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ABSTRAK 

KURNIAWATI, ADE RATNA, 2021. Istinbath Hukum Imam al-Syafi’i dan Imam 
Abu Hanifah Tentang Mahar Dalam Pernikahan. Skripsi. Jurusan Hukum 

Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Ponorogo. Pembimbing Udin Safala, M.H.I. 

 

Kata kunci/keyword: Istinbath Hukum, Kadar Mahar, Imam Syafi’i dan Imam Abu 
Hanifah. 

 
Mahar adalah sesuatu yang berupa harta, baik sedikit maupun banyak, yang 

diberikan oleh suami kepada istrinya sebagai bukti keseriusan dan sebagai 

penghormatan atasnya.besar kecilnya jumlah kadar mahar, jenis dan bentuknya tidak 
ditetapkan dalam syariat Islam, tetapi tetap berpedoman pada sifat kesederhanaan dan 

kemudahan sesuai dengan anjuran agama Islam. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana persamaan dan 

perbedaan kadar mahar dalam pernikahan menurut Imam al-Syafi’i dan Imam Abu 

Hanifah? (2) Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan Imam al-Syafi’i 
dan Imam Abu Hanifah dalam menentukan kadar mahar dalam pernikahan? 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan kepustakaan 
(library research) yang menggunakan buku-buku yang relevan terhadap masalah yang 
diteliti, untuk mendapatkan data-data dalam penelitian tersebut. sedangkan teknik 

pengumpulan data yang tepat untuk digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu 
mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan atau 

tulisan, surat kabar, majalah atau jurnal dan sebagainya yang diperoleh dari sumber 
data primer dan sekunder. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan kadar mahar menurut 

Imam Syafi’i adalah tidak ada batasan minimal khusus, apapun yang mempunyai 
nilai atau harga dan dapat bermanfaat maka diperbolehkan untuk dijadikan sebagai 

mahar. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah memberikan batasan minimal yaitu 
sebesar 10 dirham. Namun mereka memiliki kesamaan mengenai batasan maksimal 
untuk kadar mahar, yaitu tidak terbatas akan tetapi tetap dalam kemampuan calon 

mempelai pria. Dalam menentukan hukumnya, Imam al-Syafi’i tetap berpedoman 
pada keumuman al-Quran dan sunnah. Imam Abu Hanifah juga mengutamakan al-

Quran dan sunnah, namun terdapat perbedaan antara keduanya. Imam al-Syafi’i tidak 
menggunakan istihsan seperti Imam Abu Hanifah yang menggunakan istihsan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab 

disebut dengan dua kata, yaitu nikah  (نكاح) dan zawaj )زواج(. Secara arti 

kata nikah berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad.1 

Sedangkan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 1, 

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.2 Dalam 

pengertian lain menurut KHI di pertegas pada Pasal 2 Bab II tentang 

Dasar-Dasar Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan menurut Hukum 

Islam ialah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsa>qan 

ghalidzan, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 

ibadah”.3 

Beberapa contoh syarat-syarat perkawinan, yaitu: 

a. Adanya unsur kesukarelaan dari pihak-pihak yang hendak 

melaksanakan perkawinan. 

b. Untuk syarat menjadi wali adalah muslim laki-laki, berakal sehat dan 

lain-lain. 

                                                                 
1
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia  (Jakarta: Kencana, 2009), 35-

36.  
2
 Muhammad Amin, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada, 2004), 13. 
3
 Kompilasi Hukum Islam, 2. 



 
 

1 
 

c. Jumlah saksi dalam perkawinan, paling sedikit adalah dua orang laki-

laki. 

d. Adanya mahar dalam perkaawinan. 

e. Ijab dan qabul harus dilaksanakan dalam satu majelis, tidak boleh 

dibatasi waktunya, dan lain-lain.4 

Salah satu bentuk ketentuan dalam hukum pernikahan Islam adalah 

pemberian mahar oleh suami kepada istri. Mahar menunjukkan cinta dan 

kasih sayang seorang suami kepada isterinya, karena maskawin itu sifat 

nya pemberian, hadiah atau hibah yang diberikan dengan penuh kerelaan, 

bukan sebagai pembayaran harga wanita. 

Mahar bukan merupakan suatu pembayaran yang seolah-olah 

menjadikan wanita yang hendak dinikahi telah dibeli seperti layaknya 

sebuah barang yang diinginkan. Pemberian mahar dalam syariat Islam 

dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan martabat kaum wanita yang 

telah diinjak-injak harga dirinya sejak zaman Jahiliyah. Karena pada 

zaman Jahiliyah, hak-hak wanita banyak yang telah dihilangkan dan disia-

siakan, sehingga kaum perempuan tidak berhak untuk memegang harta 

benda kepemilikannya sendiri. Dengan adanya pemberian mahar ini, status 

wanita tidak bisa disamakan dengan barang yang diperjualbelikan. Adanya 

hak mahar bersamaan pula dengan hak-hak perempuan lainnya yang sama 

                                                                 
4
 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif, 

176-177. 



 
 

2 
 

dengan kaum laki-laki, sebagaimana adanya hak waris dan hak untuk 

menerima wasiat.5 

Mahar merupakan bagian dari pembahasan fiqih munakahat, 

namun ketentuan tentang batas minimal dan maksimal besarnya mahar 

tidak dijelaskan secara tegas dalam al-Quran dan hadis. Sehingga hal ini 

menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. 

Secara umum, mahar adalah sesuatu berupa harta, baik sedikit 

ataupun banyak, yang diberikan oleh suami kepada istrinya sebagai 

penghormatan atasnya, pemenuhan atas naluri cinta yang murni 

kepadanya, serta bantuan baginya dalam berpindah pada kehidupan suami 

istri, dimana ia dapat memiliki hal-hal yang akan diberikan padanya.6       

Di kalangan fuqaha, selain kalimat “mahar”, juga menggunakan 

istilah lainnya, seperti shadaqah, nihlah, dan  faridhah yang juga 

bermaksud mahar. Dengan pengertian etimologis tersebut, istilah kata 

“mahar” merupakan suatu pemberian yang dilakukan oleh calon 

mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang dihukumi 

wajib. Akan tetapi, bentuk dan jenisnya, besar dan kecilnya tidak 

ditentukan dalam al-Quran maupun hadis.7 

Agama Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan 

seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, salah satunya adalah hak 

untuk menerima mahar. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi 

                                                                 
5
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 61. 

6
 ‘Abd Allah Nasih ‘Ulwan, Etika Meminang dan Walimah Menurut Islam (Yogyakarta: 

Kyta, 2016), 58. 
7
 Beni Ahmad Saebani, Fikih Munakahat 1 (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009), 260. 
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menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha 

dan kerelaan istri. Karena mahar menjadi syarat sahnya pernikahan, 

bahkan Imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum 

pemberiannya adalah wajib.8 

Para ulama telah sepakat bahwa mahar termasuk syarat sah dalam 

pernikahan, dan tidak ada kesepakatan untuk meniadakannya. Hukum 

kewajiban dalam memberikan mahar ini didasarkan pada al-Quran Surat 

An-Nisa’ ayat 4: 

  
   

Artinya: 
“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang 

kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika 
mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan 
senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang 

hati.”9 

Sebab turunnya  QS. An-Nisa ayat 4 tersebut di atas berkaitan 

dengan peristiwa zaman dulu ketika seorang laki-laki yang menikahkan 

putrinya, maka diambil maskawinnya tanpa memberikan padanya. 

Kemudian Allah melarang mereka berbuat demikian, dengan menurunkan 

ayat tersebut.  

Suami berkewajiban menyerahkan mahar kepada calon istrinya, 

sebagai lambang kesiapan dan kesediaan lelaki untuk memberikan nafkah 

                                                                 
8
 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 86. 

9
 Departemen Agama, Alquran dan Terjemahannya (Jakarta: PT Syamil Quran, 2007), 

77. 
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bathin dan dzahir kepada istri dan anak-anaknya. Selama mahar bersifat 

lambang, maka sedikitpun diperbolehkan. 

Walaupun mahar bersifat wajib, namun harus tetap 

dipertimbangkan dalam aspek kesederhanaan dan kemudahan. Dengan 

maksud, bentuk dan nilah harga mahar tidak memberatkan calon suami 

dan tidak memberi kesan apa adanya sehingga calon istri merasa 

direndahkan. 

Dalam hukum Islam, tidak ada yang menyatakan bahwa mahar 

harus berupa barang yang memberatkan calon suami, agama Islam sangat 

tidak menganjurkan umatnya untuk berfikir secara materialistik sehingga 

menuntut mahar dengan harga yang bernilai tinggi. Jika mahar berupa 

barang yang memberatkan, maka dalam hal ini dapat mempersulit dan 

memberatkan bagi calon laki-laki untuk melangsungkan pernikahan. 

Semakin banyaknya jumlah bujang, perawan tua, bahkan dapat merusak 

secara personal maupun sosial. Mahar bukanlah tujuan utama dari 

pernikahan, melainkan hanya simbol ikatan cinta dan kasih sayang untuk 

mengarungi bahtera rumah tangga bersama. 

Besar kecilnya jumlah kadar mahar, jenis dan bentuknya tidak 

ditetapkan dalam syariat Islam, tetapi hendaknya tetap berpedoman pada 

sifat kesederhanaan dan kemudahan sesuai anjuran dari ajaran agama 

Islam. Dan tentunya disesuaikan dengan kemampuan pihak calon 

mempelai laki-laki. Calon mempelai wanita berhak untuk memilih dan 

menentukan maharnya, karena hal ini sudah menjadi haknya. Ia berhak 
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untuk meminta mahar apapun dalam jumlah yang kecil atau besar 

sekalipun. Mempelai wanita juga berhak untuk mengembalikan segala 

sesuatu kepada pihak mempelai laki-laki. Hanya saja, mahar yang peling 

berkah adalah permintaan mahar yang murah, mudah, dan sederhana. 

Mengenai besarnya kadar mahar, di kalangan para fuqaha telah 

menyepakati bahwa mahar tidak ada batas tertinggi. Akan tetapi, mereka 

berselisih pendapat mengenai batas terendahnya.10  

Akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya perbedaan 

pendapat adalah seberapa besar jumlah kadar atau batasan mahar tersebut. 

Karena tidak adanya penjelasan yang detail di dalam al-Quran maupun 

sunnah terkait hal tersebut. Oleh karena itu, para ulama mazhab 

menggunakan pendekatan lain sebagai acuan dalam menentukan 

hukumnya, baik secara ijma’, qiyas, ataupun yang lainnya. 

Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas 

terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar 

itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga 

dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak 

tersebut.11 

Imam al-Syafi’i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Abu Tsaur, dan fuqaha 

Madinah dari kalangan tabiin berpendapat bahwa mahar tidak mengenal 

batas tinggi rendah, besar dan kecil. Segala sesuatu yang dapat menjadi 

harga bagi sesuatu yang lain maka dapat dijadikan mahar. Pendapat 

                                                                 
10

 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, 87. 
11

 Ibid, 112-113. 
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tersebut juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam 

Malik.  

Sebagian ulama ada yang mewajibkan penentuan batas tinggi 

rendahnya mahar, kemudian ulama itu berselisih dua pendapat. Pendapat 

pertama yang dikemukakan oleh Imam Malik dan pengikutnya, sedangkan 

pendapat kedua datang dari Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya.12 

Imam Malik berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu harus 

mencapai seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham 

timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut.  

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mahar paling sedikit 

sepuluh dirham. Menurut pendapat ulama yang lain, mahar paling sedikit 

cukup lima dirham. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa mahar paling 

sedikit adalah empat puluh dirham, sebagaimana ulama Kufah 

mengatakan: 

   

Artinya:  
“Dan berkata ulama Kufah bahwa paling sedikit mahar adalah 40 

dirham.”13 

Dari uraian di atas, Imam al-Syafi'i mengatakan bahwa mahar itu 

tidak ada batasan rendahnya. Yang dijadikan prinsip bagi Imam al-Syafi'i 

adalah asalkan sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, 

maka boleh digunakan sebagai mahar dalam pernikahan. Dan segala 

                                                                 
12 Beni Ahmad Saebani, Fikih Munakahat 1, 270. 
13 Ibid, 271. 
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sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar 

sekalipun hanya satu qirshy. 

