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ABSTRAK
A’isyah.2021. Analisis Mahar Ta’lim al-Qur’an Komparatif Imam As-Syafi’i dan
Imam Abu Hanifah Dengan Relevansinya Dalam KHI. Skripsi, Jurusan
Hukum Keluarga Islam, fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Rif’ah Roihanah, S.H., M.Kn.
Kata Kunci: Komparatif Pendapat,Mahar, Ta’lim al-Qur’an
Mahar merupakan suatu kewajiban yang harus ada dalam perkawinan baik
berupa uang, benda ataupun berupa jasa seperti yang akan dibahas didalamnya
yaitu mengenai mahar berupa Ta’lim al-Qur’andengan mengambil pendapat
Imam as-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah keduanya sepakat bahwa tidak ada batas
maksimal mahar namun batas minimal keduanya berbeda pendapat terakit riwayat
hadi>th Sahl Sa’ad as-Sa’idiy. Imam as-Syafi’i memperbolehkannya sedangkan
imam Abu Hanifah tidak memperbolehkan karena itu harus diganti mahar mitsil.
Dari latar belakang diatas penulis merumuskan 2 rumusan masalah sebagai
berikut: 1) Bagaimana pendapat Imam As-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah tentang
kedudukan mahar Ta’lim al-Qur’an?, 2) Bagaimana mahar Ta’lim al-Qur’an
menurut Imam as-Syafi’i dan Imam Abu Hanifahdengan relevansinya dalam
KHI?
Jenis penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah jenis penulisan
kepustakaan (library research), dengan menggunakan pendekatan kualitatif
merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data desrkipsi yang
berupa kata-kata tertulis yang harus diamati dan dianalisis. Metode yang
digunakan Komparatif yaitu membandingkan antara pendapat Imam as-Syafi’i
dan Imam Abu Hanifah deri segi teori Ijtihadnya disertai dengan relevansinya di
Indonesia
Dari penelitian yang dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan analisis
mahar ta’lim al-Qur’an menurut Imam as-Syafi’i memperbolehkan karena di
dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian mahar sendiri bahwa mahar boleh
berupa apapun uang, benda ataupun jasa seperti menjahit pakaian, melayani satu
bulan, dan mengajarkan al-Qur’an. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah mahar
ta’lim al-Qur’an itu sama seperti mengajar agama dimana itu kewajiban seluruh
muslim jadi menurut Imam Abu Hanifah harus diganti dengan mahar mitsil. Yang
menjadi masalah di indonesia itu mahar hafalan itu sebagai trand untuk
membedakan strata kehidupan oleh sebab itu lebih relevan pendapat Imam
Syafi’i.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia dalam bidang perkawinan. Salah satunya mengenai mahar
memiliki kontrofersi khususnya mahar dengan ta’lim al-Qur’an. Adapun mahar
yang akan dibahas mengenai mahar ta’lim al-Qur’an. Penulis menganalisa mahar
karena menurutnya paling penting dalam sebuah perkawinan dimana seorang
wanita menikah tidak hanya terkait dengan sunnah Nabi seperti yang dikatakan
KH Maimun Zubair “mahar bila dijadikan modal usaha maka akan maju dan
barokah” Imam as-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah karena keduanya yang
memiliki cara pandang yang berbeda namun yang akan diteliti disini terkait mahar
berupa ta’lim al-Qur’an
Oleh sebab itu untuk diterapkan di indonesia yang diatur oleh Kompilasi
Hukum Islam jika digunakan untuk saat mana yang lebih relevan?
Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan
memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam
pernikahan berupa mahar kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan
kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas kepada
istrinya baik secara kontan maupun secara tempo, pembayaran mahar harus sesuai
dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan. 1 Dalam al-Qur’a>n
maupun sunnah yang memerintahkan mahar yang merupakan syarat nikah dan

1

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Addul Wahhab Sayyed Hawas, Fiqih Munakahat,
(Jakarta, AMZAH, 2009), 174.
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tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya Allah SWT berfirman
dalam al-Qur’a>n surat an Nisa’ayat 4 yaitu:


    





