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ABSTRAK 

Muttamimmah, 2014, ‚Studi Komparatif Pemikiran Ima<m Ma<lik Dan Ima<m Sya<fi’i< 
Tentang Jual Beli Anjing ‚, Skripsi, Program Studi Muamalah Jurusan 
Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. 
Pembimbing (1) Khusniati Rofi’ah, M.S.I (2) Ika Susilawati, MM. 

Kata Kunci: Jual Beli, Anjing, Ima>m Sya>fi’i>, Ima>m Ma>lik 
 

Jual beli dalam hukum islam diperbolehkan jika memenuhi syarat sahnya 
jual beli. Anjing adalah salah satu hewan yang najis, akan tetapi dalam hal ini 
ulama fiqh berbeda pendapat dalam hal hukum jual beli anjing. Demikian 
pendapat Ima>m Ma>lik yang menghukumi makruh pada jual beli anjing, 
sedangkan Ima>m Sya>fi’i menghukumi haram pada jual beli anjing. 

Berangkat dengan masalah tersebut penulis akan membahas tentang 
perbedaan antara tokoh tersebut, dengan judul karya ilmiah ‚Studi Komparatif 
Pemikiran Ima<m Ma<lik Dan Ima<m Sya<fi’i< Tentang Jual Beli Anjing‛. Dalam 
skripsi ini ada beberapa permasalahan yang hendak dijawab yaitu; 1) Bagaimana 
pendapat imam Ma>lik dan imam Sya>fi’i> tentang jual beli anjing, 2) Bagaimana 
metode istinba>t imam Ma>lik dan imam Sya>fi’i> tentang jual beli anjing, 3) Apa 
persamaan dan perbedaan pendapat Imam Ma>lik dan Imam Sya>fi’i> tentang 
hukum jual beli anjing. 

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library 
research). Sedangkan analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan menggunakan metode analisis komparatif. 

Dari hasil penelitian tersebut bisa disimpulkan, bahwa Ima>m Ma>lik 
menghukumi makruh pada jual beli anjing. Sedangkan menurut Ima>m Sya>fi’i> 
Jual beli anjing haram. Istinba>t hukum yang digunakan oleh Ima>m Ma>lik dalam 
menetapkan hukum jual beli anjing adalah menggunakan al-Qur’an surat al-
Maidah ayat 4 dan Sunnah yang diriwayatkan oleh Ibn Syihab dan sunah yang 
diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sedangkan Ima>m Sya>fi’i> beristinba>t dengan 
Sunnah langsung dari sabda Rasulullah. Persamaan pendapat mengenai jual beli 
anjing adalah sama-sama menggunakan dasar Sunnah meskipun perawinya 
berbeda. Ima>m Sya>fi’i>  menganggap hadits yang digunakan sudah shahih dengan 
dasar qiyas aulawi. Sedangkan Ima>m Ma>lik juga menganggap shahih akan tetapi 
tidak mendasarkan dengan qiyas. Perbedaannya Ima>m Ma>lik menambahkan 
dasarnya dari al-Qur’an. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu bentuk mu‟amalah yang sering kita jumpai dalam keseharian 

adalah transaksi jual beli. Secara historis jual beli dapat dilakukan dengan 

mengunakan 2 cara, yaitu dengan tukar menukar barang (barter) dan jual beli 

dengan sistem uang. 

Orang yang melakukan jual beli berkewajiban mengetahui tentang sah atau 

tidaknya jual beli yang dilakukan. Hal ini dimaksud agar mu‟amalah berjalan sah 

jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Adapun syarat jual beli sendiri adalah: 

suci, bermanfaat, milik penjual (disukainya), bisa diserahkan, dan diketahui 

keadaanya.
1
 

Menurut Islam, transaksi perdagangan atau jual beli harus memenuhi 

rukun-rukun dan syarat tertentu. Hal ini adalah penting untuk memberi arahan 

kepada umat Islam tentang mana hal yang halal dan mana hal yang haram. 

Sehingga dalam setiap aktifitas tetap bisa terjaga, tidak sampai melanggar 

peraturan Allah.
2
  

                                                           
1
 Abdul Fatah Idris&Abu Ahmadi, Fiqih Islam Lengkap, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 

152.  
2
 Ajat Sudrajat, Fikih Aktual, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 1. 
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Jual beli pun kian beragam salah satunya adalah jual beli anjing. Banyak 

masyarakat yang memperjual belikan anjing untuk peliharaan, maupun untuk 

menjaga rumah, toko, dan sebagainya. 

Sehingga banyak saat ini masyarakat yang memelihara anjing, terutama 

untuk binatang peliharaan maupun untuk menjaga rumah. Anjing merupakan 

hewan sosial seperti halnya manusia, Kedekatan pola perilaku anjing dengan 

manusia menjadikan anjing bisa dilatih, diajak bermain, tinggal bersama manusia, 

dan diajak bersosialiasi dengan manusia.
3
 Anjing memiliki posisi unik dalam 

hubungan antar spesies. Banyak orang yang beranggapan manfaat dari 

memelihara anjing yaitu anjing dapat diandalkan untuk menjaga rumah kita, atau 

sering kita sebut sebagai anjing penjaga karena anjing memiliki insting yang kuat 

sehingga ia akan selalu bersiaga untuk memperingatkan pemiliknya terhadap 

apapun yang bisa mencelakai kita seperti perampokkan.
4
 

Namun dalam kenyataan nya, batasan-batasan antara boleh atau tidaknya 

dalam fiqih terjadi perbedaan pendapat, diantaranya pendapat Imam Ma>lik dan 

Imam Sya>fi’i>. Imam Ma>lik adalah anak dari „A<isyah binti Syarik al-Azdiyyah 

dari kabilah al-Yamaniyyah. Beliau dilahirkan pada tahun 93H. (712M), dikota 

madinah dan meninggal tahun 179H / 789M dalam usia 87 tahun. Beliau tumbuh 

sebagai sosok Ulama terkemuka dalam bidang ilmu Hadits dan Fiqh.
5
 Sedangkan 

Imam Sya>fi’i> adalah putra dari Muhammad Ibn Idris Ibn abba>s Ibn ‘usma>n Ibn 

                                                           
3
 https://id.wikipedia.org/wiki/Anjing 

4
 http://tokobinatang.com/anjing/manfaat-memelihara-anjing/ 

5
 Muhammad Ma‟shum Zein, Arus Pemikiran 4 Madzhab, ( Jatim:Darul-Hikmah, 2008), 139. 
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Sya>fi’i> Ibn Sa‟id Ibn Abid Ibn Abdul yazid Ibn Hisam Ibn Qusay Ibn Kilab Ibn 

Murrah, nasabnya dengan rosulullah bertemu pada Abdul manaf ibn Qusay. 

Beliau dilahirkan dikota Ghazzah tahun 150H./767M, dan beliau wafat tahun 

240H/822M.
6
 Beliau termasuk salah seorang ulama yang senang melakukan 

perlawatan di berbagai daerah. 

Kedua Imam ini berselisih pendapat tentang hukum jual beli anjing. 

Pendapat mereka berbeda meskipun didasarkan atas nash yang sama. Hasan Al-

banna pernah berkata “marilah kita saling membantu dalam hal yang disepakati 

dan saling memaafkan( bersikap toleran) dalam hal yang tidak disepakati.
7
  Misal 

nya dalam masalah jual beli anjing. Menurut Imam Ma>lik jual beli anjing adalah 

sah (boleh) tapi makruh.  

  Jika seseorang menjual anjing, transaksi jual belinya tidak rusak, apalagi 

jika ada kemanfaatannya. Yang dilarang adalah mengambil uangnya, dan 

pelarangan tersebut tidak otomatis menghilangkan keabsahan transaksinya. 

Seakan-akan menurut pendapatnya anjing bukan najis dan diperkenankan 

dipelihara karena manfaatnya yang bersifat mubah, maka hukum nya sama 

dengan hukum semua barang yang diperjualbelikan.
8
 Dalam hal ini murid-murid 

Imam Ma >lik membedakan antara anjing penjaga ternak dan tanaman yang boleh 

dipelihara dengan anjing yang tidak boleh dipelihara. Mereka telah sepakat 

bahwa anjing yang tidak boleh dipelihara, tidak boleh pula diambil dan 

                                                           
6
 Ibid, 156.  

7
 Ach Khudori Soleh, Fikih Kontekstual (perspektif sufi-falsafi), (Jakarta: PT Pertja, 1999), 5. 

8
Al Imam Al-hafizh Ibnu Hajar Al asqalani, Fathul Ba>ri, ( Jakarta: Pustaka Azam, 2005), 441.  
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digunakan untuk menangkap.
9
 Sedangkan menurut Imam Sya>fi’i> jual beli anjing 

tidak sah atau haram, anjing menunjukkan ketidakabsahan transaksi jual belinya, 

hal ini berdasarkan dalil yang berbunyi:
10

 

أ ح ث   ا ح ش ا(إ ه إ اب   ( اح 

Artinya: “Sesungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu maka dia akan 
mengharmkan harganya” (HR.Ahmad dan Abu Dawud).11

  