Oleh karena itu, untuk menentukan kadar mahar dari beberapa 

perselisihan para ulama madzhab melakukan istinbath hukum. Kata 

istinbath secara bahasa bermakna mengeluarkan. Hal ini sebagaimana 

diutarakan oleh Amir al-Hajj al-Hanbali, yang memberikan pengertian 

bahwa proses istinbath (mengeluarkan) hukum bukanlah suatu perkara 

yang gampang dan mudah. Akan tetapi, proses mengeluarkan hukum 

syara’ itu dengan usaha yang serius sampai dalam batas tertentu dengan 

kepayahan dan keletihan.14 

Istinbath merupakan proses untuk mengeluarkan hukum syara’ dari 

nash dengan tetap menjaga redaksi nash. Dalam hal ini artinya jalan 

istinbath adalah dengan menggunakan metode kebahasaan (bayani). 

Dari beberapa uraian diatas maka penulis tertarik untuk 

menganalisis bagaimana metode istinbath hukum dari Imam al-Syafi’i dan 

Imam Abu Hanifah dalam memandang pentingnya mahar dalam 

pernikahan, terlebih pada kadarnya. Untuk itu penulis akan mengkajinya 

dalam sebuah skripsi yang berjudul “Istinbath Hukum Imam al-Syafi’i 

dan Imam Abu Hanifah Tentang Mahar Dalam Pernikahan”. 

 

 

 

                                                                 
14

 Agus Miswanto, Ushul Fiqh: Metode Istinbath Hukum Islam (Yogyakarta: Magnum 

Pustaka Utama, 2019),  2. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan kadar mahar dalam pernikahan 

menurut Imam al-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah? 

2. Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan Imam al-Syafi’i 

dan Imam Abu Hanifah dalam menentukan kadar mahar dalam 

pernikahan? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kadar mahar dalam 

pernikahan menurut Imam al-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah. 

2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan Imam al-

Syafi’i dan Imam Abu Hanifah dalam menentukan kadar mahar dalam 

pernikahan. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan yang menyangkut hal-hal mengenai ketentuan kadar 

atau batasan mahar utamanya dalam pandangan Imam al-Syafi’i 

dan Imam Abu Hanifah. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk 

penelitian berikutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, yaitu untuk menambah wawasan, pengetahuan dan 

pengalaman dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah 

yang nantinya akan dihadapi secara nyata, utamanya pada 

problematika mahar dalam pernikahan. 

b. Bagi pembaca dan atau masyarakat pada umumnya, penelitian ini 

diharapkan bisa digunakan sebagai sumber informasi dan masukan 

bagi pembaca dalam memecahkan masalah mahar pernikahan.  

E. Telaah Pustaka 

Penulis melakukan penelitian ini tentunya tidak lepas dari 

penelitian-penelitian terdahulu. Dari sekian banyak sumber dan literatur 

skripsi di fakultas syariah dan hukum yang ada di perpustakaan dan 

berbagai wacana yang berkaitan dengan pernikahan utamanya pada mahar, 

penulis mengambil beberapa skripsi dan wacana untuk dijadikan sebagai 

bahan perbandingan dan referensi. Yaitu sebagai berikut: 

Pertama, skripsi Hafidz Al-Ghofiri dengan judul “Konsep 

Besarnya Mahar Dalam Pernikahan Menurut Imam As-Shafi’i”. Pada 

skripsi ini menganalisa  dua rumusan masalah. Yaitu, bagaimana analisa 

ketentuan mahar menurut Imam Syafi’i dan bagaimana analisa terhadap 

argument Imam Syafi’i terhadap besarnya mahar. Peneliti memilih metode 

penelitian kualitatif dengan jenis penelitiannya adalah studi pustaka 

(library research), dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan 

metode dokumentasi, yaitu dengan mencari sumber-sumber data dari 
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literature-literatur dan buku-buku yang relevan.  Peneliti menggunakan 

teknik analisa deduktif dan induktif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan 

bahwa menurut Imam As-Shafi’i mahar itu tidak ada batasan minimal, 

bahkan ditegaskannya bahwa apapun yang berharga atau bermanfaat boleh 

dijadikan mahar, yang penting dalam mahar ini adalah kerelaan calon istri, 

apakah ia rela akan bentuk materi atau immateri atau baik dalam bentuk 

benda maupun jasa memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya. Dan 

dalam menentukan suatu mahar tidaklah dibatasi atau diambil batas 

minimal akan tetapi sesuai kadar kemampuan dari sang suami dan 

kerelaan dari sang istri. Pada argumen Imam As-Shafi’i, beliau lebih 

mengutamakan al-Quran dan Hadits dalam beristinbat. Beliau berpendapat 

bahwa segala apapun yang bisa dijadikan sebagain tsaman (harga) atau 

mabi’ (barang yang dijual) atau bisa dijadikan ujrah (upah), maka bisa 

dijadikan mahar, apabila mempelai wanita bukan termasuk yang dikuasai 

wali majbur. 

Perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi yang akan saya susun 

terletak pada titik pembahasannya. Dalam skripsi ini hanya berfokus pada 

pendapat dari satu Imam Madzhab, yaitu Imam Syafi’i. Sedangkan pada 

skripsi yang akan saya susun nantinya berfokus pada pendapat dari dua 

Imam Madzhab, yaitu Imam Syafi’i dengan Imam Abu Hanifah. 

Kedua, skripsi Imron dengan judul “Konsep Mahar Berupa Jasa 

Menurut Imam Syafi’i Dan Abu Hanifah Serta Relevansinya Dalam 

Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia”. Pada skripsi ini membahas 
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tentang mahar jasa dengan 3 (tiga) rumusan masalah. Yaitu, bagaimana 

konsep mahar berupa jasa menurut Imam Syafi’I dan Imam Abu Hanifah, 

apa persamaan dan perbedaan konsep mahar berupa jasa menurut Imam 

Syafi’I dan Imam Abu Hanifah, dan bagaimana relevansi pemberian 

mahar jasa dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Teknik analisis 

data yang penulis gunakan adalah komparasi verifikatif, peneliti juga 

menggunakan pola pikir deduktif. Dari hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa mahar menurut Imam Abu Hanifah adalah kewajiban 

tambahan dalam akad nikah, sama statusnya dengan nafkah. Dalam 

pengertian ini maka mahar dimaknai sebagai sesuatu yang harus diberikan 

secara nyata atau konkrit. Sedangkan Imam Syafi’i menjelaskan mahar 

adalah sesuatu (bisa harta maupun jasa) yang wajib diberikan oleh suami 

kepada istri untuk menghalalkan anggota badannya. Persamaan pendapat 

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i adalah samasama menghukumi sah 

dalam pernikahannya. Perbedaannya menurut Imam Syafi’i, membolehkan 

mahar yang berupa jasa atau manfaat yang dapat diupahkan sah dijadikan 

mahar sedangkan menurut Imam Abu Hanifah tidak membolehkan, karena 

mahar harus bersifat materi yang secara nyata diberikan pada istri. 

Mengenai mahar yang berupa membacakan atau mengajarkan ayat-ayat al-

Qur’an Imam Abu Hanifah menghukuminya fasad terhadap maharnya, 

sehingga tidak boleh dijadikan mahar, namun darinya wajib dibayar mahar 

mistil. Keterkaitan pemberian mahar berupa jasa dalam akad perkawinan 

dengan konteks sekarang ini sesuai dengan KHI, bahwa mahar boleh 
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berupa barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum 

Islam (KHI Pasal 1 sub d). Mahar itu bisa berdasarkan asas kesederhanaan 

dan kemudahan serta berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak baik 

bentuk dan jenisnya (KHI Pasal 30 dan 31). 

Yang membedakan karya skripsi ini dengan yang akan saya susun 

nanti adalah konsep pembahasan mahar disini hanya menjelaskan mahar 

jasa saja, serta di relevansikan pada Hukum Perkawinan Islam di 

Indonesia. 

Ketiga, skripsi Dani Miharja yang berjudul “Batasan Mahar Dalam 

Perkawinan Menurut Imam Syafi’I dan Imam Malik”. Dengan rumusan 

masalah bagaimana batasan mahar menurut pendapat Imam Syafi’I dan 

Imam Malik, bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan dan apa 

persamaan dan perbedaan pendapat antara Imam Syafi’i dengan Imam 

Malik tentang batasan mahar. Disini penulis memaparkan bahwa Imam 

Syafi’i berpendapat bahwa batasan minimal mahar adalah sedikitnya yang 

dipandang harta oleh manusia, atau setiap barang yang boleh dijual 

belikan. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa batasan minimalnya 

adalah seperempat dinar atau tiga dirham. Imam Syafi’i tidak membatasi 

jumlah minimal mahar secara spesifik karena berlandaskan hadis “carilah 

walau sebuah cincin dari besi”, dan kalau mahar berupa barang yang tidak 

mempunyai nilai harga (kurang dari batasan minimal) maka akad nikahnya 

tetap sah, tetapi suami wajib membayar mahar misil. Sedangkan Imam 

Malik membatasi jumlah minimal mahar secara spesifik karena 
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menganalogikan mahar dengan hukuman potong tangan dalam masalah 

sariqoh, sedang kalau mahar kurang dari tiga dirham akadnya tetap sah, 

tetapi jika suami telah dukhul maka wajib menyempurnakan tiga dirham. 

Persamaan pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik adalah sama-sama 

membatasi batasan minimal mahar, sedangkan perbedaannya yaitu kadar 

minimal menurut Imam Syafi’i tidak ada batasan secara spesifik 

sedangkan Imam Malik ada (tiga dirham). Imam Malik menganalogikan 

batasan minimal mahar dengan potong tangan, sedang Imam Syafi’i tidak 

menganalogikan batasan minimal mahar dengan potong tangan karena 

bersandar pada nash. Jika mahar kurang dari minimal, menurut Imam 

Syafi’i suami wajib membayar mahar misil. Sedangkan Imam Malik 

bukan mahar mitsil. 

Perbedaannya skripsi yang akan saya susun dengan skripsi ini 

adalah terletak pada Imam Madzhab yang diambil. Pada skripsi ini lebih 

spesifik kepada dua Imam yaitu Imam Malik dengan Imam Syafi’i.  

Keempat, jurnal karya Nurhadi, Sekolah Tinggi Agama Islam 

(STAI) Al-Azhar Pekanbaru Riau, dan Syarifuddin, Universitas Islam 

Negeri (UIN) Suska Riau yang berjudul “Istinbath Hukum Mahar Non 

Materi (Jasa) Perspektif  Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi’i” yang juga 

menggunakan  penelitian pustaka (library research) dengan menela’ah 

buku-buku serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan Hukum Mahar Non 

Materi (Jasa). Dari penelitian ini disimpulkan bahwa pendapat Imam Abu 

Hanifah tidak membolehkan mahar jasa (membacakan atau mengajarkan 
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ayat-ayat al-Qur’an) karena tidak termasuk harta dan tidak sah, namun 

dirinya (suami) wajib membayar mahar Mitsil dan mahar yang paling 

rendah adalah sepuluh dirham. Hadits Nabi Saw riwayat Baihaqi dan 

dalam hal ini, lebih mengedepankan metode qiyas, mengqiyaskan ukuran 

mahar dengan potongan, yaitu apabila seseorang mencuri mencapai nilai 

sepuluh dirham maka akan dipotong tangan (HR. Muslim). Sedangkan 

Imam Syafi’i membolehkan mahar berupa jasa seperti mengajarkan al-

Quran, fiqih, ilmu agama, mengajarkan halal haram apa saja jasa atau 

manfaat yang dapat diupahkan sah untuk dijadikan mahar. Imam Syafi’i 

menggunakan al-Quran an-Nisa’ ayat 24 dan hadits riwayat al-Bukhari 

tentang bolehnya mahar hafalan al-Quran, menetapkan hukum lebih 

berpegang kepada zahir petunjuk nash dan dipahaminya menurut 

ketentuan-ketentuan bahasa Arab. Kemudian, persaaman yang  terdapat 

antara kedua Imam Mazhab tersebut, Imam Abu Hanifah dan Imam 

Syafi’i sama-sama menjadikan al-Qur’an sebagai landasan utama dalam 

menepatkan suatu hukum terhadap masalah ini, menggunakan al-Quran 

surah an-Nisa’ ayat 24, yang mana memberi mahar adalah suatu kewajiban 

kepada calon mempelai perempuan. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i 

mejadikan sunnah Rasullulah Saw, sebagai landasan yang kedua dalam 

menetapkan suatu hukum, namun terkadang mereka menggunakan hadist 

dari jalur yang berbeda. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i memberikan 

gambaran suatu hukum bukanlah untuk mempersulit umat manusia, pada 

dasar hanyalah mempermudah agar memilih mana yang sesuai dan bisa 
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diterapkan di dalam kehidupan kita. Di dalam al-Quran dan Hadits 

mengenai jumlah maksimal dan jumlah minimal pemberian mahar dari 

calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita tidak ada 

ketentuannya. Oleh karena itu, diserahkan kepada kedua belah pihak 

mengenai jumlah mahar yang disepakati sehingga persoalan mahar dalam 

perkawinan antara satu suku dengan suku lainnya didalam masyarakat 

yang beragama Islam berbeda-beda, namun pada prinsipnya adalah yang 

bermanfaat bagi pihak mempelai wanita. 