   
Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu
nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka
menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati,
Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi
baik akibatnya. (An Nisaa’ : 4)2
Mahar dari segi bentuknya baik berupa barang, uang, atau jasa yang tidak
bertentangan dengan hukum Islam. Mahar sebaiknya tidak terlalu memberatkan
calon suami agar terjadi kesepakatan dalam pelaksanaan ajaran islam terutama
dalam hubungan kemaslahatan dalam pernikahan. Mahar haruslah sesuai dengan
kadar kemampuan suami, jika memang suaminya seorang yang mampu, maka
tidak ada salahnya memberikan mahar yang tinggi untuk menyenangkan hati
istrinya. Namun jika ia seorang yang kurang mampu maka pihak istri harus ridha>
dengan mahar yang disanggupi pihak suami. 3 Sebagaimana had{{{{i>th
mengatakan

اء أ ُ َّم ِة بركةً أ َ ْخفَ ُه َّن َم ْه ًر
ِ س
َ قال رسول هللا صل هللا عليه وسالم أَ ْف
َ ض ُل الن
Artinya: Rasulullah SAW bersabda yang lebih utama-utama barokah
perempuan umatku yang ringan maharnya. 4
Kompilasi Hukum Islam telah merumuskan pada Pasal 30 “calon
mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang
2
Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur’a>n dan Terjemahnya,( Semarang :
CV.
Toha Putra, 1989), 77.
3
Dedy Supriyadi, Fiqih Munakahat Perbandingan, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm 14.
4
Habi>b Abdullah bin ‘Ala>wy al Ha>dad, Da’watu Ta>mmah, (Beirut Libanon: Dar alKutub al-Ilmiyah, 1992), hlm 157.
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jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”. Penentuan
berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran
islam (Pasal 31 KHI).5 Tidak ada ketentuan hukum yang sepakati ulama tentang
batas maksimal pemberian mahar, demikian juga batas minimalnya. Yang jelas,
meskipun sedikit wajib ditunaikan tersebut bisa saja berasal dari harta milik suami
atau dari pemberian orang lain atau dari hutang kepada orang lain dan bahkan
dengan pengajaran al Qur’an,6 sebagaimana diriwayatkan oleh Sahl bin Sa’di asSa>’idiy ra

سول ا َّّلل صلى هللا
ِ ِى قَا َل َجا َء
َّ س ْعد ال
ُ ىر
ْ ت
َ س ْه ِل بْن
َ َع ْن
َ ام َرأَة إِ َل
ِ سا ِعد
َ ت قِيا َ ًما
ْ  فَقَا َم.َب لَ َك نَ ْفسِى
ْ َعليه وسلم فَقَا ل
َّ سو َل
.ط ِوي ًْال
ُ ّللاِ ِجئْتُ أَه
ُ ار
َ َت ي
َّ سو َل
 فَقَا َل.ّللاِ زَ ِوجنِي َها إن لَ ْم يَ ُك ْن لَ َك ِب َها َحا َجة
ُ ار
َ َ ي:ام َر ُجل فَقَال
َ َفَق
َّ سو َل
ي
ْ ُ َيء ت
ُ َر
ْ ار
ْ  َما ِع:ص ِدقُها ايَّاهُ؟ فقال
ِ َندي اِالَّ اِز
ْ  ه َْل ِع ْندَ َك ِم ْن ش:ِّللا
َ ي اِن اَ ْع
ش ْيئًا
َ س
َ ار َك َجلَس
َ طي
ْ ار لَ َك فَالت َِم
َ َْت الاِز
َ َْت ها اِز
ُ  فقال النَّ ِب.َهذَا
.ش ْيئًا
َ س فَلم يَ ِج ْد
َ ُفقال مااَ ِجد
ْ  ا ِْلت َِم:ش ْيئًا فقال
َ  فَ ْالتَ َم.س َولَ ْو خَاتَ ًما من َح ِد ْيد
ورة ُ َكذَا
ُ ورة ُ َكذَا َو
ُ  قَا َل َم ِعى. آن
َ س
َ س
ِ  َماذَا َمعَ َك ِمنَ ْالقُ ْر:ي
ُ ِفقال لو النَّب
َ  فَقَا َل تَ ْق َر ُؤه َُّن َع ْن.َعدَّدَهَا
 قَ َاال ْذهَبْ فَقَ ْد َملَّ ْكت ُ َك َها ِب َما. قَا َل َن َع ْم.ظ ْه ِر قَ ْل ِب َك
) (رواه البخاري ومسلم.آن
ِ َم َع َك ِمنَ ْالقُ ْر
Artinya: Sahl ibn Sa’id al-Sa’i>diy, ia berkata: bahawasanya Nabi SAW
pernah didatangi lalu berkata, “Ya Rasulullah saya datang untuk menyerahkan diri
kepada tuan (untuk dijadikan istri)”. Lalu ia berdiri lama sekali kemudian tampil
seorang laki-laki dan berkata: “Ya Rasulullah seandainya tuan tidak
membutuhkannya, nikahkanlah dia dengan saya.” Rasul bertanya, “Adakah
engkau mempunyai sesuatu untuk membayar mahar kepadanya?” jawab orang itu,
“Demi Allah, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali sarung tersebut engkau
berikan kepadanya tentu engkau duduk tanpa berkain lagi karena itu carilah
sesuatu”. Lalu ia berkata saya tidak mendapatkan apa-apa. Maka Rasulullah SAW
bersabda kepadanya “Carilah walaupun sebuah cincin besi.” Orang itu pergi
5