Disamping langkanya kebutuhan jual beli anjing karena banyaknya 

binatang ini di setiap daerah. Apalagi seluruh ulama menyatakan anjing adalah 

najis mughalladzah dan rosul sendiri memerintahkan untuk membasuh sampai 

tujuh kali yang salah satunya dengan debu ketika terkena jilatanya. Namun 

demikian, jika seseorang sangat memerlukan anjing untuk menjaga rumah, ia 

boleh membelinya, jika tidak, tidak boleh. Pendapat Imam Sya>fi’i> didasarkan 

atas sabda Rasullulah, 

ََ َكْلًبا    ِ  ّ َكْلَ  َ ْ ٍ   َْ  َماِاَ  ٍ  ْ ُ ُ  ِمْن َ َ ِلِ  ُكّ   َ ْ ٍ  ِق َااٌ  َِ  ُّ   َ َمِن اقْ تَ 

Artinya:”barangsiapa memelihara anjing, maka pahala amal perbuatanyanakan 

berkurang dua qirath setiap hari  kecuali anjing yang dapat di 

manfaatkan untuk menjaga ternak dan anjing untuk berburu
 12

 

                                                           
9
 Ibnu Rusdy, Bidayatu‟l Mujtahid, (Semarang: Asy-Syifa‟, 1990), 5. 

10
 Yusuf al-Qardawi, Kitab al-halal wal-Haram fil Islam (Jakarta: Dinamika Berkah Utama, 

t.th), 12. 
11

 Ibid, 352. 
12

 Diriwayatkan oleh Sunan Ibn Ma>jid, dalam Sunannya , Kitab Shait, (Beirut: Dar Al-

Fikr,1434), 262. 
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Alasan diharamkanya jual beli anjing adalah kenajisan nya secara mutlak, 

dan itu terdapat pada anjing yang terlatih dan yang tidak terlatih.
13

  Setiap barang 

yang dilarang diperjualbelikan dapat membatalkan ijab qabul.  

Namun demikian, yang harus diperhatikan, dalam madzhab ini bukan 

untuk mencari yang ringan atau yang lebih mudah, tetapi untuk mencari mana 

yang paling sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi saat ini, yang lebih 

maslahat.  

Maka dari pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

ilmiah terkait pendapat imam Ma>lik dan imam Sya>fi’i> tentang jual beli anjing 

dengan judul “STUDI KOMPARATIF ANTARA PEMIKIRAN IMAM MA>LIK 

DAN IMAM SYA>FI’I> TENTANG JUAL BELI ANJING”. 

B. Penegasan Istilah 

Dari judul STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN IMAM MA>LIK DAN 

IMAM SYA>FI’I> TENTANG JUAL BELI ANJING terdapat istilah-istilah yang 

perlu mendapatkan penegasan, yaitu: 

1. Komparatif: adalah berkenaan atau berdasarkan perbandingan.
14

 

2. Pemikiran: proses, cara, perbuatan memikir.
15

 

                                                           
13

 Abu Ma >lik Kamal bin as-sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah-Jilid 5, (Jakarta: Pustaka at-

tazkia, 2008), 572. 
14

 Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), 582. 
15

 Ibid., 873. 
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3. Imam ma >lik: adalah Abu „Abdilla>h Ma>lik Ibn Anas Ibn Ma>lik Ibn „Abd Amir. 

Beliau adalah pendiri madzhab Ma>liki. Karya terbesarnya adalah al-muwatta‟ 

Imam Ma>lik.
16

 

4. Imam Sya>fi’i>: adalah Abu „Abdilla>h Muhammad bin Idris bin „Abba>s bin 

Sya>fi’i> bin Sa‟id Ibn „Ubayd bin Abu Yazid bin Hakim bin muthalib bin 

Abdul Manaf .
17

 

5. Anjing adalah termasuk keluarga Canidae atau masih bersaudara dengan 

srigala dan beberapa jenis yang lainya dan juga pemakan daging atau disebut 

juga Karnivora.
18

 

C. Rumusan masalah 

1. Bagaimana pendapat imam Ma>lik dan imam Sya>fi’i> tentang jual beli anjing? 

2. Bagaimana metode istinba>t imam Ma>lik dan imam Sya>fi’i> tentang jual beli 

anjing? 

3. Apa persamaan dan perbedaan pendapat Imam Ma>lik dan Imam Sya>fi’i> 

tentang hukum jual beli anjing? 

D. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut 

                                                           
16

 Mochtar Effendi, “Ma >lik Ibnu Anas (93-179 H),”Ensiklopedi Agama dan Filsafat, vol 3. 

(tt: Unversitas sriwijaya, 2001), 331. 
17

 Muhammad Ma‟shum Zein, ibid., 156. 
18

 http://www.julianto.com/artikel/hewan/anjing/anjing.html 
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1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat imam Ma>lik dan imam Sya>fi’i> tentang 

hukum jual beli anjing. 

2. Untuk mengetahui bagaimana metode istinba>t yang digunakan imam Ma>lik 

dan Imam Sya>fi’i> dalam menentukan hukum jual beli anjing. 

3. Untuk mengetahui apa persamaan dan perbedaan pendapat Imam Ma>lik dan 

Imam Sya>fi’i> tentang jual beli anjing. 

E. Kegunaan penelitian 

Adapun kegunaan penelitian pada skripsi ini adalah : 

1. Sebagai sumbangan dalam keilmuan dalam mewujudkan sikap terbuka umat 

Islam khususnya Indonesia untuk menemukan pendapat yang lebih relevan 

dengan aplikasi jual beli Anjing yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia 

saat ini. 

2. Dari hasil penelitian, diharapkan adanya perhatian yang lebih mendalam 

terhadap jual beli Anjing. Karena mayoritas orang Islam tidak mengetahui 

bagaimana hukum jual beli anjing. 

F. Telaah Pustaka 

Sesuai dengan pokok permasalahan penelitian ini, maka pengambilan 

tulisan-tulisan adalah yang terkait dengan pembahasan, baik berasal dari kitab 

maupun buku. Penulis telah membaca referensi yang membahas tentang jual beli, 

diantaranya: 
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 Skripsi karya Siti  Fitri Rahayu, 
19

. Berjudul Jual Beli Inah ( sebab-sebab 

perbedaan pendapat antara Imam Sya>fi’i> dan Imam Ma >lik). Membahas tentang 

jual beli Inah menurut Imam Sya>fi’i> dan Imam Ma>lik. Membahas tentang  metode 

istinba>t hukum yang digunakan Imam Sya>fi’i> dan Imam Ma>lik, dan juga 

membahas tentang perbedaan pendapat Imam Ma>lik dan Imam Sya>fi’i> mengenai 

jual beli Inah.  Jual beli inah menurut Imam Sya>fi’i>  adalah sah, sedangkan 

menurut Imam Ma>lik jual beli Inah haram, dalam metode Istinba>t nya Imam 

Sya>fi’i> menggunakan dalil Al-Qur‟an tentang hukum jual beli dan diharamkanya 

riba yaitu surat Al-Baqarah ayat 275, sedangkan Imam Ma>lik mengunakan dalil 

berupa hadith, sebab-sebab perbedaan nya dalam penggunaan dalil. Imam Sya>fi’i> 

menggunakan dalil berupa Al-qur‟an surat Al-baqarah ayat 275, sementara Imam 

Ma>lik menggunakan dalil sebuah hadith yang berasal dari „A<isyah.  

 Dalam skripsi Imam Sya>fi’i> 20
 yang berjudul  “Studi Komparatif Madzhab 

Shafi‟i dan Madzhab Ma >liki Tentang Jual Beli Cacing Untuk Obat”  yang 

membahas tentang pendapat madzhab Shafi‟i dan Madzhab Ma>lik tentang cacing 

sebagai obat yang dijadikan objek jual beli, dan  metode istinba>t yang di gunakan 

Mdzhab Sya>fi’i> dan Madzhab Ma>liki tentang jual beli cacing untuk obat, dari segi 

obyek jual beli cacing untuk obat, madzhab Sya>fi’i> berpendapat haram hukunya, 

karena cacing termasuk binatang yang hina, kotor, dan menjijikan. Sebaliknya, 

                                                           
19

 Siti Fitri Rahayu, “Jual Beli Inah (sebab-sebab perbedaan pendapat Antara Imam Syafi‟i 
dan imam ma >lik) , „ )Skripsi, Stain, Ponorogo, 2012).  

20
 Imam Syafi‟i, Studi Komparatif madzhab Imam syafi‟i dan madzhab ma >liki tentang jual 

beli cacing untuk obat, “ )Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2012). 
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madzhab ma>liki membolehkan karena ada banyak manfaatnya. Sedangkan dari 

metode Istinba>t Imam Sya>fi’i> menggunakan metode istinba>t berupa al-Qiyas, 

sementara Madzhab Ma>liki mengunakan metode istinba>t al-istihsa>n. 

Sama halnya skripsi yang ditulis oleh Achmad Fauzan
21

 yang berjudul 

“Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jaul Beli Jangkrik di Pasar Legi Selatan 

Ponorogo” tahun 2000, yang menyimpulkan hukum Islam membolehkan jual beli 

dengan obyek jangkrik, karena hukum sesuatu adalah boleh, serta tidak ada nash 

yang spesifik melarang atau mengharamkanya. 