Kelima, jurnal karya M. Ikhwanul Muslimin Saida, M. Rijo 

Iskandar, dan Amrullah Hayatuddin (Universitas Islam Bandung) yang 

berjudul “Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang 

Mahar Berupa Hafalan al-Quran” menyimpulkan bahwa Imam Abu 

Hanifah menolak hadits Sahl bin Sa’ad as-Sa’idy dikarenakan hadits 

tersebut pada masa beliau adalah hadits ahad, tidak termasuk dalam hadits 

mutawatir atau masyhur, sehingga berpendapat bahwa minimal mahar 

pernikahan adalah 10 dirham. Sedangkan Imam al-Syafi’i berpendapat 

bahwa boleh menjadikan pengajaran hafalan al-Quran sebagai mahar. 

Literatur-literatur di atas menunjukkan penelitian terdahulu 

berbeda dengan penelitian saat ini. Perbedaan penelitian sebelumnya yaitu 

skripsi yang pertama menganalisa pendapat Imam al-Syafi’i dalam hal 

untuk menentukan batasan minimal mahar yang harus di berikan oleh 

calon suami kepada calon istri.  Kemudian skripsi yang kedua 

menganalisis pendapat antara Imam al-Syafi’i dengan Imam Abu Hanifah 
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mengenai pemberian mahar berupa jasa kepada calon istri, dan selanjutnya 

peneliti menganalisis terkait relevansinya dengan Hukum Perkawinan di 

Indonesia. Kemudian skripsi yang ketiga menganalisis perbandingan 

pendapat antara Imam al-Syafi’i dengan Imam Malik tentang batasan 

terendah mahar dalam perkawinan. Dalam literatur yang keempat, jurnal 

karya Nurhadi dari STAI Al-Azhar Pekanbaru, Riau. Penulis juga 

menganalisis pendapat antara Imam al-Syafi’i dengan Imam Abu Hanifah 

tentang mahar non materi (jasa) dengan metode istinbath hukum. Dan 

yang terakhir, jurnal karya M. Ikhwanul Muslimin Sauda, M. Rijo 

Iskandar, dan Amrullah Hayatuddin dari Universitas Islam Bandung 

membahas mengenai mahar yang berupa hafalan Al-Qur’an, analisis 

pendapat menurut Imam al-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang 

digunaakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. 

Dimana untuk memperoleh suatu hasil yang maksimal dari suatu karya 

ilmiah, maka penggunaan metode pengumpulan data yang diperlukan 

untuk penulisan tersebut memegang peranan yang sangat penting, karena 

hal inilah yang menentukan suatu penulisan itu bisa sampai kepada tujuan. 

Dengan demikian, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah: 
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1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research) yang 

menggunakan buku-buku yang relevan terhadap masalah yang diteliti, 

untuk mendapatkan data-data dalam penelitian tersebut. Data tersebut 

dikumpulkan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas. 

Kemudian ditelaah dan diteliti secermat mungkin dan dijadikan 

sebagai bahan untuk menyelesaikan problematika yang sedang 

dibahas. 

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

normatif, yaitu pendekatan dengan menjadikan ilmu-ilmu dan teori-

teori yang relevan dengan objek penelitian sebagai kerangka berfikir 

dalam melakukan penelitian. karena sumber penelitian ini adalah 

bahan pustaka dan bersifat mengikat bagi pihak-pihak tertentu. 

2. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Untuk menjawab semua permasalahan dari penelitian ini, maka 

data yang dibutuhkan meliputi konsep-konsep yang berasal dari 

Imam al-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah yang terdapat pada 

literature serta buku-buku yang berkaitan dengan konsep mahar. 

b. Sumber Data 

Sumber data pimer dan sekunder yang dijadikan sebagai acuan 

dan landasan teori, antara lain: 

1) Sumber Data Primer 
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Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh 

langsung dari sumber pertama. Sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah Kitab Al-Umm juz 5. 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder, adalah sumber data yang digunakan 

penulis sebagai rujukan untuk melengkapi data-data yang 

diperoleh dari sumber data primer. Diantaranya sebagai 

berikut: 

a) Kitab Fathul Qorib 

b) Kitab Fathul Mu’in 

c) H.M.A. Tihami dan Sohari Sabrani, Fikih Munakahat 

d) Beni Ahmad Saebani, Fikih Munakahat 1 

e) Abd. Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat  

f) Syaikh Hasan Ayub, Fikih Keluarga 

g) Muhammad Abu Zahrah, Imam Syafi”i Biografi dan 

Pemikirannya dalam Masalah Akidah Politik dan Fiqh 

h) Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri’ 

i) Agus Miswanto, Ushul Fiqh Metode Istinbath Hukum 

Islam 

j) Satria Effendi, Ushul Fiqh 

k) Serta buku-buku lain yang membahas tentang mahar 
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3) Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka metode 

pengumpulan data yang tepat untuk digunakan adalah metode 

dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data-data 

mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan 

atau tulisan, surat kabar, majalah atau jurnal dan sebagainya 

yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder.15 

4) Analisis Data 

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul, penulis 

menggunakan metode: 

a) Metode Deskriptif, yaitu dengan memaparkan sedetail 

mungkin pendapat Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah 

tentang kerangka teori dan pemikirannya serta konsep 

mahar dalam pernikahan, sehingga diperoleh sebuah 

kesimpulan. 

b) Metode Induktif, yaitu penarikan kesimpulan secara umum 

dari data-data yang khusus, dan digunakan untuk 

menemukan landasan teori. 

c) Metode Komparatif, yaitu membandingkan kesamaan 

pandangan terhadap suatu kasus, peristiwa, atau ide-ide 

tertentu. Dalam hal ini, peneliti membandingkan kesamaan 

pandangan dan perbedaan serta dalil yang dikemukakan 

                                                                 
15

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek  (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2004), 234. 



 
 

20 
 

oleh Imam Syafì i dan Imam Abu Hanifah tentang kadar 

terendah mahar dalam perkawinan. 

5) Pengecekan Keabsahan Data 

Kriteria yang digunakan untuk mengecek keabsahan data 

dalam penelitian ini adalah kriteria kredibilitas. Kredibilitas 

adalah suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data dan 

informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai 

kebenaran. Yang berarti penelitian kualitatif dapat dipercaya 

oleh pembaca. Adapun teknik pengecekan data yang digunakan 

peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi 

dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.16 

Triangulasi bukan bertujuan untuk mencari kebenaran, akan 

tetapi untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data 

dan  fakta yang dimilikinya. Hal ini dipertegas oleh Wiersma 

yang mengemukakan triangulasi  dalam pengujian kredibilitas 

ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara dan waktu (Sugiyono, 2007: 372).17  Uji 

keabsahan melalui triangulasi ini dilakukan karena untuk 

menguji keabsahan informasi dalam penelitian kualitatif tidak 

                                                                 
16

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2016), 273. 
17

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik  (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2015), 218. 
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dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik.18 Triangulasi 

sebagai salah satu teknik pemeriksaan data secara sederhana 

dapat disimpulkan sebagai upaya mengecek data dalam suatu 

penelitian, dimana peneliti tidak hanya menggunakan satu 

sumber data, satu metode pengumpulan data atau hanya 

menggunakan pemahaman pribadi peneliti saja, tanpa 

melakukan pengecekam kembali dengan penelitian lain. 

Triangulasi ini merupakan teknik yang didasari pola pikir 

fenomenologi yang bersifat multiperspektif. Artinya, untuk 

menarik kesimpulan yang mantap, diperlukan tidak hanya satu 

cara pandang. Beberapa cara pandang tersebut akan bisa 

dipertimbangkan beragam fenomena yang muncul, dan 

selanjutnya dapat ditarik kesimpulan yang lebih mantap dan 

lebih bisa diterima kebenarannya. Dapat disimpulkan bahwa 

triangulasi merupakan suatu cara mendapatkaan data yang 

benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode 

ganda. Triangulasi  sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data 

dengan cara memanfaatkan sesuaatu yang lain di luar data itu 

sendiri, untuk keperluan pengecekan data atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Selanjutnya, triangulasi dapat 

dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu triangulasi sumber, 

triangulasi metode, triangulasi peneliti, dan triangulasi teoritik. 

                                                                 
18

 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2010), 205. 
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6) Tahapan-Tahapan Penelitian 

Beberapa tahapan yang harus ditempuh dalam melakukan 

penelitian ini, yaitu: 

a) Tahapan pra lapangan 

(1) Menyusun rancangan penelitian 

(2) Memilih lapangan penelitian 

(3) Mengurus perizinan 

(4) Menjajaki dan menilai lapangan 

(5) Memilih dan memanfaatkan sumber data 

(6) Menyiapkan perlengkapan penelitian 

(7) Persoalan etika penelitian 

b) Tahapan pekerjaan lapangan 

(1) Memahami latar penelitian lapangan 

(2) Memasuki lapangan 

(3) Berperan serta mengumpulkan data 

c) Tahapan analisis data 

(1) Reduksi data (data reduction) 

(2) Paparan data (data display) 

(3) Penarikan kesimpulan (conclusion) 
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G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam memahami permasalahan dalam 

penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan ke 

dalam  5 (lima) bab. Adapun sistematika kepenulisannya sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini mengemukakan bagian 

dasar yang meliputi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah 

pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II IMAM AL-SYAFI’I: KONSEP DAN DASAR HUKUM 

TENTANG MAHAR, pada bab ini berisi paparan biografi, 

kadar mahar dan metode istinbath hukum yang digunakan 

oleh Imam al-Syafi’i. 

BAB III IMAM ABU HANIFAH: KONSEP DAN DASAR 

HUKUM TENTANG MAHAR, bab ini merupakan 

paparan biografi, kadar mahar dan metode istinbath hukum 

yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah. 

BAB IV ANALISIS ISTINBATH HUKUM  IMAM AL-SYAFI’I 

DAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG MAHAR, 

merupakan analisis istinbath hukum yang dilihat dari sudut 

pandang Imam al-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah. 
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BAB V PENUTUP, yang memuat kesimpulan yang diperoleh dari 

penelitian, dan saran yang semoga bisa memberikan 

manfaat bagi pembacanya.  
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BAB II 

IMAM AL-SYAFI’I: KONSEP DAN DASAR HUKUM  

TENTANG KADAR MAHAR 

A. Biografi Imam al-Syafi’i 

1. Riwayat Hidup Imam al-Syafi’i 

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin 

Utsman bin Syafi’i bin Sa’id bin Abu Yazid bin Hakim bin Muthalib 

bin Abdul Manaf. Dari pihak ayah, beliau berjumpa dengan keturunan 

Nabi Muhammad SAW pada Abdul Manaf, yang termasuk suku 

Quraisy dari kelompok al-Azd.19 

Imam al-Syafi’i dilahirkan di kota Ghaza, sebuah kota yang berada 

di wilayah Palestina di tepi laut tengah pada tahun 150 Hijriyah (767 

M) dan wafat di Mesir tahun 240 H (822 M). Pada waktu Imam al-

Syafi’i masih kecil ayahnya meninggal dunia, oleh karena itu beliau 

dibawa kembali ke Mekkah oleh ibunya.20 

Abd. al-Manaf ibn Qushay kakek ke sembilan dari Imam al-Syafi’i 

adalah Abd Manaf ibn Qushay kakek keempat dari Nabi Muhammad 

SAW. Jadi nasab Imam al-Syafi’i bertemu dengan nasab Nabi 

Muhammad SAW pada Abd Manaf. 