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam, Pasal 31.
6
Aniqotus Sa’a>dah, “Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Mahar Mitsil Bagi Istri
Yang Ditinggal Mati Suaminya Qobla Dukhul”, Skripsi, (IAIN WALISONGO SEMARANG
2010), 62.
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kemudian kembali lagi ia berkata, “Demi Allah ya Rasulullah, cincin besipun
tidak ada. Rasul bertanya lagi “Apakah kamu ada sesuatu dari al-Qur’an?”. Maka
ia menjawab, “Saya hafal surat ini dan surat ini.” Ia menyebutkan nama beberapa
surat dalam al Qur’an. Rasul bertanya lagi, “Kamu dapat membacanya di luar
kepala?” “Ya”. Rasulullah SAW bersabda; “Pergilah, sungguh aku akan
menikahkan kamu dengannya, dengan mahar apa yang kamu miliki dari al
Qur’an”. (HR. Bukhari dan Muslim) 7
Had{{{{i>th diatas menjelaskan perintah Rasullulah SAW kepada seorang
laki-laki untuk mencari sesuatu untuk dijadikan mahar. Perintah ini difahami
sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum menikah dilihat dari Nabi
Muhammad SAW yang tetap meminta sampai beberapa kali mencarikan sesuatu
untuk dijadikan mahar walau hanya berupa cincin dari besi (materi) dan berakhir
dengan hafalan yang diajarkan (jasa)8. Artinya, ta’lim al-Qur’an yang dijadikan
mahar dalam had{{{{i>th diatas tidak semata-mata pemberian pengajaran saja.
Namun, sahabat tersebut menjadikan sebuah hafalan sebagai maharnya adalah
untuk mengajarkan al-Qur’an. Lagipula pengajaran tersebut adalah alternatif
terakhir yang diberikan Rasullulah SAW ketika pihak laki-laki benar-benar tidak
memiliki harta untuk dijadikan mahar.
Pemahaman mendasar terkait mahar disini baik berupa alat sholat, cincin
(emas), uang atau barang berharga lainnya. Namun pada praktiknya terdapat pula
yang mempersembahkan mahar berupa jasa kondisi seperti ini tidak dilarang oleh
syari’a>t islam. Mayoritas fuka>ha memperbolehkannya, dengan landasan dan
had{{{{i>th Nabi saw. Salah satu contoh mahar yang diberikan kepada pihak
wanita dalam bentuk jasa adalah dengan mempersembahkan pengabdian dirinya

7
Al-Bukhari, Al-Sindi, Shahih Al-Bukhari Bihasiyat Al-Imam Al-Sindi, Juz 3, (Beirut: Dar
Al-Kotob Al-Ilmiyah), 428.
8
Abdurrahman Ghaza>li>, Fiqih Munakahat, (Jakarta, Kencana, 2006), 63.
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selama kurun delapan tahun dengan jasanya untuk mengembala kambing yang
terjadi ketika Nabi Musa as, menikahi salah seorang putri Nabi Syu’aib as dengan
maskawin atau mahar berupa bekerja selama 8 (delapan) tahun. 9 Kisah tersebut
ditulis dalam al-Qur’an surat al-Qashos ayat 27:
    
   
    
    
      
    
10
 
Artinya: Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud
menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa
kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun
Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati
kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang
baik".
Generasi milenial pada kenyataannya memberikan mahar diluar kebiasaan
pada umumnya, mahar yang diberikan bukan seperangkat alat sholat, cincin, uang,
atau barang yang sejenis materi, akan tetapi mahar yang diberikan pada akad
pernikahan berupa ta’lim al-Qur’an, dengan alasan mahar hafalan al-Qur’an lebih
utama (afdhol) dibandingkan mahar-mahar lainnya. Penggunaan hafalan alQur’an sebagai mahar merupakan trend baru di kalangan pasangan saat ini. Bukan
hanya sekedar bukti cinta dan keikhlasan dari calon suami namun juga untuk