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini tentu memiliki 

perbedaan dengan karya-karya di atas. Berbeda dengan penelitian yang penulis 

lakukan,baik dari sisi materi maupun teori,. Secara materi sama-sama dalam 

permasalahan jual beli, tetapi ditinjau dari pemikiran madhhab. Sementara dari 

segi teori, studi ini dimaksudkan untuk menganalisa metode Istinba>th yang 

digunakan madhhab Ma>liki dan madhhab Sya>fi’i> dalam merumuskan hukum jual 

beli anjing. 

G. Metode Penelitaian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah 

penelitian pustaka (library research). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam referensi 

                                                           
21

 Achmad Fauzan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Jangkrik di Pasar 

Legi Selatan Ponorogo”, )Skripsi, STAIN,Ponorogo, 2000), 82. 
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yang ada di ruang perpustakaan, misalnya berupa: buku-buku, kitab-kitab, 

sejarah, dokumen dan lain-lain.  

Materi pembahasan didasarkan pada kajian atas karya-karya 

kepustakaan baik klasik maupun modern yang membahas tentang 

permasalahan di sekitar pemikiran Imam Sya>fi’i> dan Imam Ma>lik tepatnya 

pada permasalahan jual beli Anjing 

2. Data Penelitian 

Mengingat obyek penelitian ini adalah pemikiran Imam Sya>fi’i> dan 

Imam Ma>lik tentang jual beli Anjing, data yang diteliti meliputi : deskripsi 

pemikiran Imam Ma>lik dan Imam Sya>fi’i> tentang jual beli anjing, metode 

Istinba>th yang digunakan Imam Ma>lik dan Imam Sya >fi’i> dalam menentukan 

hukum jual beli anjing, dan mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Imam 

Ma>lik dan Imam Sya>fi’i> tentang jual beli anjing. 

3. Sumber data 

Sumber data yang diguanakan dalam skripsi penulis, terdiri dari : 

a. Sumber data primer 

Sumber utama (primer) yaitu sumber literatur utama yang berkaitan 

langsung dengan obyek penelitian. Sumber primer dalam penelitian ini 

adalah kitab Al-Muwattho‟ karya Imam Ma>lik bin Anas dan kitab Al-

Umm karya Imam Sya>fi’i>. 

b. Sumber data Sekunder 
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 Yang dijadikan sumber data sekunder dari penelitian ini adalah 

buku-buku yang ditulis oleh pengarang lain yang masih relevan dengan 

pokok permasalahn yang menjadi kaitan dalam skripsi ini. Diantaranya  

1) Fathul Ba>ri syarah shahi>h Al bukha>ri,  

2) Yu>su>f Qardawi, halal dan haram dalam Islam  

3) Abu Ma>lik Kamal as-Sayid Salim,Shahi>h Fiqh sunnah-jilid 5. 

4) Muhammad Ma’shu>m, arus pemikiran 4 madzhab 

5) Sharh al-zarqani ala Muwatta‟ ibn Ma>lik, al-Zarqani 

6) Al Fiqtul Islamiy Adillatuh,wahbah al-zuhayli 

7) Al-„Umm karya imam Sya>fi’i> 

8) Mukhtasar Kitab al-Umm Fi al-Fiqh, Imama Sya>fi’i> Abi „abdilla>h 

Muhammad Ibn Idris 

9) Ibnu Rusdy, Bidayatu‟l-Mujtahid 

c. Teknik Dengumpulan Data 

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (library 

research). Oleh karena itu teknik yang digunakan adalah pengalian data 

bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan obyek yang dimaksud. 

d.  Teknik Analisa Data 

Analisa data dalam penelitian kajian pustaka (library research) 

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari pustaka, baik sumber primer maupun sekunder, sehingga 
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dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang 

lain.
22

 Adapun teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Deduksi, yaitu metode yang bertitik tolak pada data-data yang 

universal (umum), kemudian diaplikasikan ke dalam satuan-atuan yang 

singular (khusus/bentuk tunggal) dan mendetail.
23

 Dalam penelitian ini 

menguraikan tentang prinsip jual beli yang diperbolehkan. 

2) Deskiptif yaitu penelitian dengan jalan mengumpulkan data, 

mengklasifikasikannya, menganalisa dan menginterpretasikannya. 

Dalam penelitian ini, penyusun mengumpulkan data terkait dengan 

prinsip jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang dalam 

hukum Islam. Ini bertujuan bahan analisis, diharapkan dapat diketahui 

unsur-unsur kesamaan dan perbedaan serta dengan menqiyaskan 

hukum yang ada, guna mengambil kesimpulan yang relevan dan 

akurat. 

3) Komparatif yaitu berkenaan atau berdasarkan perbandingan. 

H. Sistematika pembahasan 

Suatu upaya untuk mempermudah pembahasan masalah dalam skripsi ini, 

dan mudah dipahami permasalahanya dengan teratur dan sistematis, maka penulis 

kemukakan sistematika pembahasan. Perlu diketahui bahwa pembahasan skripsi 

                                                           
22

Buku Pedoman, 54. 
23

 Anton Bakker, Metode-Metode Filsafat (Jakarta: Ghaila Indonesia, 1984), 138. 
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ini terdiri dari berbagai bab. Dan tiap-tiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, 

maka untuk lebih jelasnya penulis kemukakan sistematika pembahasan sebagai 

berikut : 

BABI  : PENDAHULUAN 

Bab ini berfungsi sebagai pola dasar dari seluruh isi skripsi yang 

meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka,  metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BABII : Ketentuan Umum jual beli, metode Istinba>th hukum Islam dan Ikhtila>f  

ulama dalam Fiqh 

 Bab ini menerangkan tentang gambaran umum jual beli, pengertian 

Istinba>th, macam-macam metode Istinba>th pengertian ikhtila>f dan ikhtila>f 

ulama, sebab-sebab terjadinya ikhtila>f  ulama, tujuan mengetahui dan 

hikmah ikhtila>f  ulama 

BAB III : PEMIKIRAN IMAM MA>LIK DAN IMAM SYA>FI’I> TENTANG 

JUAL BELI ANJING. 

Bab ini merupakan kerangka dasar pembanding yang membahas 

tentang pemikiran Imam Ma>lik dan Imam Sya>fi’i> tentang jual beli 

anjing, metode istinba>th yang digunakan. 
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BABIV : ANALISA KOMPARATIF TERHADAP PEMIKIRAN IMAM 

SYA>FI’I> DAN IMAM MA>LIK TENTANG JUAL BELI ANJING. 

Bab ini merupakan analisa banding dari uraian bab-bab dan sub bab 

sebelumnya, yang menganalisis secara komperatif tentang bagaimana 

pemikiran Imam Ma>lik dan Imam Sya>fi’i>  tentang jual  beli anjing, 

metode Istinba>th yang digunakan Imam Ma>lik dan Imam Sya>fi’i> 

dalam menetukan hukum jual beli anjing.  

BABV : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini merupakan suatu kesimpulan dari seluruh uraian di atas, yang 

merupakan inti dari maksud permasalahan, disertai saran-saran.  
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BABII 

KETENTUAN UMUM JUAL BELI, METODE ISTINBAT  DAN IKHTILAF  

ULAMA DALAM FIQIH 

A. Jual beli 

1. Pengertian Jual beli 

Menurut etimologi, jual beli diartikan:  

 ْ  ِ ُمَ ا  َ َلُ  ااّلْ ِ   ِاالّ 

Artinya: Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).
24

 

Kata lain dari al-bai‟ adalah asy-syira‟, al-mubadah, dan at-tijarah. 

Berkenaan dengan kata at-tijarah dalam al-Qur‟an surat Fathir ayat 29 

dinyatakan: 

        

Artinya: Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi. 

Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah saling menukarkan harta 

dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diingini 

dengan yang sepadan melalui cara tertentu.
25

 

Menurut Imam Nawawi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta 

dengan maksud memiliki. Menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah pertukaran 

harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.
26
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 Prof. DR. H. Rachmat Syafe‟i, M.A, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 7. 

25
 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2004), 113. 
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Menurut ahli fiqh jual beli adalah perjanjian yang didasarkan atas 

penukaran harta dengan harta sebagai kepemilikan selamanya. Definisi 

tersebut menunjukkan bahwa jual beli mengharuskan terjadinya pertukaran 

berbagai macam harta dengan perjanjian kepemilikan. 
27

 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

Al-Bai‟ atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini 

berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur‟an, al-Hadits ataupun 

ijma‟ ulama. Diantara dalil yang memperbolehkan akad jual beli adalah 

sebagai berikut: 

a. QS, an-Nisa ayat 29:  

                 
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak 

benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar 

suka sama suka di antara kamu. 