Adapun nasab Imam al-Syafi’i bin Fatimah binti Abdullah ibn 

Hasan ibn Husein ibn Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian, maka ibu 

                                                                 
19

 Muhammad Ma’shum Zein, Arus Pemikiran Empat Madzhab Studi Analisis Istinbath 

Para Fuqaha’ (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 157. 
20

 Bahri Ghazaly dan Djumadris, Perbandingan Madzhab (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 

1994), 69. 
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dari Imam al-Syafi’i adalah cucu dari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, 

menantu Nabi Muhammad SAW dan khalifah keempat yang terkenal. 

Dalam sejarah ditemukan, bahwa Saib ibn Yazid, kakek dari Imam al-

Syafi’i yang kelima adalah sahabat Nabi Muhammad SAW.21 

Keturunan Imam al-Syafi’i selanjutnya adalah Abu Abdullah bin 

Idris bin al-Abbas, Utsman bin Syafi’i bin as-Saib bin Ubaid bin Abdu 

Yazid bin Hasyim bin al-Muttalib bin Abdu Manaf. Beliau adalah dari 

keturunan suku (bani) Hasyim dan Abdul Muttalib. Keturunannya 

bertamu dengan keturunan Rasulullah SAW pada datuk Rasulullah, 

yaitu Abdu Manaf. Lantaran itu dikatakan juga kepada Imam al-Syafi’i 

“Anak bapak saudara Rasul”.22 

2. Guru-Guru Imam al-Syafi’i 

Imam al-Syafi’i mempelajari fiqih dan hadits para guru yang 

bertempat tinggal saling berjauhan dan guru-guru tersebut juga 

mempunyai metode keilmuan yang berbeda.23 

a. Muslim bin Khalid az-Zanji, Mufti Mekkah tahun 180 H yang 

bertepatan dengan tahun 796 M, ia adalah maula (budak) Bani 

Makhzum. 

b. Sufyan bin Uyainah al-Hilali yang berada di Mekkah, ia adalah 

salah seorang yang terkenal ke-tsiqah-annya (jujur dan adil). 

                                                                 
21

 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Madzhab  (Jakarta: Logos 

Wacana Ilmu, 1997), 121. 
22

 Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab (Jakarta: Amzah, 

2008), 142. 
23

 Muhamad Abu Zahrah, Imam Syafi’i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah 

Akidah, Politik  & Fiqih (Jakarta: Lentera, 2007), 70. 
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c. Ibrahim bin Yahya, salah seorang ulama Madinah. 

d. Malik bin Anas, Imam al-Syafi’i pernah membaca kitam al-

Muwaththa’ kepada Imam Malik setelah ia menghafalnya di luar 

kepala, kemudian ia menetap di Madinah sampai Imam Malik 

wafat tahun 179 H (795 M). 

e. Waki’ bin Jarrah bin Malih al-Kufi. 

f. Hammad bin Usamah al-Hasyimi al-Kufi. 

g. Abdul Wahhab bin Abdul Majid al-Bashri.24 

Di Baghdad Imam al-Syafi’i mempelajari ilmu hadis dan ilmu akal 

dengan gurunya yaitu Muhamad bin al-Hasan. Beliau menulis ilmu-

ilmu yang diterimanya. Beliau sangat menghormati gurunya, dan 

begitu juga gurunya menghormatinya.25 

Menurut Ahmad Amin dalam Dhuha al-Islam, Imam al-Syafi’i 

belajar fiqih dari Muslim ibn Khalid al-Zanjiy, seorang mufti Mekkah. 

Kemudian ia ke Madinah dan menjadi murid Imam Malik sampai 

Imam Malik meninggal, serta mempelajari al-Muwaththa’ yang telah 

dihafalkan, sehingga Imam Malik melihat, bahwa al-Syafi’i termasuk 

orang yang sangat cerdas dan kuat ingatannya. Oleh sebab itu Imam 

Malik sangat menghormati dan dekat dengannya. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Imam al-Syafi’i 

mempunyai pengetahuan sangat luas dalam bidang lughah dan adab, di 

samping pengetahuan hadis yang ia peroleh dari beberapa negeri. 
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Sedangkan pengetahuannya dalam bidang fiqh meliputi fiqh Ashab al-

Ra’yi di Irak dan fiqh Ashab al-Hadis di Hijaz.26 

3. Murid-Murid Imam al-Syafi’i 

Murid-murid Imam al-Syafi’i yang berada di Mekkah di antaranya: 

Abu Bakar al-Humaidi, Ibrahim bin Muhammad al-Abbas, Abu Bakar 

Muhammad bin Idris, Musa bin Abi al-Jarud. Muridnya yang di 

Baghdad: al-Hasan as-Sabah az-Za’farani, al-Husin bin Ali al-

Karabisi, Abu Thur al-Kulbi dan Ahmad bin Muhammad al-Asy’ari al-

Basri. Di Mesir: Humalah bin Yahya, Yusuf bin Yahya al-Buwaiti, 

Ismail bin Yahya al-Mizani, Muhammad bin Abdullah bin Abdul 

Hakam dan ar-Rabi’ bin Sulaiman al-Jizi. 

Di antara para muridnya yang termasyhur sekali adalah Ahmad bin 

Hambal yang mana beliaulah yang paling banyak menghadiri majlis 

pelajaran Imam al-Syafi’i.27 

Salah seorang murid Imam al-Syafi’i telah mengarang atau menulis 

kitab dalam madzhab Syafi’i sebanyak 113 kitab dalam bidang ilmu 

ushul fiqih, tafsir, fikih dan sastra serta budaya yaitu Abu Muhammad 

bin Husein bin Muhammad al-Marudzi. Mengenai murid-murid Imam 

al-Syafi’i yang di Mesir, yaitu: 

a. Ar-Rabi’in bin Sulaiman al-Muradi (w tahun 232 hijriyah). 

b. Abdullah bin Zubair al-Humaidi (w. 219 H). 

c. Al-Buaithi (w. 232 H). 
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d. Abu Ibrahim Isma’il bin Yahya al-Muzanni (w. 264 H). 

e. Muhammad bin Abdulah bin Abdul hakam (w. 268 H). 

f. Abu Bakar al-Humaidi (w. 229 H). 

g. Abdul Aziz bin Umar (w. 234 H). 

h. Abu Hanifah al-Asnawi (w. 271 H). 

i. Abu Usman Muhammad bin Syafi’i (w. 232 hijriyah), dan 

seterusnya karena yang terkenal sebanyak 14 orang.28 

j. Harmalah bin Yahya al-Tujibiy (w. 243 H). 

k. Yusuf bin Abdul A’la (w. 264 H). 

l. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam (w. 268 H), yang 

keluar dari madzhab Syafi’i ke madzhab Maliki sebagai madzhab 

ayahnya.29 

4. Karya-Karya Imam al-Syafi’i 

Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitab Ahka>m al-Quran, 

bahwa karya Imam al-Syafi’i cukup banyak, baik dalam bentuk 

risalah, maupun dalam bentuk kitab.30 Adapun kitab-kitab yang 

ditulis atau didiktekan Imam al-Syafi’i sendiri kepada murid-

muridnya maupun kitab-kitab yang dinisbatkan kepadanya itu tidak 

kurang 113 buah kitab, baik yang membahas tentang tafsir, fiqh, adab 

maupun yang lainnya, diantaranya adalah: 
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1. Kitab “al-Risalah” 

Dalam kitab ini disusun oleh beliau secara sistematis, 

dimana didalamnya membahas tentang beberapa ketentuan yang 

ada di dalam dua nash, baik itu dalam al-Quran dan al-Hadits, 

masalah-msalah yang berkaitan dengan adanya Nasikh Mansukh, 

masalah Jarah-ta’dil di dalam al-Hadits, syarat-syarat penerimaan 

sanad dari para perowi tunggal, masalah-masaalh yang berkaitan 

dengan ijma’, ijtihad, istihsan, dan qiyas. 

2. Kitab “al-Umm” 

Kitab ini disusun oleh beliau secara sistematis dengan 

penyajian materi di dalamnya yang argumentatif. Pembahasan di 

dalamnya terdiri dari masalah-masalah yang berkaitan dengan 

‘Ibadah, muamalah, munakahat dan masalah pidana. 

3. Kitab “al-Musnad”, tentang al-Hadits yang telah tertuang dalam 

kitab al-Umm, teteapi dilengkapi dengan sanad-sanadnya. 

4. Kitab “al-Imla”. 

5. Kitab “al-Amaliy”. 

6. Kitab “Harmalah” (kitab yang didiktekan Imam al-Syafi’i kepada 

muridnya yang bernama Armalah bin Yahya). 

7. Kitab “Mukhtasar al-Muzany” (penisbatan kepada Imam al-

Syafi’i) 

8. Kitab “Mukhtasar al-Buwaithy” (dinisbatkan kepada Imam al-

Syafi’i) 
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9. Kitab “Ikhtilaf al-Hadits”, penjelasan Imam al-Syafi’i tentang al-

Hadits Nabi.31 

B. Perjalanan Intelektual Imam al-Syafi’i 

Beliau hidup bersama ibunya di Makkah dalam keadaan miskin atau 

serba kekurangan untuk keperluan hidupnya sehari-hari. Meskipun 

demikian Imam al-Syafi’i termasuk anak yang memiliki cita-cita tinggi 

dalam menuntut ilmu, terutama ilmu agama walaupun dari segi 

pembiayaan sangat terbatas (serba kekurangan) demikian itu masih 

mendapat dorongan dari ibunya karena menginginkan anaknya berhasil 

dalam menuntut dan mencari ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama. 

Selama masa kecilnya di Mekkah, Imam al-Syafi’i khusus 

mempelajari ilmu pengetahuan agama Islam. Sedangkan pada masa usia 

muda, perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu agama sedang berada di 

puncak kejayaannya, terutama pada masa Khalifah Harun al-Rasyid (170-

193 H). Sedangkan pusat ilmu pengetahuan Islam berpusat di Mekkah, 

Madinah, Kufah (Iraq), Syam (Damsyik) dan di Mesir.32  

Dengan usaha ibunya, Imam al-Syafi’i telah dapat menghafal al-Quran 

di umur yang masih sangat muda. Kemudian ia memusatkan perhatian 

menghafal hadits. Beliau menerima hadits dengan jalan membaca dari atas 
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tembikar dan kadang di kulit-kulit binatang. Tidak jarang ia pergi ke 

tempat buangan kertas untuk memilih mana yang masih dapat dipakai.33 

Di samping itu, beliau juga mendalami bahasa Arab untuk menjauhkan 

diri dari Ajamiyah yang sedang melanda bahasa Arab pada masa itu. Ia 

pergi ke Kabilah Hudzail yang tinggal di pedusunan untuk belajar bahasa 

Arab yang fasih. Sepuluh tahun lamanya Imam al-Syafi’i tinggal disana, 

mempelajari syair, sastra dan sejarah. Beliau juga belajar memanah dan 

mahir dalam bermain panah, serta memahirkan diri dalam mengendarai 

kuda dan meneliti keadaan penduduk-penduduk Badiyah dan penduduk 

kota.34 

Perlu diketahui bahwa pada awalnya, beliau Imam al-Syafi’i menjadi 

pengikut aliran madzhab Maliki dan aliran al-Hadits, tetapi dari 

pengembaraan-pengembaran yang telah beliau lakukan dengan dilengkapi 

pengalamannya di berbagai bidang, nampak memberikan pengaruh kuat 

pada beliau untuk mendirikan suatu aliran madzhab yang khusus, dimana 

pertamanya beliau memilih madzhab al-Iraqiy yang lazimnya disebut 

dengan madzhab Qadim, akan tetapi setelah beliau menetap di Mesir 

beliau mengajarkan madzhabmya al-Mishriy kepada para pengikutnya 

dalam mengamalkan pendapat barunya yang lazim disebut dengan 

madzhab Jadid.35 
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C. Pendapat Imam al-Syafi’i Tentang Kadar Mahar 

Kadar mahar tidak ditetapkan dalam syariat Islam. Besar kecilnya 

mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan selalu 

berbeda. Hal ini dikarenakan besarnya bergantung pada kebiasaan 

masyarakat setempat maupun situasi dan kondisinya. Karena mahar 

merupakan hak wanita, maka pihak mempelai wanita berhak untuk 

memilih dan menentukan maharnya, baik bentuknya maupun jumlahnya 

yang besar atau kecil. Namun, yang paling berkah adalah yang murah dan 

sederhana. 

