baik dalam bentuk uang, barang ataupun jasa 

harus terdapat manfaat untuk kehidupan istrinya, termasuk memenuhi 

syarat-syarat mahar didalam hukum Islam.Sehingga perlu diperhatikan 

bersama bahwasanya pemberian mahar yang dibuat dari uang kertas harus 

terdapat manfaatnya. Adapun syarat-syarat mahar sebagai berikut:
3
 

1. Harta berharga  

2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat  

3. Barangnya bukan barang ghasab.  

4. Bukan barang yang tidak jelas keadaanya.  

Dalam pernikahan menggunakan mahar  jumlah uang dengan 

nominal adalah suatu hal yang diperbolehkan. Adapun jumlah uang dalam 

mahar sesuai kesepakatan keduai mempelai.Sesuai dalam perkembangan 

                                                           
3
H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat . (Jakarta: Rajawali Pers, 

2010). 
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zaman, banyak pasangan calon pengantin yang menginginkan mahar 

dalam bentuk hiasan dari uang asli. Mayoritas pasangan suami istri 

memanfaatkan uang mahar yang dihias sebagai hiasan atau kenang-

kenangan. Karena mereka menganggapuang mahar itu sebagai simbol atas 

pernikahannya  agar terlihat lebih terkesan dan unik. Hadist dari Abdullah 

Ibnu Mas’ud Rasulullah bersabda : 

 اِنَّ هللاَ َجِمْل يُِحُب الَجِمْيل

Artinya : Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. 

Bahwasannya didalam islam membolehkan atau menyukai 

keindahan, memakai yang indah asal tanpa disertai dengan kesombongan. 

Hadist tersebut menunjukkan anjuran untuk selalu menjaga keindahan dan 

penampilan. Pemanfaatan uang mahar seperti ini sudah cukup banyak di 

terapkan untuk dijadikan hiasan dinding ruangan dalam bentuk yang 

indah. Hal seperti ini dapat membuat pasangan suami istri selalu ingat 

bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral.Setiap pasangan dan 

keluarga pasti mempunyai harapan dalam rumah tangganya, dengan 

demikian pasangan tersebut beranggapan bentuk mahar tersebut ada doa 

dan harapan untuk membangun keluarga yang harmonis. 

Mahar yang dihias dengan berbagai bentuk yang indah memang 

memiliki manfaat dari segi estetikannya tetapi, alangkah lebih baik lagi 

apabila calon pengantin dan pengrajin mahar tersebut menghias mahar dari 

uang mainan sebagai simbolis dalam akad tanpa harus mengurangi jumlah 

nominal yang telah disepakati sebelumnya. Karena uang asli tersebut 
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masih memiliki nilai ekonomi dari pada hanya dijadikan pajangan. 

Sehingga uang asli dapat disimpan, dan sewaktu-waktu ketika pihak istri 

membutuhkan uang tersebut dapat dimanfaatkan dari pada ia harus 

mencabut hiasan yang ada dalam figura.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Kewajibanmemberikan mahar tidak memiliki batasan dalam jumlahnya, 

meskipun wanita mempunyai hak mutlak dalam penentuan besar kecilnya 

mahar, tetapi telah dijelaskan di dalam Alquran dan Hadist agar 

perempuan tidak mempersulit mahar atau maskawin yang diberikan oleh 

suami agar tidak membebani suami dan mempermudah pernikahan itu 

sendiri. Banyak pasangan yang menggunakan mahar dengan disesuaikan 

waktu pernikahan atas permintaan calon mempelai wanita. Sekilas bahwa 

pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan 

pernikahan mungkin menjadi sangat istimewa, namun ketika mahar 

tersebut menggunakan uang kuno didalamnya maka hal itu bisa 

memberatkan pihak calon suami. Untuk membeli uang kuno haruslah ke 

pengumpul barang antik dengan harga yang relatif tinggi. Berbagai sabda 

Rasulullah saw melalui berbagai hadist menganjurkan mahar itu ringan 

dan mudah. Jika dilihat kembali pemberian mahar yang disesuaikan 

dengan tanggal pelaksaan pernikahan dan menggunakan uang kuno 

didalamnya tentulah sangat memberatkan pihak laki-laki. Hal inikurang 

sesuai dengan yang dianjurkan oleh islam bahwa mahar haruslah memiliki 

nilai dan juga tidak memberatkan pihak laki-laki.Tetapi untuk batas 

minimal mahar yang diberikan masing-masing telah melampaui batas 

minimal dari imam syafi’i maupun  imam Maliki tetapi, belum melampaui 
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batas dari imam Hanafi meskipun orang Indonesia kebanyakan menganut 

imam Syafi’i. 

2. Pemberian mahar baik dalam bentuk uang, barang ataupun jasa harus 

terdapat manfaat untuk kehidupan istrinya termasuk memenuhi syarat-

syarat mahar didalam hukum Islam. Mayoritas pasangan suami istri 

memanfaatkan uang mahar yang dihias dengan berbagai bentuk sebagai 

hiasan dinding dan untuk kenang-kenangan, karena mereka menganggap 

uang mahar itu sebagai simbol pernikahan agar terlihat lebih terkesan dan 

unik. Mahar uang hias yang dijadikan hiasan dinding memang memiliki 

manfaat dari segi estetikanya karena memang terlihat lebih indah. Tetapi 

alangkah lebih baik jika yang digunakan hiasan di dinding bukan uang asli 

melainkan uang mainan yang digunakan sebagai simbolis dalam akad 

tanpa harus mengurangi jumlah nominal yang telah disepakati 

sebelumnya, dan tidak juga mengurangi nilai estetika itu sendiri. Karena 

uang asli tersebut masih memiliki nilai daripada hanya dijadikan pajangan. 

Sehingga uang asli dapat disimpan dan sewaktu-waktu ketika pihak istri 

membutuhkan uang tersebut dapat dimanfaatkan dari pada ia harus 

membongkar hiasan yang ada didalam figura dan ditakutkan akan merusak 

dari uang asli tersebut. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dianjurkan 

oleh hukum islam bahwa yang terpenting dalam mahar adalah kegunaan 

dan kemanfaatan yang dapat diambil untuk kehidupan seorang istri. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan kepada:  



76 
 

 

1.  Para calon pengantin sebaiknya ketika ingin menggunakan uang mahar 

yang disesuaikan dengan tanggal pernikahan sebaiknya nominal mahar 

tersebut dibulatkan, sehingga jika mahar Rp.812.018 maka nilai yang 

diberikan Rp. 820.000 maka kelebihannya diakadkan sebagai pemberian 

bukan mahar, atau mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan 

tersebut tidak disebutkan dalam akad namun tetap dicantumkan dalam 

buku nikah. 

2. Para calon pengantin atau konsumen hendaknya dalam pembuatan mahar 

tidak perlu meminta atau menggunakan mahar yang kemanfaatannya tidak 

sebegitu didapat. Termasuk dalam pembuatan hiasan mahar dari uang asli. 

Sebaiknya calon pasanga pengantin menggunakan hiasan mahar tersebut 

dari uang mainan tanpa harus mengurangi jumlah nominal yang disepakati 

dan tidak juga mengurangi nilai estetika dari hiasan mahar tersebut 

sehingga uang asli dapat disimpan dan dapat digunakan sesuai dengan 

kebutuhan.
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