 

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi dalam muamalah yang 

dilakukan secara batil. Secara batil dalam konteks ini memilii arti yang 

sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan 

dengan syara‟, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), 
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 Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 

69. 
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 Dr. Mushthafa al-Bugha, dkk, Fikih Manhaji Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi‟i jilid 2, 

(Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), 29. 
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transaksi yang bersifat spekulatif (judi), ataupun transaksi yang 

mengandung unsur gharar.  

b. QS. Al-Baqarah ayat 275:  

      
 

Artinya : dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. 

c. As-Sunnah, Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling 

baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dngan tangannya dan setiap 

jual beli mabrur. (HR. Bajjar, Hakim menyakihkan dari Rifa‟ah ibn 

Rafi‟).28
 

d. Ijma‟ 

Ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan 

bahwa tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan 

orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang 

dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.
29

 

 

 

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 
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 M. Ali Hasan, Ibid, 75. 
29
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Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:
30

 

a. Bai‟ )penjual) 

b. Mustari (pembeli) 

c. Shighat (ijab dan qabul) 

d. Ma‟qud „alaih )benda atau barang) 

Menurut madzhab Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli 

hanyalah sighat, yakni pernyataan ijab dan qabul yang merefleksikan 

keinginan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi.
31

 

Syarat jual beli ada empat macam, yaitu: syarat terjadinya akad 

(in‟iqad), syarat syahnya akad, syarat terlaksananya akad (nafadz)dan syarat 

lujum.
32

 

Syarat terjadinya akad merupakan syarat yang harus diwujudkan 

dalam akad sehngga akad tersebut diperbolehkan secara syar‟i, jika tidak 

lengkap, maka akad jual beli menjadi batal. Menurut madzhab Hanafiyah, 

syarat in‟iqad terdiri dari 4 macam, yakni terdapat dalam „akid, dalam akid itu 

sendiri, tempat terjadinya akad, dan ma‟qud „alaih.
33

 

Syarat pelaksanaan akad (nafadz) yaitu benda dimiliki akid atau 

berkuasa untuk akad dan pada benda tidak terdapat milik orang lain. 

Berdasarkan nafadz jual beli terbagi dua yaitu jual beli nafidz adalah jual beli 
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yang dilakukan oleh orang yang telah memenuhi syarat dan rukun jual beli 

sehinga jual beli tersebut dikategorikan syah, dan jual beli mauquf adalah jual 

beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan nafadz, 

yakni bukan milik dan tidak kuasa untuk melakukan akad.
34

 

Syarat sah akad, terdiri atas dua bagian yaitu umum dan khusus. 

Syarat umum adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk 

jual beli yang telah ditetapkan syara‟ sedangkan syarat khusus adalah syarat-

syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu.
35

 

4. Macam-macam Jual Beli 

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi 

empat macam, yaitu:
36

 

a. Jual beli salam, yaitu jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara 

menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangna diantar 

belakangan. 

b. Jual beli Muqayadhah, yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan 

barang, seperti menukar baju dengan sepatu. 

c. Jual beli muthlaq, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah 

disepakati sebagai alat pertukarannya, seperti uang. 
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d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang 

biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti 

uang perak dengan uang emas. 

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian, 

yaitu: 

a. Jual beli yang menguntungkan (al-murabbahah). 

b. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya 

(at-tauliyah). 

c. Jual beli rugi (al-khasarah). 

d. Jual beli al-musawah, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi 

kedua orang yang akad saling meridai, jual beli inilah yang berkembang 

sekarang. 

5. Jual Beli Yang Dilarang 

Jual beli yang dilarang sangat beragam, akan disebutkan jenis jual 

beli ini menurut pandangan ulama fiqh. Diantara jual beli yang dilarang 

sebagai berikut: 

a. Bai‟ al-Ma‟dum 

Merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika 

kontrak jual beli dilakukan. 

b. Bai‟ Ma‟juz al-Taslim 

Merupakan akad jual beli di mana objek transaksi tidak bisa 

diserahterimakan. 
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c. Bai‟ Dain (jual beli hutang) 

d. Bai‟ Gharar 

Secara harafiah, gharar bermakna resiko, sesuatu yang berpotensi pada 

kerusakan. Bai‟ al-gharar yaitu jual beli barang yang mengandung unsur 

resiko. 

e. Jual beli barang najis. 

f. Bai‟ „Arbun 

 

B. Istinbat Hukum Islam 

1. Pengertian 

Istinbat secara bahasa adalah mengeluarkan (mengambil dari mata 

air), sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan makna-makna nas (yang 

terkandung) dengan menumpahkan pikiran-pikiran kemampuan (potensi) 

naluriah.
37

 Secara umum Istinbat  memiliki beberapa pengertian, di antaranya: 

a. Proses pengambilan hukum suatu perkara yang tidak ada nasnya (tidak 

terdapat dalam AL-Qur‟an dan AL-Hadith).
38

 

b. Penggalian hukum dari dalil-dalil AL-Qur‟an ataupun hadits dengan 

menggunakan kaidah-kaidah tertentu.
39
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c. Pengalian hukum yang dilakukan dengan mentatbiqkan secara dinamis 

nas-nas fuqaha. ini menurut ulama dalam kalangan NU yang 

mengkonotasikan istinbat  dengan ijtihad mutlah. Istinbat ini dapat 

dilakukan oleh ulama yang mampu memahami ibarat atau urutan kitab-

kitab fiqh sesuai dengan terminologinya.
40

 

Dari beberapa uraian pengertian di atas bisa diambil garis besarnya 

bahwa Istinbat merupakan suatu proses penggalian hukum pada suatu perkara 

yang belum ada nashnya dengan mengunakan kaidah-kaidah tertentu yang 

sesuai dengan kebutuhan. 

2. Metode Istinbat 

Bicara mengenai dasar-dasar hukum tentu tak lepas dari kesepakatan 

ulama mengenai dasar hukum yang digunakan sendiri. Ulama Maliki dan 

Syafi‟i mempunyai dasar hukum yang berbeda dalam menetapkan suatu 

hukum. 

Metode Istinbat yang dipakai Imam Malik dalam menetapkan hukum 

dengan melihat sikap kehati-hatian dan ketelitian Imam Malik dalam 

menetapkan hukum, maka metode istinbat yang digunakan Imam Malik 

adalah:
41

  

a. AL-Qur‟an 

                                                           
40
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Dalam memegangi Al-Qur‟an sebagai dasar utama dalam 

menetapkan hukum, beliau mendasarkan atas “dhahiri Nashi al-Qur‟an” 

secara umum. Dan ini meliputi Mahfum al-Mukhalafah Aulawiyyah” 

dengan tetap memperhatikan pada illatnya. 

b. Al-sunnah 

Dalam hal ini, Imam Malik mengikuti pola yang dilakukanya dalam 

berpegang teguh pada al-qur‟an. Artinya: jika dalil syara‟ itu menghendaki 

adanya penta„wilan. Jika terjadi pertentangan antara makna zahir al-qur‟an 

dengan makna yang terkandung dalam al-hadith, sekalipun jelas (sarikh) 

maka yang didahulukan adalah makna zahir al-qur‟an. Akan tetapi jika 

makna yang terkandung dalam al-hadith dikuatkan dengan ijma‟ ahl al-

madinah, maka yang diutamakan untuk diambil adalah makna yang 

terkandung dalam al-hadith dari pada makna zahir al-Qur‟an, baik 

mutawatir maupun mashur dan hadith ahad.    

c. Ijma‟ ahl al-madinah 

Yang dimaksud Ijma‟ Ahl Madinah adalah: “Ijma Ahl Madinah yang 

asalnya dari Naql, artinya kesepakatan bersama yang berasal dari hasil 

mereka mencontoh Rasulullah SAW, bukan dari hasil ijtihad mereka, 

misalnya: 

1. Ukuran mud dan sa‟. 

2. Penentuan suatu tempat, seperti tempat mimbar Nabi SAW 
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3. Penentuan tempat dilakukannya amalan-amalan rutin, seperti adzan di 

tempat yang tinggi dan lain-lain. 

Ibn Taimiyyah berpendapat bahwa “Ijma‟ ahl al-madinah” seperti 

itu, bisa dijadikan sebagai hujjah dan merupakan kesepakatan seluruh 

kaum muslimin. Sedangkan kesepakatan ahl al-madinah yang hidup 

sekarang, tidak bisa sama sekali dijadikan hujjah. 