Besar kecilnya jumlah mahar, jenis dan bentuknya hendaknya 

berpedoman pada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang 

dianjurkan oleh syariat Islam. Islam tidak menentukan jumlahnya, akan 

tetapi menyesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki.36 

Mengenai besarnya mahar, fuqaha sepakat bahwa mahar itu tidak 

ada batasnya, apakah sedikit atau banyak. Namun mereka berbeda 

pendapat tentang batasan paling sedikitnya. 

Imam al-Syafi’i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Abu Tsaur, dan fuqaha 

Madinah dari kalangan tabiin berpendapat bahwa mahar tidak mengenal 

batas tinggi dan rendah, besar dan kecil. Segala sesuatu yang memiliki 

harga bisa dijadikan mahar. 

Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas 

terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar 
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itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga 

dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak 

tersebut. 

Mereka berpendapat bahwa sabda nabi dalam hadis, “Carilahh 

walau hanya cincin besi” merupakan dalil bahwa mahar itu tidak ada 

batasan terendahnya. Jika ada batas terendahnya, tentu beliau akan 

menjelaskannya.37 

Imam al-Syafi’i dan sebagian fuqaha tidak memberi batas minimal, 

bahkan ditegaskannya bahwa apapun yang berharga atau bermanfaat boleh 

dijadikan mahar. Pendapat ini berdasarkan firman Allah: “Bahwa kamu 

mencari istri-istri itu dengan hartamu, bukan untuk mereka berzina”. Maka 

semua yang dapat dinamakan harta dapatlah dijadikan mahar, baik sedikit 

maupun banyak.38 

Tidak ada ketentuan minimal dan maksimal bagi mahar, sehingga 

semua yang sah menjadi harga atau upah, maka sah menjadi mahar, 

berdasarkan firman Allah SWT: 

 
“Dan dihalakan bagi kalian selain yang demikian, (yaitu) mencari 

istri-istri dengan harta kalian.” (an-Nisa’: 24).39 
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Ayat ini menyebutkan harta secara mutlak tanpa menentukan batas 

jumlah tertentu, dan berdasarkan hadis Sahl bin Sa’ad ra., dimana Nabi 

Muhammad SAW bersabda tentang wanita yang menghibahkan dirinya, 

 
 
“Berilah dia mahar walaupun hanya cincin dari besi.” 

Hadis ini menunjukkan atas bolehnya memberikan mahar dengan 

suatu pemberian minimal yang bisa disebut dengan harta.40 

Adapun dalil dibolehkannya mahar dalam jumlah banyak terdapat 

dalam firman Allah SWT QS. an-Nisa’: 20 

 
 
“Dan jika kalian ingin mengganti istri kalian dengan istri yang lain, 

sedang kalian telah memberikan kepada seseorang di antara 
mereka harta yang banyak, maka janganlah kalian mengambil 
kembali darinya barang sedikit pun.” (an-Nisa’: 20)41 

 

Kata ( ) bermakna harta yang banyak.42 

Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa dalam memberikan 

mahar itu tidak ada batasan maksimal atau batas tertingginya. Sehingga 

memberikan kebebasan kepada calon mempelai pria untuk memberikan 

mahar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuannya. 
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D. Istinbath Hukum Imam al-Syafi’i Tentang Kadar Mahar 

Dalam hal ini, Imam al-Syafi’i menyatakan dalam kitabnya yang 

berjudul “ar-Risalah” sebagai berikut: 

 
“Seseorang itu selamanya tidak boleh mengatakan sesuatu halal atau 
haram kecuali ada pengetahuan tentang itu, pengetahuan itu adalah 

kitab suci al-Quran, al-Sunnah, al-Ijma’ dan al-Qiyas”. 
 

Kemudian di dalam kitab “al-Umm”, Imam al-Syafi’i menjelaskan 

kembali sebagai berikut: 

 
 

“Dasar pokok dalam menetapkan hukum itu adalah al-Quran dan al-
Sunnah. Jika tidak ada, maka dengan meng-qiyas-kan kepada al-Quran dan 

al-Sunnah. Jika sanad al-Hadits itu bersambung sampai Nabi Muhammad 
SAW dan shahih sanadnya, maka itulah yang dikehendaki. Sedang ijma’ 

sebagai dalil itu adalah lebih kuat khabar ahad dan al-Hadits menurut 
zhahirnya, jika suatu al-Hadits itu mengandung arti lebih dari satu 
pengertian, maka arti yang dhahirlah yang diutamakan. Jika al-Hadits itu 

sama tingkatannya, maka yang lebih shahihlah yang lebih utama. Al-
Hadits al-Munqathi’ itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil kecuali jika 

diriwayatkan oleh Ibnu Musayyab. Sesuatu pokok itu tidak dapat 
diqiyaskan kepada pokok yang lain dan terhadap pokok tidak dapat 
dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada cabang dapat dikatakan 

mengapa. Jika sah mengqiyaskan cabang kepada pokok, maka qiyas itu 
sah dan dapat dijadikan sebagai hujjah”.43 
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Dari pernyataan Imam al-Syafi’i itulah dapat diambil pengertian 

bahwa dasar yang digunakan beliau dalam menetapkan hukum Islam 

adalah al-Quran, al-Sunnah, Ijma’ dan Qiyas, yaitu sebagai berikut: 

1. Al-Quran dan Sunnah 

Al-Quran dan Sunnah dianggap oleh Imam al-Syafi’i berada dalam 

tingkatan yang sama, sebab: 

a. Fungsinya sebagai penjelas al-Quran, kecuali al-Hadits al-Ahad. 

b. Al-Quran dan al-Sunnah sama-sama sebagai wahyu, sekalipun 

secara terpisah kekuatannya tidak sekuat al-Quran. 

Sedangkan dalam mempraktekkannya, Imam al-Syafi’i menempuh 

jalan sebagai berikut: 

a. Jika dalam al-Quran sudah tidak ditemukan lagi yang sedang 

dicari, maka dicarinya dari sunnah mutawatir. 

b. Jika tidak ditemukan, maka menggunakan al-Hadits al-Ahad. 

c. Jika tidak ditemukan, maka dicarinya dari sisi dhahir al-Quran atau 

Sunnah secara berurutan, lalu dilakukan penelitian secara cermat 

untuk mencari mukhashshish-nya, baik dari al-Quran maupun 

Sunnah. 

d. Jika tetap saja tidak ditemukan, maka ia menggunakan cara-cara 

yang sudah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW atau 

keputusan Nabi Muhammad SAW. 
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e. Jika tidak ditemukan juga, maka dicarinya dari bagaimana 

pendapat para sahabat sebagai Ijma’ mereka. Jika ternyata 

ditemukan dari Ijma’ mereka, maka itulah hukum yang dipakai.44 

Dalam al-Quran beliau mengambil dengan makna (arti) yang lahir 

kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang lahir 

itu, yang harus dipakai atau dituruti. 

Sedangkan dalam mengambil Sunnah tidaklah mewajibkan yang 

mutawatir saja, tetapi yang Ahad pun diambil dan dipergunakan pula 

untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni 

selama perawi hadits itu orang kepercayaan, kuat ingatan dan 

bersambung langsung sampai kepada Nabi Muhammad SAW.45 

Sebagaimana para ulama lainnya, beliau menetapkan bahwa al-

Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok. Oleh 

karena itu, Imam al-Syafi’i senantiasa mencantumkan nash-nash al-

Quran setiap kali mengeluarkan pendapatnya, sesuai metode yang 

digunakannya. 

Namun, beliau menganggap bahwa al-Quran tidak bisa dilepaskan 

dari Sunnah, karena kaitan antara keduanya sangat erat sekali. Jikalau 

para ulama lain menganggap bahwa sumber hukum Islam yang 

pertama itu al-Quran kemudian Sunnah, maka Imam al-Syafi’i 

berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama itu al-Quran dan 
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Sunnah, sehingga seakan-akan beliau menganggap keduanya berada 

pada satu martabat.46 

Dari sini dapat dipahami bahwa apabila Sunnah bertentangan 

dengan al-Quran, maka al-Quranlah yang harus dipastikan sebagai 

hujjah, dan sunnah yang bertentangan dengan al-Quran tidak dapat 

dijadikan hujjah. Jika teks al-Quran bersifat muhkam (tidak 

membutuhkan penafsiran lagi), maka teks tersebut secara mandiri 

dapat dijadikan sebagai dasar hukum tanpa harus melihat kepada 

sunnah. Oleh karena itu, dalam pencarian argumentasi hukum, pertama 

kali yang harus menjadi acuan utama adalah al-Quran.47 

2. Ijma’ 

Imam al-Syafi’i mengatakan bahwa ia menempatkan Ijma’ sesudah 

al-Quran dan Sunnah sebelum Qiyas. Dengan memperhatikan apa 

yang disebut dalam ar-Risalah nyatalah bahwa ia menempatkan Ijma’ 

sebelum Qiyas atau harus didahulukan Ijma’ atas Qiyas, karena Qiyas 

lebih lemah dari Ijma’.48 

Ijma’ dalam pandangan madzhab Syafi’i adalah kesepakatan para 

ulama pada suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan Ijma’ suatu 

negara tertentu saja dan bukan pula Ijma’ kelompok tertentu. Sedang 

keberadaan Ijma’ sahabat menurut mazhab Syafi’i merupakan suatu 

Ijma’ yang paling kuat dan harus diterima sebagai hujjah. 
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Dalam masalah Ijma’, Imam al-Syafi’i mengatakan bahwa tidak 

mungkin seluruh masyarakat muslim bersepakat dalam hal-hal yang 

bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah mutawatir. Dan dalam 

prakteknya tidak mungkin membentuk atau mengetahui kesepakatan 

macam itu terjadi setelah Islam meluas keluar dari batas-batas 

Madinah.49 

Dalam Ijma’ ini berarti bahwa para sahabat semuanya telah 

menyepakatinya. Di samping itu, beliau berpendapat dan meyakini 

bahwa kemungkinan ijma’ dan persesuaian paham bagi segenap ulama 

itu, tidak mungkin karena berjauhan tempat tinggal dan sukar 

berkomunikasi.50 

3. Qiyas 

Pada hakikatnya Imam al-Syafi’i adalah seorang mujtahid pertama 

yang membicarakan Qiyas dengan menjelaskan asas-asasnya dalam 

bentuk rumusan-rumusan baku sebagai pilar (pedoman) kaidahnya.  

Imam al-Syafi’i memunculkan idenya dalam bentuk metode Qiyas 

yang sangat praktis dengan memberikan kerangka teoritis dan 

metodologinya dalam bentuk kaidah rasional. Penggunaan metode 

Qiyas ini, Imam al-Syafi’i mendasarkannya pada firman Allah surat 

an-Nisa’: 59 sebagai berikut: 
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“... kemudian jika kamu berlainan pandangan tentang sesuatu, 

maka kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan kepada 
Rasulullah (Assunnah)...” 
 

Yang dimaksud dengan “ ” / maka 

kembalikanlah kepada Allah (al-Quran) dan kepada Rasulullah 

(Sunnah)  adalah “Qiyaskanlah kepada salah satu dari al-Quran atau 

Sunnah”.51 

Dengan demikian, maka Imam al-Syafi’i menyatakan bahwa 

peristiwa apapun yang sedang dihadapi oleh kaum muslimin, pasti 

akan didapatkan petunjuk tentang hukumnya di dalam al-Quran, 

sebagaimana yang telah diungkapkan dalam kitab ar-Risalah sebagai 

berikut: 

 
“tidak ada satupun peristiwa yang terjadi pada pemeluk agama 
Allah (yang tidak terdapat ketentuan hukumnya) kecuali 

didapatkan petunjuk tentang tatacara pemecahannya dalam 
Kitabullah”.52 

Imam al-Syafi’i memakai Qiyas apabila dalam ketiga dasar 

hukum di atas tidak tercantum, juga dalam keadaan memaksa. Beliau 

tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara Qiyas sebelum lebih 

dalam menyelidiki tentang dapat atau tidaknya hukum itu 

dipergunakan. 
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4. Istidlal (Istishab) 

Imam al-Syafi’i memakai jalan Istidlal dengan mencari alasan atas 

kaidah-kaidah agama ahli kitab yang terang-terangan tidak dihapus 

oleh al-Quran. Beliau tidak sekali-kali menggunakan pendapat atau 

buah pikiran manusia. 