9
Syaiful Muda’i, “Kontroversi Mahar Hafalan al-Qur’an Dalam Literatur Fiqih Klasik,”
dalam https://ejournal.staida-krempyang.ac.id, (diakses tanggal 9 januari 2021, jam 12.00)
10
Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur’an dan Terjemahnya, 388.
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menunjukan golongan tertentu yang di maksud hufa>z, dan bagi calon istri
mempunyai kebanggaan memiliki pasangan yang merupakan seorang hafi>dz.11
Di antara pasangan yang menikah dengan mahar hafalan al-Qur’an iyalah:
1) Maulana Yusuf menikahi Ghaisa Zahira dengan mahar hafalan al-Qur’an 30 juz
di Bandung pada Maret 2015, 2) Munawwar Juanan Raden menikahi Dauha
Muawiyah dengan hafalan 30 juz dan hafalan 500 hadi>th di Damaskus pada Mei
2016, 3) Dodi Hidayatullah menikahi Auliya Rahmi Fadhilah dengan mahar
hafalan surat ar-Rahman pada Juli 2011,
Imam as-Syafi’i . Beliau menjelaskan, memberikan mahar berupa ta’lim
al-Qur’an adalah boleh, sebagaimana dalam kitabnya al-umm berikut:

ْ و َي ُج:
َّ قَا َل ال
 أَ ْو,ارا
ً َ أَ ْو َب ْينَى لَهُ د,لى أَ ْن يُ ْخ ِبط لَهُ ثَ ْو ًبا
َ شا ِف ُع
َ وز أَ ْن تَن َك ُحهُ َع
 أَ ْو يَ ْعلَ ُم,س َمى
َ نحدَ َم َها
ِ َي
َ  أَ ْو يَ ْع ِل ِم َها قُ ْراَنَا ُم, َ أَ ْو يَ ْع َم ْل لَهُ َع َمالَ َما َكان,ش ْه ًرا
.َ َو َما اَ ْشبه َهذ,س َمى
َ لَهُ َع ْبدَا َع َمالَ ًء َم

Artinya: Imam asy-Syafi’i berkata:”Boleh bahwa perempuan mengawini
seorang pria untuk menjahit kepadanya pakaian atau membangun baginya rumah
atau melayani sebulan atau pria itu berbuat baginya suatu perbuatan apa saja atau
ia mengajarkan al Qur’an yang disebutkan atau ia mengajarkan bagi perempuan
itu seorang budak dan yang serupa dengan ini.” 12
Bahwa membolehkan adanya mahar dengan menjahit pakaian membangun

rumah, melayani sebulan atau mengajarkan al-Qur’an kepada istri. Akan tetapi
pemberian mahar berupa jasa diperbolehkan karena apabila dinominalkan akan
dapat ditukar dengan barang ataupun uang. Imam as- Syafi’i memberikan definisi
yang terbuka dan jelas tentang mahar, yakni sesuatu (bisa harta maupun jasa)
11

Nur sekha ulya, tentang, Keabsahan Mahar Nikah dengan Mengajarkan Al-Qur’an
(Studi Perbandingan Pendapat Imam Al-Maushuly Dan Imam Al-Imrony), Skripsi, (UIN WALI
SONGO SEMARANG 2017), 35.
12
Abu> Abdullah Muhammad bin Idri>s Asy Syafi’i, Al Umm, Juz V, (Beirut Libanon:
Dar al Fikr,1980), 154.
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yang wajib diberikan oleh suami kepada istri untuk menghalalkan seluruh anggota
badannya, 13 dan tidak ada batas minimalnya. Sebagaimana had{{{{i>th
mengatakan:

ص َب َحاه َُّن َوجْ هً وقَ َاله َُّن َم ْه ًر
ِ س
ْ َاء أمتِى أ
َ َِخي ُْر ن
Artinya: sebagus-bagusnya perempuan umatku yang wajahnya berseri-seri
dan sedikit maharnya. 14
Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah bahwa mahar adalah
kewajiban tambahan dalam nikah, sama statusnya dengan nafkah. Mahar
mengajarkan al Qur’an atau melayani istri menurut Imam Kama>luddin bin alHuma>m al-Hanafi dalam kitab Sya>rh Fathul Qa>dir yaitu:

َوإن تَزو َج حر امرأةَ خدمته أياها سنة أو على تعليم القرأن فلها مهر
مثلها
Artiya: jika seseorang yang merdeka, menikahlah dengan mahar akan
melayani istri selama satu tahun atau mengajarinya al Qur’an, maka bagi istri
adalah mahar mitsil.15
Penjelasan diatas adalah Pendapat hukum mengajarkan al-Qur’an sebagai
mahar menurut Imam Kama>luddin bin al-Huma>m al-Hanafi dengan mengutip
Imam Abu Hanifah yaitu bahwa mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar adalah
fasad (rusak) dan harus menggantinya dengan mahar mitsil.16 Dasar Imam Abu
Hanifah dalam mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar diganti dengan mahar mitsil
adalah dalam firman Allah QS. An-Nisa’ ayat 24:
13

Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang,

1974), 78.
Habib Abdullah bin ‘Ala>wy al Ha>da>d, Da’watu Tammah, 163.
Al-Kamal bin al-Humma>m al-Hanafi, Syar>h Fathul Qodi>r, Juz: III, (Beirut
Lebanon: Darul Kutub Ilmiyah, 1994), 326.
16
Ibn Rusyd, Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr,
1409 H/1989), 15.
14
15
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Artinya: Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang
bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki
sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain (perempuanperempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk
menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu
dapatkan dari mereka, berikanlah mas-kawinnya kepada mereka sebagai suatu
kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika diantara kamu telah saling merelakannya,
setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. 17
Menikah dengan mahar manfa’at maknawi (manfaat bersifat abstrak)
seperti mengajar al- Qur’an, fiqih, ilmu agama yang lain, atau mengajar halal
haram sesuatu, merupakan pendekatan kepada Allah yang tidak boleh
memberikan uang sewa atas pengajaran itu. Tiga imam Hanafiyah (Abu Hanifah,
Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan as-Syaibani) berpendapat bahwa al-Qur’an
dan hukum-hukum agama tidak boleh dijadikan pengajaran sebagai imbangan
harta. Sehingga tidak sah dijadikan mahar, namun darinya wajib dibayar mahar
mitsil, karena pengajaran al-Qur’an adalah wajib untuk seluruh manusia terlebih
suami kepada istri, dan pengajaran al-Qur’an adalah manfaat yang tidak bisa
mengimbangi harta (tidak bisa dihitung dengan uang).18

Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur‟an dan Terjemahnya, 82.
Ibn Abidi>n, Hasyi>yah Radd al-Mukhta>r, Juz III, (Mesir: Syirkah Nathba’ah
Musthasfa al-Baby al-Halaby wa Auladuhu, , 1966/ 1386), 100. Lihat Pula: Wahba>h al-Zuhai>ly,
Al-Fiqih Al-Islamy> Wa Adhila>tuhu, (Mesir: Daru al Fikr, 1989/ 1409), 260.
17
18
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Perbandingan 4 madhha>b tentang mahar pernikahan Imam Malik
berpendapat sedikit mahar harus mencapai seperempat dinar emas atau perak
seberat tiga dirham, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mahar
paling sedikit adalah sepuluh dirham. Para ulama Malikiyah memandang kepada
apa yang dikatakan Imam Maliki, mereka pada awalnya melarang menjadikan
manfaat sebagai mahar. Mereka memandang kepada apa yang dikatakan bahwa
setiap orang yang memperbolehkan mahar manfaat terlanjur terjadi maka mahar
itu sah. Dari sekian imam-imam hanya Syafi’i yang tidak menjadikan mahar
sebagai rukun perkawinan, tetapi sebagai kewajiban. Sedangkan imam yang lain
seperti imam maliki menjadikan kedudukan mahar sebagai rukun perkawinan.
Sedangkan

dari

ke

4

imam-imam

tersebut

mahar

hafalan

al-Qur’an

membolehkannya apabila dalam akad jelas disebutkannya. Kalau tidak bisa
diketahui dari berbagai segi jumlahnya maka menurut seluruh madhha>b kecuali
Maliki, akad tetap sah, tetapi maharnya batal. Sedangkan Maliki berpendapat
bahwa akadnya tidak sah dan di fa>skh sebelum terjadi percampuran, tetapi bila
telah dicampuri, akad tetap sah dengan mahar mitsli. Sementara itu Imam Syafi’i,
Hanafi dan Hambali berpendapat akad tetap sah, dan si istri berhak atas mahar
mitsli.19
Dengan adanya perbedaan pendapat dari ulama-ulama besar penulis
mengambil komparatif