Oleh sebab itu, maka di kalangan madzhab Maliki menyatakan 

bahwa “ijma‟ ahl al-madinah” itu lebih diutamakan dari pada khabar 

ahad. Sebab ijma‟ ini merupakan pemberitaan jama‟ah, sedangkan khabar 

ahad hanya merupakan pemberian perorangan.  

d. Fatwa sahabat 

Adalah ketentuan hukum yang telah diambil oleh sahabat besar 

berdasarkan pada Naql . Hal ini berarti perwujudan hadits-hadits yang 

harus diamalkan, sebab mereka tidak akan memberikan fatwa kecuali atas 

dasar apa yang sudah di fahami mereka dari Rasulullah SAW. Sekalipun 

demikian, tetap harus tidak bertentangan dengan hadith marfu‟. Karena hal 

itulah fatwa sahabat menurut Imam Malik lebih di dahulukan dari pada 

qiyas dan bisa dijadikan sebagai hujjah.   

e. Khabar ahad dan qiyas 

Masalah “khabar ahad” Imam Malik tidak mengakui keberadaanya 

sebagai suatu yang datang dari Rasulullah, kecuali jika keberadaanya 

sudah populer di kalangan masyarakat madinah. Jika tidak, maka hanya 
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dianggap sebagai petunjuk bahwa Khabar Ahad ini tidak benar berasal 

dari Rasulullah, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan 

hukum. Karena itulah Imam Malik mendahulukan “ Qiyas” dan 

“Mashlahah” dari pada Khabar Ahad.  

f. Istihsan  

Menentukan hukum dengan mengambil mashlahah sebagai bagian 

dalil yang bersifat menyeluruh (kulli) dengan maksud mengutamakan 

Istidlalul Mursah dari pada Qiyas, sebab menggunakan istihsan itu, tidak 

berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, tetapi 

mendasarkan pada  maqashid al-Syar‟ah secara keseluruhan.  

g. Mashlahah Mursalah 

Mashlahah yang ketentuan hukumnya dalam nash tidak ada. Para 

ulama sepakat Mashlahah Mursalah bisa dijadikan sebagai dasar 

pengambilan hukum, harus memenuhi beberapa syarat yang ada 

didalamnya, antara lain: Mashlahah itu harus benar-benar mashlahah yang 

pasti, bukan hanya sekedar perkiraan dan sepintas kilas. Mashlahah harus 

bersifat umum untuk masyarakat dan bukan hanya berlaku pada orang-

orang tertentu yang bersifat pribadi. Dan mashlahah itu harus benar-benar 

yang tidak bertentangan dengan ketentuan Nash atau Ijma. 

h. Sadd al-Zara‟i 

Menutup jalan atau sebab yang menuju kepada hal-hal yang dilarang. 

Dalam hal ini Imam Malik menggunakanya sebagai salah satu dasar 
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pengambilan hukum, sebab semua jalan atau sebab yang bisa 

mengakibatkan terbukanya suatu keharaman, maka sesuatu itu jika 

dilakukan hukumnya haram.    

i. Istishab  

Tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang 

akan datang berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah berlaku dan 

sudah ada dimasa lampau. 

j. Shar‟u Man Qablana 

Prinsip yang dipakai Imam Malik dalam menetapkan hukum adalah 

kaidah "  ث ع  قت ش ع " dan prinsip ini dijadikan sebagai salah satu 

dasar pengambilan hukum oleh Imam Malik. 

Sedangkan metode Istinbath yang dipakai oleh Imam Syafi‟i adalah:42
 

a. Al-Qur‟an dan Al-Sunnah 

Imam Syafi‟i memandang al-Qur‟an dan al-Sunnah berada dalam 

satu martabat. Beliau menempatkan al-sunnah sejajar dengan al-Qur‟an, 

karena menurut beliau, sunnah itu menjelaskan al-Qur‟an, kecuali hadits 

ahad tidak sama nilainya dengan dengan al-Qur‟an dan hadits mutawatir. 

Di samping itu, karena al-Qur‟an dan al-sunnah keduanya adalah wahyu, 

meskipun  kekuatan sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur‟an. 

Dalam pelaksanaanya, Imam Syafi‟i menempuh cara, bahwa apabila 
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dalam al-Qur‟an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan 

hadits mutawatir. Jika tidak ditemukan dalam hadits mutawatir, ia 

menggunakan khabar ahad. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dalam 

kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan 

zhahir al-Qur‟an atau sunnah secara berturut. 

Imam Syafi‟i dalam menerima hadits ahad mensyaratkan sebagai 

berikut: 

1. Perawinya terpercaya 

2. Prawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya. 

3. Perawinya dhabith (kuat ingatanya) 

4. Perwainya benar-benar mendengarkan hadits itu dari orang yang 

menyampaikan kepadanya 

5. Perawinya itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan 

hadits itu. 

b. Ijma‟ 

Imam Syafi‟i mengatakan bahwa ijma‟ adalah hujjah dan ia 

menempatkan ijma‟ ini sesudah al-Qur‟an dan al-Sunnah sebelum qiyas. 

Imam Syafi‟i menerima ijma‟ sebagai hujjah dalam masalah-masalah 

yang tidak diterangkan dalam al-Qur‟an dan sunnah. Ijma‟ menurut 

pendapat Imam Syafi‟i adalah ijma‟ ulama ada suatu masa di seluruh 

dunia Islam, bukan ijma‟ suatu negeri saja dan bukan pula ijma‟ kaum 
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tertentu saja. Namun Imam Syafi‟i mengakui, bahwa ijma‟ sahabat 

merupakan ijma‟ yang paling kuat. 

Ijma‟ yang dipakai Imam Syafi‟i sebagai dalil hukum itu adalah ijma‟ 

yang disandarkan kepada nash atau ada landasan riwayat dari Rasulullah 

SAW. Secara tegas ia mengatakan, bahwa ijma‟ yang bersetatus dalil 

hukum itu adalah ijma‟ sahabat. 

Imam Syafi‟i hanya mengambil ijma‟ sharih sebagai dalil hukum dan 

menolak ijma‟ sukuti menjadi dalil hukum. Alasanya menerima ijma‟ 

sharih, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan berasal dari 

semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung 

keraguan. Sementara menolak ijma‟ sukuti, karena tidak merupakan 

kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya 

belum tentu menunjukkan setuju.     

Ijma‟ dalam pandangan Imam Syafi‟i adalah kesepakatan „ulama 

pada suatu masa diseluruh dunia islam, bukan ijma‟ suatu negara tertentu 

saja dan kelompok tertentu. 

c. Qiyas  

Imam Syafi‟i menjadikan qiyas sebagai hujjah dari dalil keempat 

setelah al-Qur‟an, al-Sunnah, ijma‟ dalam menetapkan hukum. Imam 

Syafi‟i adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan kaidah 

patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asanya. Disinilah Imam Syafi‟i 

tampil ke depan memilih qiyas serta memberikan kerangka teoritis dan 
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metodologinya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis. 

Penggunaan methode Qiyas ini, Imam Syafi‟i mendasarkan pada firman 

Allah surat an-Nisa: 59 

       
   

Artinya: ...ke udia  jika ka u be lai a  pa da ga  te ta g sesuatu, aka 

kembalikanlah kepada Allah (al- u ’a ) dan kepada Rasulullah (al-

su ah)..  

Imam Syafi‟i menjelaskan, bahwa maksud “ kembalikan kepada 

Allah dan Rasulnya” itu ialah qiyaskanlah kepada salah satu, dari al-

Qur‟an atau al-Sunnah.  

C. Ikhtilaf 

Perbedaan pendapat (masalah ikhtilaf dalam fiqih) dalam lapangan hukum 

sebagai hasil penelitian (ijtihad), tidak perlu dipandang sebagai faktor yang 

melemahkan kedudukan hukum Islam, bahkan sebaliknya bisa memberikan 

kelonggaran kepada orang banyak sebagaimana yang diharapkan Nabi SAW 

dalam hadith nya: 

  اْاِتَ  ُ   َمِ  َ ْ َ ٌ 

Artinya: ”perbedaan pendapat (di kalangan) umatku adalah rahmat”43
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Hal ini berarti, bahwa orang bebas memilih salah satu pendapat dari 

pendapat  yang banyak itu, dan tidak terpaku hanya pada satu pendapat saja. 

1. Pengertian 

Ikhtilaf menurut bahasa adalah perbedaan faham (pendapat). Ikhtilaf  

berasal dari bahasa arab khalafa, yakhlifu, khilafan ( ف خا ف-ف-خ ).
44

 

Manusia yang sedang berdebat (berbeda pendapat) sering kali berkobar 

amarah di dadanya. Mereka saling berbantah dan berdebat yang disebut 

dengan perang mulut. Terhadap perkara ini Allah menegaskan dalam firman-

Nya:  

   

    

    

  

Artinya: “ maka berselisihlah golongan-golongan (yang ada) di antara 

mereka, maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu 

menyaksikan hari yang besar”. (Q,S. Maryam 37) 

        

Artinya: “ Sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda 

pendapat”. (Q.S. Al-Zariyat: 8) 

Pernyataan Allah dalam ayat di atas sering terjadi pada diri manusia, 

karena khilaf dan ikhtilaf memang bisa menimbulkan perbedaan total, baik 

dalam ucapan, pendapat, sikap maupun pendirian. 
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Sedangkan ikhtilaf  menurut istilah adalah berlainan pendapat  antara 

dua atau beberapa orang terhadap suatu objek (masalah) tertentu, baik 

berlainan itu dalam bentuk “tidak sama” ataupun “bertentangan secara 

diametral”.45
 

Jadi, ikhtilaf  menurut istilah fiqih adalah perselisihan paham atau 

pendapat di kalangan para ulama‟ fiqih sebagai hasil ijtihad untuk 

mendapatkan dan menetapkan suatu ketentuan hukum tertentu.
46

 

2. Sebab-sebab terjadinya ikhtilaf 

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, perbedaan pendapat 

mengenai penetapan hukum mengenai beberapa masalah hukum, telah terjadi 

di kalangan sahabat Nabi SAW. ketika beliau masih hidup. Tetapi perbedaan 

pendapat itu segera dapat dipertemukan dengan mengembalikanya kepada 

Rasulullah SAW. Setelah beliau wafat, maka sering timbul di kalangan 

sahabat perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum terhadap masalah 

(kasus) tertentu. 