Seterusnya beliau tidak mau mengambil hukum dengan cara 

Istihsan. Imam al-Syafi’i berpendapat mengenai Istihsan ini sebagai 

berikut: “barangsiapa menetapkan hukum dengan Istihsan berarti ia 

membuat syariat sendiri”.53 
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BAB III 

IMAM ABU HANIFAH: KONSEP DAN DASAR HUKUM 

TENTANG KADAR MAHAR 

A. Biografi Imam Abu Hanifah 

1. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah 

Nama lengkap Abu Hanifah adalah Abu Hanifah al-Nu’man bin 

Tsabit Ibn Zutha al-Taimy. Ia berasal dari keturunan Parsi, lahir di 

Kufah tahun 80 H (699 M) dan wafat di Baghdad tahun 150 H (767 

M). Ia menjalani hidup di dua lingkungan sosio-politik, yakni di masa 

akhir dinasti Umayyah dan masa awal dinasti Abbasiyah. 

Abu Hanifah adalah pendiri madzhab Hanafi yang terkenal dengan 

“al-Imam al-A’zham” yang berarti imam terbesar. 

Menurut suatu riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah, 

karena ia mempunyai putra bernama Hanifah. Menurut kebiasaan, 

nama anak menjadi nama panggilan bagi ayahnya dengan memakai 

kata Abu (Bapak/Ayah), sehingga ia dikenal dengan sebutan Abu 

Hanifah. Abu hanifah dikenal sangat rajin belajar, taat ibadah dan 

sungguh-sungguh dalam mengerjakan kewajiban agama.  

Kakeknya bernama al-Zutha penduduk asli Kabul. Ia pernah 

ditawan dalam suatu peperangan lalu dibawa ke Kufah sebagai budak. 

Setelah itu ia dibebaskan dan menerima Islam sebagai agamanya. 

Ayahnya bernama Tsabit, seorang pedagang sutera di kota Kuffah dan 
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Abu Hanifah sendiri suka ikut berdagang, tanpa melupakan dalam 

menuntut ilmu pengetahuan.54 

Namun demikian ayah Abu Hanifah, adalah merdeka, demikian 

pula Abu Hanifah sendiri. Andaikata pun ayahnya seorang budak, hal 

itu tidak mengecilkan kedudukan Abu Hanifah dalam bidang ilmu.55 

Ibunya tidak terkenal di kalangan ahli-ahli sejarah tetapi walau 

bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya. Ia 

pernah membawa ibunya ke majelis-majelis ilmu pengetahuan. Dia 

pernah bertanya dalam suatu masalah atau hukum tentang bagaimana 

memenuhi panggilan ibunya. Beliau berpendapat bahwa taat kepada 

kedua orang tua adalah suatu sebab mendapat petunjuk dan sebaliknya 

bisa membawa kepada kesesatan.56 

Dalam kehidupan sehari-hari Abu Hanifah adalah seorang yang 

hidup berkecukupan. Sebagai pedangang, ia tidak tamak, tidak takut 

kehabisan harta, sangat memelihara amanah orang yang dititipkan 

padanya, murah hati, yang mempergunakan kekayaan untuk kehidupan 

orang lain, amat kuat agamanya, amat banyak ibadahnya, berpuasa di 

siang hari dan mengerjakan shalatul lail di malamnya. 
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Karena sifat-sifatnya ini maka dia menjadi saudagar yang ganjil di 

antara para pedagang. Karena orang-orang menyamakannya dengan 

Abu Bakar ash-Shiddiq.57 

Imam Abu Hanifah hidup dalam satu masyarakat yang kacau balau 

disebabkan penduduk waktu itu terdiri dari berbagai suku bangsa 

seperti Arab, asing (bukan Arab) Persi dan Romawi. Kehidupan yang 

rukun dan damai jauh sekali, pihak yang kaya bertindak sesukanya dan 

penindasan serta perbudakan menjadi kebiasaan. Setelah kekayaan 

meliputi hampir seluruh negeri Arab, pengaruh kebendaan (material) 

mulai nampak dan merasuk di segenap kehidupan.58 

2. Guru-Guru Imam Abu Hanifah 

Abu Hanifah terkenal sebagai orang yang alim dalam ilmu fiqih 

dan tauhid. Menurut sebagian dari para ahli sejarah bahwa beliau 

mempelajari ilmu fiqih dari Ibrahim, Umar, Ali bin Abi Thalib, 

Abdullah bin Mas’ud dan Abdullah bin Abbas. 

Di antara para gurunya ialah Hamad bin Abu Sulaiman al-Asya’ari. 

Beliau telah memberi banyak pelajaran kepadanya. Abu hanifah telah 

mendapat kelebihan dalam ilmu fiqih dan juga tauhid dari gurunya. 

Setelah Hamad meninggal dunia, beliau menggantikan gurunya untuk 

mengajar ilmu fiqih. Hingga namanya terkenal ke seluruh pelosok 

negeri pada masa itu.59 Selama 18 tahun ia belajar kepada Hammad bin 
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Abu Sulaiman sejak ia berusia 22 tahun. Padanya dipelajari fiqh ulama 

Irak.60 

Pelajaran ilmu tajwid juga beliau pelajari dari Idris bin ‘Asir, 

seorang yang alim dalam ilmu tajwid. Beliau amat terpengaruh pada 

gurunya Ibrahim an-Nukha’ii. Abu Hanifah terkenal sebagai orang 

yang ulung dalam mengikuti kaidah qiyas. Kaidah ini berkembang 

terus sebagai salah satu dasar hukum Islam. 

Sepeninggal gurunya, ia pernah mengajar sebagai gantinya di masa 

itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang telah dikemukakan kepadanya. 

Dan ia telah menjawab semua pertanyaan itu. Ketika gurunya pulang 

dari musafir ia meminta gurunya untuk memeriksa jawaban-jawaban 

yang telah dijawabnya. Gurunya hanya menyetujui 40 dari 60 jawaban 

saja dari jawaban-jawaban yang telah diberikan. Sejak itu ia berjanji 

tidak akan berpisah dengan gurunya sampai akhir hayatnya. Setelah 

gurunya meninggal dunia, ia menggantikan kedudukan gurunya, maka 

banyaklah para murid-murid gurunya yang datang untuk belajar 

kepadanya.61 

3. Murid-Murid Imam Abu Hanifah 

Di antara beberapa murid Abu Hanifah yang terekenal ialah Abu 

Yusuf Ya’kub al-Ansari, dengan pengarahan dan bimbingan dari 

gurunya ia terkenal sebagai seorang alim dalam ilmu fiqih dan 
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diangkat menjadi qadli semasa Khalifah al-Mahdi dan al-Hadi, juga al-

Rasyid pada masa pemerintahan Abasiyyah. 

Muridnya yang lain adalah al-Hazail, mereka tidak banyak 

mengarang buku, beliau banyak memberikan pelajaran dengan 

mengajar cara lisan saja. Kemudian al-Hasan bin Ziad al-Lulu, mereka 

menjadi qadli kota Kufah.62 

Adapun murid-murid Abu Hanifah yang berjasa di Madrasah 

Kufah dan membukukan fatwa-fatwanya sehingga dikenal di sunia 

Islam, adalah: 

a. Abu Yusuf Ya’kub bin Ibrahim al-Anshary (113-182 H). 

b. Muhammad ibn Hasan al-Syaibany (132-189 H). 

c. Zufar ibn Huzailibn al-Kufy (110-158 H). 

d. Al-Hasan ibn ziyad al-Lu’lu’iy (133-204 H). 

Di samping itu, muridnya yang bernama Abu Yusuf yang menjadi 

Qadhy al-Qudhat di zaman Khilafah Harun al-Rasyid, menulis kitab 

“al-kharaj” yang membahas tentang hukum yang berhubungan 

dengan pajak tanah.63 

4. Karya-Karya Imam Abu Hanifah 

Karya-karya yang telah dihasilkan oleh Imam Abu Hanifah sebagai 

dasar pokok pengembangan mazhabnya dapat dilihat dari tiga karya 

besarnya, sekalipun masih dalam bentuk sebuah majalah ringkas, tetapi 

sangat terkenal, yaitu: 
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a. Kitab Fiqih al-Akbar 

b. Kitab al-‘Alim wa al-Mu’allim 

c. Kitab Al-Musnad fii Fiqh al-Akbar64 

Di samping itu Abu Hanifah membentuk badan yang terdiri dari 

tokoh-tokoh cendekiawan dan ia sendiri sebagai ketuanya. Badan ini 

berfungsi memusyawarahkan dan menetapkan ajaran Islam dalam 

bentuk tulisan dan mengalihkan syariat Islam ke dalam undang-

undang.65 

Dalam menanggapi masalah ini, Syed Amir Ali menyatakan bahwa 

karya-karya Abu Hanifah, baik yang berkaitan dengan fatwa-fatwa 

maupun ijtihad-ijtihadnya saat itu (pada masa beliau masih hidup) 

belum dibukukan, tetapi baru setelah wafat, murid-murid dan 

pengikutnya membukukan, sehingga menjadikan mazhab ahl al-Ra’yi 

ini menjadi hidup dan berkembang dan selanjutnya berdiri madrasah 

yang dikenal dengan sebutan “Madrasah Hanafi atau Madrasah Ahl al-

Ra’yi”. 66 

Muridnya yang bernama Abu Yusuf yang menjadi Qadhy al-

Qudhat di zaman Khilafah Harun al-Rasyid, menulis kitab “al-

Kharaj” yang membahas tentang hukum yang berhubungan dengan 

pajak tanah.67 Selain itu, kitab lain yang dihasilkan Abu Yusuf ialah 
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Kitab ash-Shalah, Kitab az-Zankah, Kitab ash-Shiam, Kitab al-

Faraidl, Kitab al-Hudud, Kitab al-Wakalah, Kitab al-Washayah, Kitab 

ash-Shaidi, Kitabul Ikhtilafi’ Amshar, Kitabur Raj’ala Malik, al-

Kharaj dan Kitab al-Jami’. Kitab al-Kharaj adalah suatu kitab yang 

tinggi nilainya dalam bidang fiqh mali. Di samping itu ada lagi 

beberapa kitab, yaitu al-Asar, Ikhtilafa Abu Hanifaa wa Bani Abu Lida 

dan Taraddu ‘ala Siyaril Anza’i.68 

B. Perjalanan Intelektual Imam Abu Hanifah 

Sejak kecil ia belajar sebagaimana anak-anak yang berada di negeri 

itu, dan ia mulai belajar membaca al-Quran serta menghafalnya. Ia 

hidup dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga pedagang kain sutera 

dan keluarga yang taat melaksanakan ajaran Islam.69 

Ketika Abu Hanifah menambah ilmu pengetahuan, mula-mula ia 

belajar sastra bahasa Arab. Karena ilmu bahasa tidak banyak dapat 

digunakan oleh akal, ia meninggalkan pelajaran ini dan beralih 

mempelajari ilmu fiqih. Ia berminat pada pelajaran yang banyak 

menggunakan pikiran. Di samping itu, beliau sempat juga mempelajari 

ilmu-ilmu yang lain, seperti tauhid dan lain-lain.70 

Beberapa faktor yang mendorong atau mempermudah Abu Hanifah 

untuk belajar mendalami agama Islam dan ilmu pengetahuan lainnya 

yaitu: 
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a. Dorongan dari keluarganya, sehingga Abu Hanifah dapat 

memusatkan perhatiannya dalam mempelajari atau mendalami 

ajaran Islam dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, termasuk 

mempelajari bahasa Arab. 

b. Keyakinannya yang mendalam tentang agama yang mendalam di 

kalangan keluarganya. 

c. Kekagumannya terhadap tingkah laku serta ilmu pengetahuan yang 

dimiliki Sayyidina Ali, Umar dan Abdullah Ibn Mas’ud. 

d. Kedudukan kota Kufah, Basrah, dan Baghdad sebagai kota ilmu 

pengetahuan dan filsafat. 

e. Kota Kufah, Basrah dan Baghdad juga merupakan kota pusat ilmu 

pengetahuan agama Islam.71 

C. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kadar Mahar 

Pembayaran mahar sepatutnya berupa sesuatu yang memiliki nilai 

sekalipun mungkin ia kecil atau bahkan sangat berharga. Menurut 

Madzhab Hanafi, mahar itu paling tidak sama dengan tiga dirham.72 

Sebagian ulama ada yang memberi batasan minimal dan maksimal untuk 

mahar. Abu Hanifah memberi batasan minimal sepuluh dirham dan 

pengikut Imam Malik sebesar tiga dirham. 
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Abu Hanifah beralasan kepada pendapat Umar, Ali dan Abd Allah 

bin Umar, bahwa mereka mengatakan: “tidak dianggap ada mahar kalau 

kurang dari sepuluh dirham”.73 

Sebagian ulama ada yang mewajibkan penentuan batas tinggi 

rendahnya mahar, kemudian ulama itu berselisih dalam dua pendapat. 