Madhha>b Syafi’i dan Madhha>b Hanafi mengenai

ketentuan mahar berupa ta’lim al-Qur’an, karena penulis menemukan perbedaan
dimana Imam Syafi’i menjadikan mahar sebagai wajib dalam pernikahan, baik
19

Dedy Supriyadi, Fiqih Munakahat Perbandingan, 386.
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berupa pengajaran al-Qur’an. Penulis mengambil persfektif Imam Syafi’i
dikarenakan masyarakat indonesia sendiri mayoritas bermazha>b Syafi’i.
Sedangkan yang menjadi perbandingannya Imam Abu Hanifah, karena pandangan
beliau mengenai mahar sebagai pernikahan bersifat bernilai (materi). Kalupun
membolehkannya mahar ta’lim al-Qur’an, maka akan diganti mahar mitsli.
Karena beliau memandang ta’lim al-Qur’an itu tidak bisa diimbangi dengan harta,
maka wajib diganti dengan mahar mitsli (sepadan). Dan yang menjadi
permasalahan Perbedaan kedua imam tersebut mengenai interpretasi terhadap
hadi>th uzawwijuka bi mā ma’aka min al-Qur’a>n

berimplikasi terhadap

perbedaan hukum tentang mahar ta’lim al-Qur’an. Mayoritas ulama memahami
bahwa pesan hukum dalam hadi>th tersebut adalah diperbolehkannya menjadikan
pekerjaan mengajar al-Qur’an sebagai mahar, karena mengajar merupakan
manfaat yang bisa diambil ujra>h nya. Bukan hanya sekedar bacaan atau hafalan
al-Qur’an. Jika mahar yang digunakan hanya bacaan atau hafalan al-Qur’an yang
diperdengarkan kepada istri, maka mahar tersebut tidak sah dan suami harus
membayar mahar mitsil.
Dan penulis mengambil persfektif kedua Imam Ini, karena dalam
mengenai mahar ta’lim al-Qur’an keduanya terdapat perbedaan dari segi dasar
dan pendapat yang dijelaskan secara detail. sedangkan imam yang lain tidak
banyak berpendapat mengenai mahar ta’lim al-Qur’an. Oleh karena itu penulis
tertarik menganalisa perbedaan pendapat ke dua imam tersebut berupa mahar
ta’lim al-Qur’an dan dasar hukum yang digunakan oleh ulama Imam Syafi’i dan
Imam Hanafi. Dengan ini penulis mengangkatnya menjadi judul: Analisis Mahar
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Ta’lim Al-Qur’an Studi Komparatif Imam As-Syafi’i Dan Imam Abu
Hanifah Dengan Relevansinya Dalam KHI
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis
merumuskan masalah sebagai berikut :
1.

Bagaimana pendapat Imam as-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah tentang
kedudukan mahar berupa ta’lim al-Qur’an?

2.

Bagaimana relevansinya mahar berupa ta’lim al-Qur’an antara Imam asSyafi’i dan Imam Abu Hanifah?

C. Tujuan Penelitian
1.

Untuk mengetahui pendapat Imam as- Syafi’i dan Imam Abu Hanifah tentang
perbedaan dan persamaan mahar berupa ta’lim al-Qur’an.

2.

Untuk mengetahui relevansinya yang digunakan Imam as-Syafi’i dan Imam
Abu Hanifah berupa mahar ta’lim al-Qur’an.

D. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian yang penulis harapkan sebagai berikut :
1. Kegunaan ilmiah, secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai
sumbangsih dalam rangka memperkaya khasanah pengetahuan dalam bidang
hukum islam, khususnya dalam mengaplikasikan mahar dalam pernikahan
karena banyak tren mengenai mahar itu sendiri
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menambah
pengetahuan terhadap laki-laki yang ingin memberikan mahar hafalan alQur’an.
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E. Telaah Pustaka
Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk
mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang
sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan
tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.
Skripsi yang sudah ada dan yang berkaitan dengan penelitian mahar
skripsi ini adalah pertama penelitian yang dilakukan oleh Nur Sekha Ulya dengan
judul “Keabsahan Mahar Nikah Dengan Mengajarkan Al-Qur’an (Studi
Perbandingan Pendapat Imam Al-Maushuly dan Imam Al-Imrony)”. Dalam
rumusan masalah yang diambil terkait, pertama pendapat Imam al-Maushuly dan
Imam al-Imrony tentang keabsahan mahar nikah dengan mengajarkan al-Qur’an.
Dan yang kedua, Keabsahan mahar nikah dengan mengajarkan al-Qur’an menurut
Hukum Islam di Indonesia. Adapun metode yang digunakan yaitu, kepustakaan
(Library Research) dengan metode kualitatif, yang berarti mengkaji permasalahan
dengan cara menelusuri, mencari, dan menelaah bahan berupa data dari literaturliteratur yang berhubungan dengan judul penelitian, baik yang berupa buku, kitabkitab fiqih, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Dalam
Skripsi ini menerangkan, bahwa mahar dengan mengajarkan al-qur’an menurut almaushuly tidak diperbolehkan, karena mahar tersebut tidak berupa harta benda
atau sebanding dengan 10 (sepuluh) dirham. Sedangkan menurut al-imrony
maskawin berupa mengajarkan al-Qur’an hukumnya boleh, dengan catatan
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pemberian mahar tersebut menyambung dengan akadnya dan disyaratkan pula
dalam al-Qur’an tersebut minimal 20 ayat.20
Perbedaan