Perbedaan pendapat di kalangan sahabat Nabi itu, tidak banyak 

jumlahnya, karena masalah yang terjadi pada masa itu tidak sebanyak yang 

timbul pada generasi berikutnya.  

Setiap mujtahid berusaha keras mencurahkan tenaga dan pikirannya 

untuk menemukan hukum Allah dalam menghadapi dan menyelesaikan 
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masalah yang memerlukan penjelasan dan penegasan hukumnya. Dasar dan 

suber pengambilan mereka yang pokok adalah sama, yaitu Al-qur‟an dan 

Sunnah. Tetapi terkadang hasil temuan mereka berbeda satu sama lain dan 

masing-masing beramal sesuai dengan hasil Ijtihadnya, yang menurut dugaan 

kuatnya adalah benar dan tepat.
47

   

a. Sebab sebab Exsternal 

1) Berbeda perbendaharaan hadits masing-masing mujtahid. Bahwa 

sahabat telah terpencar-pencar ke berbagai penjuru negeri yang banyak 

mengetahui tentang hadits Nabi, sukar menemui mereka. Ada juga 

kemungkinan, bahwa sahabat Nabi dapat dijumpai, tetapi masing-

masing sahabat itu tidak sama dalam perbendaharaan haditsnya, 

karena pergaulanya dengan Rasulullah ikut menentukan banyak 

sedikitnya hadits yang diterima. 

2) Diantara ulama dan umat Islam, ada yang kurang memperhatikan 

situasi pada waktu Nabi bersabda, apakah ucapan beliau itu berlaku 

umum atau untuk orang tertentu saja. Apakah perintah itu untuk 

selama-lamanya atau hanya bersifat sementara. 

3) Diantara ulama dan umat Islam kurang memperhatikan dan 

mempelajari, bagaimana caranya Nabi menjawab suatu pertanyan atau 

menyuruh orang, karena adakalanya jawaban atau suruhan itutepat 

untuk seseorang dan kadang-kadang tidak tepat untuk orang lain. 
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4) Diantara ulama dan umat Islam banyak yang terpengaruh oleh 

pendapat yang diterima dari pemuka-pemuka dan ulama-ulama 

sebelumnya dengan ucapan telah terjadi ijma‟, pada masalah-masalah 

yang tidak pernah terjadi ijma‟. 

5) Diantara ulama ada yang berpandangan yang terlalu berlebihan 

terhadap amaliyah-amaliyah yang disunatkan, sehingga orang awam 

menganggapnya suatu amaliyah yang diwajibkan dan berdosa apabila 

ditinggalkan. 

6) Para sahabat yang tinggal terpencar-pencar diseluruh pelosok negri, 

ada yang meriwayatkan hadits berbeda-beda, karena mungkin lalai 

atau lupa, sedangkan yang mengigatkan diantara sahabat-sahabat itu 

tidak ada. Ada juga sahabat yang menerima hadits tertentu, dan tidak 

diterima oleh sahabat yang lainya. 

7) Perbedaan pandangan dalam bidang politik, juga menimbulkan 

pendapat yang berbeda dalam menetapkan hukum Islam. Paham yang 

berbeda itu tidak hanya terbatas pada masalah politik saja, tetapi lebih 

jauh berpengaruh pada masalah aqidah, yang saling menyalahkan dan 

masalah penetapan suatu hukum, golongan mana yang mengemukakan 

pendapat itu, kalau bukan golonganya, serta merta pendapat itu 

ditolak, karena melihat orangnya, bukan melihat kebenaran yang 

disampaikan.        
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b. Sebab-sebab Internal 

1) Kedudukan hadits-hadits yang datang dari Rasululah itu melewati 

banyak jalan, maka terkadang menimbulkan perbedaan antara riwayat 

yang satu dengan yang lainya, bahkan bisa juga berlawanan. Bagi 

orang yang mantap hatinya mempercayai prawinya, maka hadits 

tersebut dijadikan landasan penetapan hukum. Begitu juga sebaliknya 

bagi orang yang tidak mempercayai perawinya akan 

mengenyampingkan hadits tersebut. 

2) Perbedaan penggunaan sumber hukum 

Para ulama dalam menetapkan suatu hukum tidak sama antara 

satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan tidak sama dalam 

penggunaan sumbernya. 

a) Dalam masalah hadits 

Kedudukan hadits sebagai sumber hukum tidak 

diperselisihkan oleh para mujtahid (fuqaha). Akan tetapi yang 

mereka perselisihkan adalah dari segi sampai atau tidaknya suatu 

hadits, percaya atau tidaknya pada seorang prawi, sahih atau 

tidaknya suatu hadits.  

b) Dalam masalah ijma‟ 

Sebagai contoh dalam masalah ijma‟ yaitu dalam hal 

menjatuhkan talak tiga sekaligus. Jumhur fukaha mengatakan, 

bahwa talak tiga sekaligus jatuh tiga juga, dengan alasan telah 
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ijma‟ pada masa Khalifah Umar, sedangkan ulama lain 

mengatakan, bahwa talak tiga sekaligus, hanya jatuh satu dengan 

alasan, telah ijma‟ pada masa Nabi dan Abu Bakar.  

c) Istihsan  

Imam Hanafi mempergunakan istihsan dalam menetapkan 

sebagai hukum, sedang Imam Syafi‟i tidak memakainya.  

d) Masalah Mursalah 

Penetapan hukum dengan Masalah Mursalah adalah melihat 

kepentingan umum, walapun kelihatannya menyimpang dari 

ketentuan yang biasa berlaku. 

e) „Urf 

„Urf  biasanya diartikan dengan kebiasaan, apakah kebiasaan 

itu baik atau buruk. Sebenarnya penggunaan „Urf  berkaitan erat 

dengan Masalah Mursalah, hanya saja hukum-hukum yang 

diterangkan dapat berubah-ubah menurut kebiasaan daerah.   

3) Perbedaan pemahaman yang kembali pada lafz, riwayat, ta‟arud dan 

dalil-dalil yang diperselisihkan 

Sedangkan Shakh Muhammad al-madany dalam bukunya asbab ikhtilaf 

al-fuqoha‟.membagi sebab-sebab ikhtilah itu menjadi empat macam, yaitu 
48

: 

a) Pemahaman al-Qur‟an dan sunnah Rasulullah SAW 
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Seperti dimaklumi, sumber utama syari‟at Islam adalah al-Qur‟an 

dan Sunnah Rasul. Dua sumber ini telah diyakini dan disepakati oleh 

segelap ulama Islam sebagai pegangan utama dan umat Islam tidak akan 

tersesat selama-lamanya sepanjang mereka tetap berpegang kepada kedua 

sumber ini. Berkenaan dengan ini Rasulullah bersabda : 

 ْ ْ ص ه ع س  كت ه  ْ ب ت س ت ا  ْ ْ تض  ْ ْ ْ أ ْ ْكت ف ت

ك(س   (ا  
Artinya : “aku meninggalkan dua perkara, apabila kamu peganggi dua 

perkara tersebut maka kamu tidak akan sesat selamanya yaitu 

kitap Allah dan Sunnah Nabinya”.  

Para ulama Ushul menyimpulkan lima hal yang menyebabkan 

terjadinya perbedaan para fuqaha‟ dalam  Al-Qur‟an dan al-Sunnah.
49

 

Lima hal tersebut adalah: 

(1) Hal-hal yang berkaitan dengan lafaz 

Namun kenyataan menunjukkkan bahwa kedua sumber 

dimaksud terdiri dari lafaz-lafaz bahasa arab yang dalam suku katanya 

mempunyai arti banyak, di mana antara arti satu dengan yang lain 

saling bertentangan, atau ada banyak kata tetapi mempunyai arti yang 

sama. Selanjutnya, ada lafaz dari satu sisi yang dipandang sebagai 

hakikat, tetapi di sisi lain diangap sebagai majaz, ada lafaz dalam 

bentuk mutlaq, dan ada yang muqayyad. Dan, disamping itu lagi, ada 
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yang berbentuk perintah dan ada pula yang berbentuk larangan, dan 

lain sebagainya. 

(2) Hal-hal yang berkaitan dengan periwayat. 

Kadang-kadang sebuah hadits sampai kepada sebagian Imam, 

lalu mereka beramal denganya, dan tidak sampai kepada sebagian 

yang lain, sehingga mereka beramal dengan dalil lain pula. Misalnya, 

pertikaian ulama tentang kasus wanita yang ditalak tiga suaminya. 

Untuk kasus ini Nabi berkata: 

 ْ ا  ً ْ   ْ ْ حتَ ت  ّ    

 “tidak halal ia bagimu sehingga ia menikah dengan suami lain.”    

Sa‟id bin Musayab berpendapat bahwa istri yang ditalak tiga 

suaminya akan halal kembali bagi suami yang mentalaknya setelah 

istri itu kawin dengan laki-laki lain walau suami kedua itu tidak 

menyetubuhinya. Ulama lain mengatakan baru halal apabila suami 

kedua tersebut sudah menyetubuhinya. Karena ada hadits riwayat lain 

yang mengatakan: 

تك  حتَ و عْس ت  و عْس ْ  .ت

 “hingga kamu merasakan madunya, dan dia merasakan madunya” 

Hadits yang disebut terakhir ini tidak sampai kepada Sa‟id 

Musayyab sehingga ia tidak beramal denganya.   