Pendapat pertama dikemukakan oleh Imam Malik dan pengikutnya, 

sedangkan pendapat kedua datang dari Imam Abu Hanifah dan para 

pengikutnya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mahar paling sedikit 

sepuluh dirham. Sedangkan yang lain cukup lima dirham, ada lagi yang 

mengatakan empat puluh dirham.74 

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena dua hal, yaitu: 

1. Pertama, ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya 

sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang dijadikan pegangan 

adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti 

halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai suatu ibadah, sudah 

ada ketentuannya. 

2. Adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya 

pembatasan mahar, dengan mafhum hadis yang tidak menghendaki 

adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan 

adalah seperti pernikahan itu ibadah, sedang ibadah sudah ada 

ketentuannya.75 

                                                                 
73

 Ibid, 221. 
74

 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dan Perceraian Keluarga 

Muslim (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 81. 
75

 Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqih Munakahat I, 113. 



 
 

52 
 

Hanafi berpendapat bahwa mahar harus berupa materi dengan 

jumlah minimal 10 dirham, jumlah ini mengacu kepada jumlah batas 

minimal pencurian yang menyebabkan pelakunya mendapatkan hukuman 

potong tangan. Hanafiyah juga menolak mahar berupa jasa/manfaat 

dengan argumen yang diajukan di antaranya adalah QS. An-Nisa’: 24 

 

 
“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali 
budak-budak yang kamu miliki. (Allah telah menetapkan hukum itu) 

sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang 
demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan 

untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara 
mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai 
suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang 

kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.76 

 

 Menurut mereka, ayat itu menyebutkan ‘dengan hartamu ( )’, 

sementara jasa seperti mengajarkan Alquran, bukanlah harta, melainkan 

jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, tidak 

bisa dijadikan sebagai mahar.77 

 

 

 

                                                                 
76

 Departemen Agama, al-Quran dan Terjemahannya, 139. 
77

 Iffah Muzammil, Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam) (Tangerang: Tira 

Smart, 2019), 36. 



 
 

53 
 

D. Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Kadar Mahar  

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama “Ahl al-Raa’yi”, 

dimana dalam menetapkan hukum baik yang diistinbathkan dari Alquran 

atau al-hadis, beliau selalu memperbanyak penggunaan nalar dan lebih 

mendahulukan al-Ra’yu dari pada Khabar Ahad. Jika menemukan al-hadis 

yang secara lahiriyah bertentangan, maka beliau menetapkan hukum 

dengan menggunakan jalan Qiyas dan Istihsan.78 

Dasar istinbath menetapkan hukum Islam sebagaimana yang 

dikatakan oleh Imam Hanafi sendiri yang dikutip oleh Muhammad al-

Khudhari Bik: 

“Sesungguhnya aku mengambil kitab Allah jika aku temukan. Jika 

aku tidak menemukan di dalamnya, aku ambil sunnah Rasulullah 
SAW dan atsar shahih yang populer dari tangan orang-orang 
tsiqah. Jika aku tidak temukan dalam kitab Allah dan sunnah 

Rasulullah, aku ambil perkataan sahabat yang aku kehendaki dan 
aku tinggalkan perkataan yang aku kehendaki. Kemudian aku tidak 

keluar dari perkataan mereka kepada perkataan yang lain. Jika 
suatu permasalahan sampai kepada Ibrahim, al-Sya’bi, al-Hasan, 
Ibnu Sirin, dan Sa’id bin al-Musayyab (ia menghitung beberapa 

tokoh yang berijtihad); aku berhak berijtihad sebagaimana mereka 
berijtihad.”79 

 
Imam Hanafi banyak sekali mengemukakan masalah-masalah baru, 

bahkan beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi. 

Dalam mengistinbathkan hukum Islam, pokok-pokok pikiran Abu 

Hanifah dapat diketahui melalui perkataanya yaitu, “sesungguhnya aku 

berpegang dengan kitab Allah apabila aku mendapatkannya, tetapi 

seandainya tidak aku dapati, maka aku berpegang dengan Sunnah Rasul 
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dengan atsar yang shahih, yang berasal dari beliau dan telah terkenal di 

kalangan orang-orang yang tsiqah (adil dan kuat ingatannya). Seandainya 

tidak aku peroleh di dalam kitab Allah dan sunnah Rasul, maka aku 

berpegang dengan perkataan sahabat yang aku setujui dan meninggalkan 

fatwa sahabat yang tidak aku setujui, kemudian tidaklah aku keluar dari 

fatwa mereka kepada fatwa selain mereka.80 

Dengan itu dapat dikatakan bahwa pokok-pokok pikiran Abu 

Hanifah dalam menetapkan hukum suatu masalah, adalah: 

1. Al-Quran 

Sebagai sumber pokok ajaran Islam yang memberi sinar 

pembentukan hukum Islam sampai akhir zaman.81 Abu Hanifah 

memperbolehkan bersembahyang sengan membaca terjemahan al-

Fatihah dan dapat dipandang bahwa terjemahan al-Quran sama dengan 

al-Quran sendiri. 82 

2. Al-Sunnah 

Abu Hanifah menerima Sunnah yang diriwayatkan oleh orang 

kepercayaan dan meletakkan hadits-hadits Ahad sesudah al-Quran. 

Apabila hadits-hadits Ahad berlawanan dengan kaedah umum, yang 

telah diijma’i oleh para ulama, Abu Hanifah menolak hadits-hadits itu 
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dengan dasar tidak membenarkan bahwa Nabi Muhammad SAW ada 

mengatakannya.83 

3. Aqwalush Shahabah (perkataan sahabat) 

Abu Hanifah menerima pendapat sahabat dan mengharuskan 

ummat Islam mengikutinya. Jika pada suatu masalah ada beberapa 

pendapat sahabat, maka beliau mengambil salah satunya. Jika tidadk 

ada pendapat-pendapat sahabat pada suatu masalah, beliau berijtihad, 

tidak mengikuti pendapat para tabi’in. 

Ulama Hanafiyah dalam mengemukakan pendirian-pendirian Abu 

Hanifah mendahulukan fatwa sahabat-sahabat atas qiyas. Namun ada 

yang mengatakan bahwa Abu Hanifah mendahulukan fatwa sahabat 

atas qiyas, dan ada pula yang mengatakan bahwa Abu Hanifah 

mendahulukan qiyas atas fatwa sahabi. Abu Hanifah sendiri 

menandaskan bahwa beliau mengambil fatwa sahabi dan 

mendahulukannya atas qiyas.84 

Perkataan para sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam 

pandangan Abu Hanifah, karena menurutnya mereka adalah orang-

orang yang membawa ajaran Rasul sesudah generasinya. Dengan 

demikian, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat 

pada kebenaran.85 
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4. Istihsan 

Merupakan pengembangan dari qiyas, yaitu meninggalkan 

ketentuan qiyas yang jelas illatnya untuk mengamalkan qiyas yang 

samar illatnya. Atau meninggalkan hukum yang bersifat umum dan 

berpegang kepada hukum yang bersifat pengecualian karena ada dalil 

yang memperkuatnya.86 Menurut Hanafiah, Istihsan itu dilakukan 

karena ada suatu kepentingan atau tuntutan keadaan. Berpindah dari 

rasa kurang enak kepada rasa yang lebih enak (karena dorongan nafsu), 

tentu berbeda dengan pindah dari ketentuan suatu hukum kepada 

ketentuan hukum yang dipandang lebih baik. 

5. ‘Urf 

Apabila tidak dapat dijalankan Istihsan, Abu Hanifah 

memperhatikan ‘Urf manusia. Beliau menggunakan dasar ‘Urf apabila 

tidak ada nash yang mengaturnya.87 

Pendirian beliau adalah mengambil yang sudah diyakini dan 

dipercayai dan lari dari keburukan serta memperhatikan muamalah-

muamalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi 

mereka.88 

Abu Hanifah juga menetapkan hukum sebagai berikut: 

1. Petunjuk lafadz (kata) yang umum yaitu qath’i selama belum 

ditakhshishkan 
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2. Larangan (nahi) tidak mengakibatkan batalnya pekerjaan yang dilarang 

3. Mafhum mukhalafah tidak dapat dijadikan hujjah 

4. Mutlaq dan muqayyad yang berbeda sebab hukumnya mempunyai 

dalalah sendiri-sendiri. 

Selain hal yang tersebut di atas, Abu Hanifah menggunakan qiyas dan 

istihsan sebagai dasar hujjah dengan seluas-luasnya, sehingga beliau 

benar-benar ahli ra’yu.89 

Fiqih di kalangan madzhab Hanafi adalah al-Quran, sunnah, fatwa 

sahabat, qiyas, istihsan, dan ijma’. Sumber asli dan utama yang digunakan 

adalah al-Quran serta sunnah, sedangkan yang lainnya merupakan dalil 

dan metode dalam mengistinbathkan hukum Islam dari kedua sumber 

tersebut. 

Tidak ditemukan catatan sejarah yang menunjukkan bahwa Imam Abu 

Hanifah menulis sebuah buku fiqih. Akan tetapi, pendapatnya masih dapat 

dilacak secara utuh melalui murid-muridnya yang berupaya 

menyebarluaskan prinsipnya, baik secara lisan maupun tulisan. Di 

samping itu, madzhab Hanafi juga dilestarikan oleh murid Imam Abu 

Hanifah lainnya, yaitu Imam Abu Yusuf yang dikenal juga sebagai peletak 

dasar ushul fiqih madzhab Hanafi. Dan ia menuliskan dalam kitab al-

Kharaj, Ikhtilaf Abi hanifah wa Ibn Abi Laila, dan kitab-kitab lainnya 

yang tidak dapat dijumpai lagi saat ini. 
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Ajaran Imam Abu Hanifah ini juga dilestarikan oleh Zufar bin Hudzail 

bin Qais al-Kufi (110-158 H) dan Ibnu al-Lulu (w. 204 H). Zufar bin 

Hudzail semula termasuk salah seoang ulama ahli hadis. Berkat ajaran 

yang ditimbanya dari Imam Abu Hanifah secara langsung, ia kemudian 

terkenal sebagai salah seorang tokoh madzhab Hanafi yang banyak sekali 

menggunakan qiyas. Sementara itu, Ibnu al-Lulu juga salah seorang ulama 

madzhab Hanafi yang secara langsung belaja kepada Imam Abu Hanifah, 

Imam Abu Yusuf, dan Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani.90 

Dengan itu dapat dikatakan bahwa pokok-pokok pikiran Abu 

Hanifah dalam menetapkan hukum suatu masalah, adalah: 

1. Al-Quran, sebagai sumber pokok ajaran Islam yang memberi sinar 

pembentukan hukum Islam sampai akhir zaman. 

2. As-Sunnah, sebagai penjelas dari al-Quran, merinci yang masih 

bersifat umum (global). 

3. Aqwalush Shahabah (perkataan sahabat), perkataan para sahabat 

memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Abu Hanifah, karena 

menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul 

sesudah generasinya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan 

keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran. 