penelitian

ini

dengan

skripsi

tersebut

dalam

hal

argumentasinya, dalam skripsi Nur Sekha Ulya menggunakan argumentasi Imam
al-Maushuly dan Imam al-Imrony sedangakan, dalam penelitian ini menggunakan
argumentasi Imam as-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah.
Kedua, skrpsi Cici Fitria Ningsih, dengan judul “Pendapat Imam Malik
dan Imam Syafi’i Tentang Kadar Mahar Dalam Perkawinan”. Dalam penelitian
ini masalah yang diambil terkait, pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i tentang
kadar mahar terendah dalam perkawinan. Dengan menggunakan metode hukum
doktriner atau penelitian perpustakaan. Disebut penelitian hukum doktriner,
karena penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau
bahan-bahan hukum yang lain. Dalam pokok pembahasannya adalah menurut
Imam Malik kadar terendah mahar dalam perkawinan adalah ¼ dinar meskipun
kadar nafkah tidak dipahami sebagai dhahirnya hadi>th yang membolehkan
mahar seharga cincin dari besi, tetapi lebih dipahami dari segi meminimalkan
kadar mahar. Sedangkan bagi Imam as-Syafi`i, prinsip utama dalam mahar adalah
kerelaan sebagaimana dalam jual beli, bukan jumlah nominal yang diberikan,

20
Nur sekha ulya, tentang, Keabsahan Mahar Nikah dengan Mengajarkan Al-Qur‟an
(Studi Perbandingan Pendapat Imam Al-Maushuly Dan Imam Al-Imrony, Skripsi, (UIN WALI
SONGO SEMARANG 2017).
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maka jika suami istri saling ridha>, maka keduanya dapat menetapkan mahar
dengan kadar yang sedikit atau banyak.21
Perbedaan penelitian diatas

adalah subtansi

kadar

mahar

yang

dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam as-syafi’i dengan meneliti mahar yang
dianjurkan sedangkan penelitian skripsi ini mengenai mahar hafalan atau bacaan
al-Qur’an yang dikemukakan oleh Imam as-Syafi’i dan Imam Abu Hanifiah.
Ketiga, skripsi Aniqotus Sa’adah dengan judul “Analisis Pendapat Imam
Malik Tentang Mahar Mitsil Bagi Istri yang Ditinggal Mati Suaminya Qobla
Dukhul”. Skripsi ini memaparkan tentang pendapat Imam Malik beserta istinba>th
yang

digunakan

Imam

Malik

tentang

mahar

mitsil

bagi

istri

yang

ditinggal mati suaminya qobla dukhul. Dengan metode kepustakaan (library
research) dengan cara mengumpulan kitab-kitab dan buku-buku yang berkaitan
dengan materi tersebut. Dalam pemaparannya pendapat imam malik ketika suami
meninggal dunia qobla dukhul dan ketika akad maharnya belum ditentukan, maka
istri tidak berhak mendapatkan mahar mitsil sama sekali, karena menurut imam
malik hak untuk mendapatkan mahar itu pada istimta (kenikamatan), dengan
demikian istri hanya berhak mendaptkan harta pusaka (warisan) serta diwajibkan
idda>h. Sedangakan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, dan Imam
Ahmad bin Hambal dalam permasalahan ini mereka berpendapat bahwa istri
berhak mendapatkan mahar mitsil secara penuh, dan istri juga berhak

Cici Fitria Ningsih, Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi’i Tentang kadar Mahar
Dalam Perkawinan,Skripsi, (IAIN METRO, 2018).
21