(3) Hal-hal yang berkaitan dengan ta‟arudh 
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Menurut bahasa, ta‟arudh berarti taqabul dan tamanu‟ atau 

bertentangan dan sulitnya pertemuan. Ulama ushul mengatakan 

ta‟arud ini sebagai dua dalil yang msing-masing menafikan apa yang 

ditunjuk oleh dalil yang lain. Contohnya adalah tentang membasuh 

atau menyapu kedua kaki ketika berwudlu. Hal ini terdapat dalam 

firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6: 

  ْ َ ا  ْ إ   ْ ا  ْ س أ ا  س  ْ   ا 

 “dan sapulah kepalamu dan(basuh) kakimu sampai dengan kedua 

mata kaki. 

Dalam satu qiraat dibaca wa arjulakum sehingga ada ulama 

yang berpendapat bahwa kaki itu wajib dibasuh ketika berwudlu. 

Namun dalam qiraat lain di baca wa arjulikum sehingga ada ulama 

yang mengatakan bahwa kaki itu cukup disapu saja ketika berwudlu. 

(4) Dalam hal yang berkaitan dengan „Urf 

Seperti telah diungkapkan dalam sejarah, para ulama mujtahid 

tidak semuanya tingal di suatu kota. Seperti diketahui masing-masing 

daerah mempunyai kekhususan, baik adat istiadat, kondisi sosial, 

iklim dan sebagainya. Semua kekhususan itu cukup berpengaruh 

kepada masing-masing mujtahid dalam melakukan ijtihadnya. Ada 

seorang ulama yang membolehkan seseorang guru mengaji menerima 

upah mengajarkan Al-Qur‟an karena tidak ada guru yang mengajar 

tanpa dibayar. Sementara ulama daerah lain tidak melakukan hal yang 
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sama karena di daerah itu sudah berlaku kebiasaan tidak dibayar guru 

mengaji yang seperti itu.       

(5) Hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil yang diperselisihkan. 

Ketika kita berbicara tentang sumber-sumber hukum fiqih telah 

diungkapkan bahwa dalil-dalil yang disepakati jumhur ulama sebagai 

sumber hukum Islam ada empat: al-qur‟an, hadits, ijma‟, dan qiyas. 

Selebihnya seperti istihsan, istishlah,„urf, dan lain-lainnya termasuk 

kepada dalil yang diperselisihkan pemakaiannya. Artinya, para ulama 

tidak sepakat untuk memakai itu semua sebagai sumber hukum. Ada 

yang memakai istihsan dan ada pula yang menolaknya, dan begitu 

pula seterusnya. Bahkan qiyas pun tidak digunakan oleh Al-Zahir. 

Hal-hal ini semua cukup membuat beragamnya metode istinbath 

hukum yang dihasilkan walau terhadap kasus tertentu. Al-Zahir 

misalnya, mengatakan tikus yang jatuh ke benda cair selain minyak 

sapi, tidak akan menajiskannya. Sebab hadits Nabi hanya mengatakan 

najisnya minyak sapi yang dimasuki oleh tikus 

Dalam contoh lain, golongan Malikiyah membolehkan kita 

membunuh orang Islam yang dijadikan perisai orang kafir untuk 

menghancurkan Islam, dengan dasar maslahat al-mursalat. Sementara 

jumhur tidak membolehkan hal tersebut, karena mereka tidak 

menerima maslahat mursalat sebagai dalil. 
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b) Sebab-sebab khusus mengenai Rasulullah SAW 

Sebab-sebab khusus mengenai Sunnah Rasulullah SAW yang 

menonjol antara lain
50

: 

(1) Perbedaan dalam penerimaan hadits 

Para sahabat yang menerima dan menyampaikan (meriwayatkan) 

hadits, kesempatannya tidak sama. Ada yang banyak menghadiri 

majlis Rasul, tentunya mereka inilah yang banyak menerima hadits 

sekaligus meriwayatkannya. Tetapi banyak pula diantara mereka yang 

disibukkan dengan urusan-urusan pribadinya, sehingga jarang 

menghadiri majlis Rasul, padahal biasanya dalam majlis itulah Rasul 

menjelaskan masalah-masalah yang ditanyakan atau menjelaskan 

hukum sesuatu; memerintah atau melarang dan menganjurkan sesuatu. 

Contoh mengenai ini adalah sebagai berikut: 

 ً ْ س ْ ْض    ْ ْ أ ا اْاتس ا إ س ً  أ اب ع ك  ا

“ibnu Umar memberi fatwa, bahwa bila wanita mandi junub 
hendaklah membuka (mengudar) sanggulnya”, sebagaimana 
diriwayatkan Imam Muslim.    

(2) Perbedaan dalam menilai periwayatan hadts 

Adakalanya sebagian ulama memandang periwayatan suatu 

hadits shahih, sedangkan menurut ulama yang lain tidak, misal nya 

tidak memenuhi persyaratan yang telah mereka tentukan. Penilaian ini 

meliputi sanad, maupun matannya. 
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Contoh dari segi sanad, adalah seperti hadits yang dijadikan 

dasar Imam Syafi‟i tentang wajibnya membaca al-fatihah bagi 

ma‟mum dalam shalat:  

ت ق ت : ع ع  ب ص س ا  فث  س ه ص ه ع  ص 

ف ق اا ف ا ااإ: ع ا  اك ت    ق  : ق. إ أ

أ ب : ق, س ه آ فإ   صا     ا  ا إ ب ا أب (  تف 

 . (ا
Dari „Ubadah bin Shamit, ia berkata bahwa rasulullah SAW. Telah 
shalat subuh agak panjang bacanya, maka setelah selesai shalat, 

Rasulullah berkata,” aku memperhatikan kalian membaca di belakang 
Imam.” Kami menjawab.” Ya Rasul demi Allah memang kami 
membaca. “Rasulullah berkata, “janganlah kalian membaca,kecuali 
Ummul Qur‟an (al-fatihah), karena sesungguhnya tidak sah shalat 

seseorang yang tidak membacanya.(H.R.Abu Dawud) 

Menurut Ibnu Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali dalam kitabnya, 

al-Mughni menyatakan, bahwa hadits Ubadah ini tidak ada yang 

meriwayatkan kecuali Ibnu Ishaq dan Nafi; bin mahmud bin al-Rabi. 

Sedamgkan Ibnu Ishaq adalah mudallis,dan Nafi‟ lebih rendah lagi 

(lebih buruk lagi) keadaanya dari Ibnu Ishaq. 

Contoh dari segi matan hadits adalah seperti yang diriwayatkan 

oleh Bukhari dan Muslim. 

س س ه ص ه ع  ك : ق  شت   ت ك  أ ح  ف  ت

 .كا أ ع  فإ

Barang siapa meninggalkan harta kekayaan atau hak, maka ia untuk 

ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan harta kekayaan tanpa 
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ahli waris (kalah) atau sebaliknya (meninggalkan ahli waris tanpa 

harta kekayaan), maka itu adalah tangguganku. 

Imam Abu Hanifah tidak mengakui adanya kata “hak” )arab) 

dalam muatan hadits tersebut, sehingga beliau tidak memasukkan 

sebagai tirkah: hak cipta, khiyar, syuf‟ah dan sebagainya. Sedangkan 

jumhur fuqoha‟ )Syafi‟i, Malik dan Ahmad bin Hambal) menetapkan 

adanya kata “haqqan” dalam hadits tersebut, sehingga mereka 

memasukkan dalam tirkah: hak cipta khiyar, syuf‟ah, dan sebagainya.    

(3) Ikhtilaf dan kedudukan Rasulullah SAW 

Rasul disamping keberadaanya sebagai Rasul biasa, juga sebagai 

manusia biasa. Kadang-kadang beliau bertindak sebagai panglima 

perang, sebagai kepala negara dan sebagainya. Karena itu, tindakan 

dan ucapan yang dilakukan beliau tidak sama kedudukannya, kalau 

dikaitkan dengan keberadaan pribadinya ketika melakukanya. 

Misalnya mengenai hadits berikut ini: 

س ق ً ص اه ع  ً ع ا ْ ْ ْب  ْ س  ً ف  : ع ت ًض  ْ أ  أْح

شاش(  (ا ا

Barang siapa menggarap tanah mati, maka dialah pemiliknya.(H.R. 

Tirmizi, Abu Dawud dan Nasa‟i) . 

Mengenai hadits ini ulama berbeda pendapat tentang apakah hal 

itu dinyatakan oleh Rasul sebagai kepala negara. Jika demikian, tidak 

setiap pemilik tanah yang belum ada pemiliknya itu secara otomatis 



lvi 
 

menjadi pemiliknya, melainkan harus melalui prosedur yang berlaku 

pada waktu itu dan pada negara dimana orang lain hidup. Sebaliknya 

jumhur fuqaha yang memandang hadits itu dinyatakan Rasul dalam 

kedudukannya sebagai Rasul, berpendapat bahwa kepemilikan tanah 

mati itu tidak lagi harus melalui prosedur-prosedur negara tertentu, 

tetapi secara otomatis menjadi milik pengarap. 