4. Istihsan, sebenarnya merupakan pengembangan dari qiyas, yaitu 

meninggalkan ketentuan qiyas yang jelas illatnya untuk mengamalkan 

qiyas yang samar illatnya. Atau meninggalkan hukum yang bersifat 
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umum dan berpegang kepada hukum yang bersifat pengecualian 

karena ada dalil yang memperkuatnya.91 Menurut Hanafiah, Istihsan 

itu dilakukan karena ada suatu kepentingan atau tuntutan keadaan. 

Berpindah dari rasa kurang enak kepada rasa yang lebih enak (karena 

dorongan nafsu), tentu berbeda dengan pindah dari ketentuan suatu 

hukum kepada ketentuan hukum yang dipandang lebih baik. 

5. ‘Urf, pendirian beliau adalah mengambil yang sudah diyakini dan 

dipercayai dan lari dari keburukan serta memperhatikan muamalah-

muamalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi 

mereka.92 
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BAB IV 

ANALISIS IMAM AL-SYAFI’I DAN IMAM ABU HANIFAH 

TENTANG KADAR MAHAR 

A. Analisis Persamaan dan Perbedaan Imam al-Syafi’i Dan Imam Abu 

Hanifah Tentang Kadar Mahar 

1. Analisis Persamaan Imam al-Syafi’i Dan Imam Abu Hanifah Tentang 

Kadar Mahar 

Dalam hal menentukan batas kadar mahar ini, Imam al-Syafi’i 

tidak memberikan batasan, bahkan ditegaskannya bahwa apapun yang 

berharga atau dapat menjadi manfaat, maka boleh dijadikan sebagai 

mahar. Pendapat ini berdasarkan dengan firman Allah: “bahwa kamu 

mencari istri- istri itu dengan hartamu, bukan untuk mereka berzina”. 

Oleh sebab itu, semua yang dapat dinamakan harta dapatlah dijadikan 

sebagai mahar, baik sedikit maupun banyak. 

Imam al-Syafi’i tidak memberikan batasan untuk pemberian 

maksimalnya. Hal ini memberikan sisi positif untuk calon mempelai 

wanita dan laki-laki. Karena tanpa adanya batas maksimal, calon 

mempelai pria dapat memberikan hartanya sebanyak-banyaknya 

sebagai bukti kesiapan dan tanggung jawabnya untuk menghidupi 

pasangannya. Hal ini berdsarkan dalam firman Allah SWT QS. An-

Nisa’: 20 
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“Dan jika kalian ingin mengganti istri kalian dengan istri yang lain, 

sedang kalian telah memberikan kepada seseorang di antara 
mereka harta yang banyak, maka janganlah kalian mengambil 
kembali darinya barang sedikit pun.” (an-Nisa’: 20)93 

 

Kata ( ) bermakna harta yang banyak. Sehingga memberikan 

pengertian bahwa tidak ada batas tertinggi atau maksimal dalam kadar 

mahar. 

Dalam ketentuan Imam Abu Hanifah, menunjukkan bahwa ia 

benar-benar menghargai kedudukan wanita sebagai calon 

pasangannya. Ia juga tidak membatasi seberapa maksimal kadar 

mahar dalam pernikahan. Asalkan tetap menyesuaikan dalam 

kemampuan calon mempelai pria. Dengan dalilnya yaitu dalam QS. 

An-Nisa’: 24 

 
“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, 

kecuali budak-budak yang kamu miliki. (Allah telah menetapkan 
hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi 
kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu 

untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu 
nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka 

maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah 
mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling 
merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.94 
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2. Analisis Perbedaan Imam al-Syafi’i Dan Imam Abu Hanifah Tentang 

Kadar Mahar 

Tidak adanya ketentuan khusus mengenai batasan minimal kadar 

mahar dalam pernikahan, sangat membantu memudahkan calon 

mempelai pria dalam melancarkan niatnya untuk menikah. Sehingga 

apapun yang sah dan dapat menjadi nilai yang berharga dapat 

dijadikan sebagai mahar. Berdasarkan firman Allah SWT: 

 
“Dan dihalakan bagi kalian selain yang demikian, (yaitu) mencari 
istri-istri dengan harta kalian.” (an-Nisa’: 24).95 

 
Dalam ayat tersebut menyebutkan harta secara mutlak tanpa 

menentukan batas atau jumlah tertentu. Dan juga berdasarkan hadits 

Sahl bin Sa’ad ra., dimana Nabi Muhammad SAW bersabda tentang 

wanita yang menghibahkan dirinya, “berilah dia mahar walaupun 

hanya cincin dari besi”. Hadits ini juga menunjukkan 

diperbolehkannya untuk memberikan mahar dengan suatu pemberian 

minimal yang bisa disebut dengan harta. 

Namun di sisi lain, tanpa adanya batasan minimal kadar mahar 

dalam pernikahan, sedikit banyak akan ada rasa seenaknya sendiri. 

Sehingga menyebabkan calon mempelai pria memberikan mahar yang 

alakadarnya. Sehingga yang dia rasa hanya sekedar menggugurkan 

kewajibannya untuk memberikan mahar kepada calon pasangannya. 
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Menurut Imam Abu Hanifah, dalam menentukan batasan kadar 

atau jumlah mahar, mahar itu paling tidak sama dengan tiga dirham. 

Sebagian ulama ada yang memberi batasan minimal dan maksimal 

untuk mahar. Abu Hanifah memberi batasan minimal sepuluh dirham 

dan pengikut Imam Malik sebesar tiga dirham. 

Abu Hanifah beralasan kepada pendapat Umar, Ali dan Abd Allah 

bin Umar, bahwa mereka mengatakan: “tidak dianggap ada mahar 

kalau kurang dari sepuluh dirham”. 

Hanafi berpendapat bahwa mahar harus berupa materi dengan 

jumlah minimal 10 dirham, jumlah ini mengacu kepada jumlah batas 

minimal pencurian yang menyebabkan pelakunya mendapatkan 

hukuman potong tangan. 

Dengan adanya hal ini, Abu Hanifah berarti benar-benar 

menghargai kedudukan wanita sebagai calon pasangannya. Patut saja 

jika ia menentukan batasan kadar mahar dalam pernikahan, karena hal 

tersebut berdasarkan dengan kehidupannya yang telah mulia dan 

berkecukupan. Bahkan Abu Hanifah juga mewajibkan mahar dalam 

bentuk materi yang nyata. 

 

 

 

  



 
 

64 
 

B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Imam al-Syafi’i Dan Imam Abu 

Hanifah Tentang Istinbath Hukum 

1. Analisis Persamaan Imam al-Syafi’i Dan Imam Abu Hanifah Tentang 

Istinbath Hukum 

Metode istinbath hukum dari Imam al-Syafi'i dapat ditelusuri 

dalam fatwa-fatwanya, baik yang bersifat qaul qadim (pendapat 

terdahulu) ketika beliau berada di Baghdad maupun qaul jadid 

(pendapat terbaru) ketika beliau di Mesir. Mazhab Syafi’i tidak 

berbeda dengan mazhab lainnya, bahwa Imam al-Syafi'i pun juga 

menggunakan al-Qur’an sebagai sumber pertama dan utama dalam 

membangun fiqih, kemudian sunnah Rasulullah SAW bilamana teruji 

kesahihannya. Dalam urutan sumber hukum tersebut, Imam al-Syafi'i 

meletakkan sunnah yang shahih sejajar dengan al-Quran pada urutan 

pertama, sebagai gambaran betapa penting sunnah dalam pandangan 

Imam al-Syafi'i sebagai penjelasan langsung dari keterangan-

keterangan dalam al-Quran. 

Imam Abu Hanifah yang dikenal sebagai ulama “Ahl al-Raa’yi”, 

dimana dalam menetapkan hukum baik yang diistinbathkan dari al-

Quran atau sunnah, beliau selalu memperbanyak penggunaan nalar dan 

lebih mendahulukan al-Ra’yu dari pada Khabar Ahad. Jika 

menemukan al-Hadis yang secara lahiriyah bertentangan, maka beliau 

menetapkan hukum dengan menggunakan jalan Istihsan. 
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Hal ini berdasarkan dari pokok-pokok pikiran Abu Hanifah yang 

dapat diketahui melalui perkataanya yaitu, “sesungguhnya aku 

berpegang dengan kitab Allah apabila aku mendapatkannya, tetapi 

seandainya tidak aku dapati, maka aku berpegang dengan Sunnah 

Rasul dengan atsar yang shahih, yang berasal dari beliau dan telah 

terkenal di kalangan orang-orang yang tsiqah (adil dan kuat 

ingatannya). Seandainya tidak aku peroleh di dalam kitab Allah dan 

sunnah Rasul, maka aku berpegang dengan perkataan sahabat yang aku 

setujui dan meninggalkan fatwa sahabat yang tidak aku setujui, 

kemudian tidaklah aku keluar dari fatwa mereka kepada fatwa selain 

mereka. 

2. Analisis Perbedaan Imam al-Syafi’i Dan Imam Abu Hanifah Tentang 

Istinbath Hukum 

Dalam proses penetapan hukumnya, selain mengutamakan al-

Quran dan Sunnah, Imam al-Syafi’i menggunakan metode lain yaitu 

ijma’, qiyas, dan istidlal. 

Namun Imam al-Syafi’i tidak menggunakan bahkan menolak untuk 

mengambil hukum dengan cara Istihsan. Hingga seterusnya, Imam al-

Syafi’i tidak mau mengambil hukum dengan cara istihsan. Karena  ia 

berpendapat mengenai Istihsan ini bahwa, “barangsiapa menetapkan 

hukum dengan Istihsan, berarti ia telah membuat syariat sendiri”. 

Sedangkan Imam Abu Hanifah selain al-Quran dan Sunnah juga 

menggunakan cara Istihsan dalam pengambilan hukumnya. Menurut 
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Hanafiah, Istihsan itu dilakukan karena ada suatu kepentingan atau 

tuntutan keadaan. Berpindah dari rasa kurang enak kepada rasa yang 

lebih enak (karena dorongan nafsu), tentu berbeda dengan pindah dari 

ketentuan suatu hukum kepada ketentuan hukum yang dipandang lebih 

baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian mengenai istinbath hukum terhadap mahar 

dalam pernikahan menurut Imam al-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah, 

penulis dapat menyimpulkan bahwa: 

1. Terdapat perbedaan kadar mahar menurut Imam al-Syafi’i dengan 

Imam Abu Hanifah. Menurut Imam al-Syafi’i adalah tidak ada batasan 

minimal khusus, apapun yang mempunyai nilai atau harga dan dapat 

bermanfaat maka diperbolehkan untuk dijadikan sebagai mahar. 

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah memberikan batasan minimal 

yaitu sebesar 10 dirham. Dalam persamaannya, mereka memiliki 

kesamaan mengenai batasan maksimal untuk kadar mahar, yaitu tidak 

terbatas akan tetapi tetap dalam kemampuan calon mempelai pria. 

2. Metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam al-Syafi’i untuk 

menentukan kadar mahar dalam pernikahan, mengutamakan 

keumuman al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utamanya. Imam al-

Syafi’i juga menggunakan ijma’ dan qiyas, namun Imam al-Syafi’i 

tidak menggunakan cara Istihsan. Sedangkan metode istinbath hukum 

yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah juga berdasarkan dari 

keumuman al-Quran dan hadits. Selain itu, dalam pengambilan hukum 

Imam Abu Hanifah juga menggunakan jalan Istihsan. 
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B. Saran 

Dari apa yang peneliti uraikan maka dapat diberikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Dalam Mazhab Syafi’i mahar tidak ada batasan minimalnya. Maka 

pemberian mahar hendaknya sesuai dengan kemampuan suami dan 

tentunya juga atas dasar kerelaan istri. 

2. Kepada seluruh pembaca, janganlah dengan adanya perbedaan 

pendapat di kalangan ulama, terutama dalam hal batasan minimal 

mahar, dijadikan ajang untuk menjatuhkan individu atau kelompok 

yang satu dengan individu atau kelompok lain yang berbeda. 

3. Hendaknya permasalahan mahar jangan dijadikan kendala bagi insan 

yang sudah ada niat untuk melaksanakan pernikahan. 

4. Dalam menentukan mahar perkawinan dalam konteks kekinian 

hendaknya kita mendahulukan adat yang berlaku di dalam masyarakat 

kedua belah pihak agar kita bisa saling menghormati. 
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