(4) Perbedaan mengenai Qawa‟id Ushuliyyah dan Qawa‟id fiqhiyyah 

Sebab-sebab perbedaan pendapat yang berkaitan dengan kaidah-

kaidah ushul diantaranya adalah mengenai istitsna‟ (pengecualian) 

yakni: apakah istitsna‟  yang terdapat sesudah jumlah yang diathafkan 

satu sama lainya, kembali kepada semuanya, ataukah kepada jumlah 

terakhir saja? 

Jumhur fuqaha berpendapat, bahwa istitsna‟ (pengecualian) itu 

kembali kepada keseluruhanya. Sedangkan menurut Abu 

Hanifah,istitsna‟ itu hanya kembali kepada jumlah terakhir saja. 

Perbedaan kaidah ini jelas sekali pengaruhnya dalam 

menafsirkan firman Allah SWT 
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Dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik (berbuat 

zina), dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka 

deralah mereka (yang menuduh) itu delapan puluh kali dera, dan 

janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya dan 

mereka itulah orang-orang yang fasik. (Q.S. al-Nur:4) 

Dari ayat di atas, dapat disimpulkan  bahwa hukum bagi orang 

yang menuduh zina tanpa membuktikan dengan empat orang saksi, 

adalah sebagai berikut: 

(a) Dera delapan puluh kali 

(b) Dicabut hak nya untuk menjadi saksi apapun 

(c) Orang itu dinyatakan fasik 

Bagi yang berpendapat bahwa istitsna‟ (pengecualian) itu 

kembali kepada jumlah terakhir saja, maka bila orang itu telah 

bertaubat, tidak lagi dinyatakan fasik, dan tetap harus dikenakan dera 

serta belum bisa dijadikan saksi. Adapun pendapat kedua, yang 

menyatakan bahwa istitsna‟ kembali kepada semuanya, orang yang 

sudah bertaubat itu tidak lagi dinyatakan fasik, dan juga dikembalikan 

haknya untuk menjadi saksi, tetapi masih tetap dihukum dera, karena 

hukuman dera ini menyangkut hak „adami (manusia) yang tidak bisa 

digugurkan oleh taubat. 

Adapun sebab-sebab perbedaan pendapat (ikhtilaf) yang 

berkaitan dengan kaidah-kaidah fiqhiyah contohnya antara lain 

sebagai berikut: 

Madzhab Syafi‟i mengunakan kaidah: 
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ت  حت  ا ع ا ح ا اإب  .اأص ف اأش

Hukum yang terkuat dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga 

terdapat dalil yang mengharamkanya.   

Jadi menurut madzhab Syafi‟i, asal sesuatu adalah dibolehkan 

mengerjakanya, sehingga ada dalil yang mengharamkanya atas dasar 

bahwa Allah SWT. Telah berfirman:  

ق   ف اأ       ا خ

Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untukmu. 

(Q.S. al-Baqarah: 49) 

Sedangkan madzhab Hanafi berpendapat bahwa asal hukum 

sesuatu adalah haram, sehingga ada dalil yang membolehkannya, 

kebalikan dari pendapat mazhab Syafi‟i bahwa asal sesuatu adalah 

boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkanya. Hal seperti ini dapat 

menimbulkan perbedaan dalam menetapkan hukum. 

(5) Perbedaan penggunaan Dalil di luar Al-Qur‟an dan sunnah 

Ulama terkadang berbeda pendapat  pula mengenai fiqih, 

disebabkan perbedaan penggunaan dalil di luar al-Qur‟an dan sunnah, 

seperti: Amal ahli madinah dijadikan dasar fiqih oleh Imam Malik, 

tidak dijadikan dasar oleh para Imam yang lainya. Begitu pula 

perbedaan dalam penggunaan Ijma‟, Qiyas, Maslahah Mursalah, 

Istihsan, Sad al-Dzari‟ah, Istishhab, „Urf  dan sebagainya, yang oleh 

sebagian ulama yang dijadikan dasar, sedangkan ulama yang lain tidak 
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menjadikannya dasar dalam mengistinbathkan hukum, sekalipun 

sebenarnya perbedaan itu hanyalah dalam tingkat penggunaan saja. 

3. Tujuan mengetahui sebab terjadinya ikhtilaf.
51

 

Mengetahui sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat para Imam 

Mazhab dan para ulama fiqih, sangat membantu kita agar keluar dari taklid 

buta, karena kita akan mengetahui dalil-dalil yang mereka pergunakan serta 

jalan pemikiran dalam penetapan hukum suatu masalah. Meneliti sistem dan 

cara yang lebih baik serta tepat dalam mengistinbathkan hukum, juga dapat 

mengembangkan kemampuan dalam hukum fiqih, bahwa akan terbuka 

kemungkinan untuk menjadi mujtahid. 

Di samping itu, apabila diketahui bahwa sebab yang menimbulkan 

perbedaan tersebut kurang tepat dijadikan alasan, maka akan diusahakan 

untuk mendudukannya pada proporsi yang tepat. Sebagaimana telah diketahui, 

bahwa sebagian besar yang mereka pergunakan adalah hadits. Sedangkan 

hadits di kala itu masih belum dibukukan, sehingga mungkin saja masih 

banyak hadits yang tidak diterima oleh mereka dan ada hadits yang sudah 

mereka peroleh, tetapi mereka menolaknya, karena diragukan kebenarannya 

dari Nabi SAW. Setelah generasi mereka, ilmu hadits sudah tersusun, 

sehingga dapat diketahui mana hadits yang shahih dan mana yang dha‟if . jadi 

kalau ternyata ada fatwa sahabat atau generasi sahabat itu di dasarkan pada 

ra‟yu saja karena tidak ditemukan hadits dalam suatu masalah, maka dengan 

                                                           
51

 Ibid., 68-69  



lx 

 

adanya hadits shahih yang bertalian dengan masalah tersebut, tentu hukum 

yang mereka telah tetapkan boleh ditinjau kembali dan tidak perlu di cari-cari 

alasan untuk membela alasan mereka, karena mereka sendiri sepakat, bahwa 

sepanjang ada hadits (nash) terutama yang shahih maka ra‟yu harus 

dikesampingkan.   

4. Hikmah adanya Ikhtilaf dan Implikasinya dalam kehidupan masyarakat 

Khilafiyah dalam hukum Islam merupakan khazanah. Bagi orang yang 

kurang memahami watak kitab-kitab fiqih yang banyak memuat masalah-

masalah hukum yang diperselisihkan hukumnya, sering beranggapan bahwa 

fiqih itu sebagai pendapat pribadi yang ditransfer kedalam agama. Padahal 

jika mereka mau mengkaji secara mendalam, pasti mereka menemukan bahwa 

ketentuan hukum Islam itu bersumber dari Kitabullah.
52

  

Fiqih sebagai hasil Ijtihad ulama dan tidak lepas dari sumbernya (al-

Qur‟an dan al-Sunnah), otomatis akan mengandung keragaman hasil ijtihad 

itu. Namun demikian, nampak pada jati diri ulama mazhab adanya sikap 

sportif dan toleran apabila dihadapkan pada fenomena tersebut, serta tetap 

konsisten kepada prinsip firman Allah SWT. Yaitu: 

    

     

   

Jika kamu berlainan pendapat kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. 

(Q.S. al-Nisa: 59) 
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Ikhtilaf  yang mengikuti ketentuan-ketentuan akan memberikan 

manfaat, jika didasarkan pada beberapa hal berikut ini: 

a. Niatnya jujur dan menyadari akan tanggung jawab bersama. Ini bisa di 

jadikan salah satu dalil dari sekian banyak model dalil. 

b. Ikhtilaf itu digunakan untuk mengasah otak dan untuk memperluas 

cakrawala berfiir. 

c. Memberikan kesempatan berbicara kepada lawan bicara atau pihak lain 

yang berbeda pendapat dan bermu‟amalah dengan manusia lainya yang 

menyangkut kehidupan diseputar mereka. 

Faedah dan manfaat dari ikhtilaf dapat diperoleh bila dalam berikhtilaf  

itu berpijak pada ketentuan dan adab yang terkandung didalamnya. Namun 

jika ketentuan dan batasan itu dilanggar, maka sudah pasti akan menimbulkan 

perpecahan. Hal ini akan melahirkan kesulitan dan kejahatan, sehingga dapat 

menganggu kehidupan umat. Jika begitu keadaanya, maka ikhtilaf akan 

berubah menjadi ajang kehancuran. 

Sehubungan dengan ini DR. Yusuf Qardawi mengomentari, bahwa 

orang yang ingin menyatukan kaum muslimin dalam suatu pendapat tentang 

hukum, ibadat, mu‟amalat dan cabang agama lainya, hendaklah ia mengetahui 

dan menyadarai, bahwa mereka sebenarnya menginginkan suatu yang nihil. 

Upaya mereka untuk menghapuskan perbedaan (khilafiyah, fighiyah) ini tidak 

akan menghasilkan apa-apa, selain dari bertambah luas perbedaan dan 

perselisihan itu sendiri. Oleh karena perbedaan dalam memahami hukum-
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hukum syari‟at yang tidak prinsipil ini adalah suatu kemestian (darurat) dan 

tidak dapat dihindari.     
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