20

mendapatkan harta warisan serta diwajibkan beridda>h, karena hak istri untuk
mendapatkan mahar itu terletak pada akad nikah. 22
Keempat, skripsi Muhammad Lukman Hakim dengan judul “Konsep
Mahar Dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya Dengan Komplikasi Hukum Islam”.
Masalah yang diambil terkait. Konsep mahar dalam Al-Quran yang dikemukakan
oleh beberapa tokoh dan relevansi dalam kompilasi hukum islam di era sekarang.
Dengan metode kepustakaan (library research) dengan cara mengumpulan kitabkitab dan buku-buku yang berkaitan dengan materi tersebut. Skripsi ini
memaparkan mahar menggunakan pendapat ulama diantaranya menurut Musthafa
Maraghi adalah pemberian khusus laki-laki kepada perempuan yang akan
dinikahinya dengan hati yang tulus dan lapang dada, sebagai lambang kasih
sayang yang mendasari kedua mempelai. Mutawalli Sya’rawi mengartikan mahar
sebagai hak dan ongkos yang harus diberikan laki-laki kepada perempuan yang
akan dinikahinya sebagai pengganti digunakannya alat kelamin perempuan.
Kemudian menurut Rasyid Ridha mahar merupakan persembahan yang diberikan
laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya dengan ikhlas dan sukarela
sebelum melakukan hubungan badan, sebagai bentuk ekspresi kasih sayang dan
ikatan kekerabatan yang wajib dan tidak dapat ditawar-menawar seperti transaksi
jual beli. 23

22
Aniqotus Sa’adah, “Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Mahar Mitsil Bagi Istri
Yang Ditinggal Mati Suaminya Qobla Dukhul, Skripsi,(IAIN WALISONGO SEMARANG 2010).
23
Muhammad Lukman Hakim, Konsep Mahar Dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya
Dengan Kompilasi Hukum Islam, Skripsi, (UIN MALIKI, 2018).
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Perbedaan skripsi Lukman Hakim memaparkan mengenai makna mahar
yang diartikan dengan beberapa konsep seperti jual beli, persembahan dan
sebagainya menurut beberapa tokoh. Sedangkan dalam skripsi ini mengenai
mahar bacaan al-Qur’an dengan melihat makna yang sesuai hukum islamnya
komparatif Imam as-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah.
F. Metode Penelitian
Penelitian Ilmiah yaitu suatu penyelidikan secara sistematis berdasarkan
ilmu pengetahuan mengenai sifat-sifat kejadian atau keadaan dengan maksud
untuk menemukan faham-faham baru dalam mengembangkan metode-metode
baru. Adapun mengenai metode penelitian yang akan penulis paparkan dalam
penulisan skripsi adalah sebagai berikut:
1. Jenis penelitian
Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian
kepustakaan (library research), dimana dalam penelitian ini penulis akan
mencari buku-buku yang ada hubungannya dengan konsep tentang mahar
ta’limul al-Qur’an pendapat Imam as-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah.
Maka metode yang penulis metode komparatif, yaitu penelitian yang
bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan
persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang
diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada variabel ini

22

penelitiannya masih mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau
dalam waktu yang berbeda. 24
Menurut Nazir penelitian komparatif adalah sejenis penelitian
deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat,
dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu
fenomena tertentu.25
Jadi penelitian komparatif adalah adalah jenis penelitian yang
digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu
variabel tertentu. Adapun langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut.
2. Data dan Sumber data
a. Data
Menurut Lofland (1984:47) sumber data utama dalam penelitian
kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan
seperti dokumen dan lain-lain. Berkatian dengan hal itu pada bagian ini
jenis datanya dibagi kedalam kata kata dan tindakan, sumber data tertulis,
foto, dan statistik.26
Adapun data-data yang diperlukan untuk memecahkan penelitian
ini, maka peneliti membutuhkah data-data mengenai mahar ta’lim alQur’an berdasarkan persfektif Imam as-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah
b. Sumber Data

24

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda
Karya, Cet. Ke-24, 2007), hal 09.
25
Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hal 58.
26
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hal 157.
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Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber yang diperoleh
dari pengamatan atau penelaah dokumen. Sedangkan dalam teknik
pengumpulan data peneliti membagi sumber data menjadi dua bagian
yaitu:27
(a) Sumber data primer yaitu penelitian ini sumber data secara langsung
dari objek yang diteliti. Dalam hal ini, objek yang menjadi
penelitian adalah kitab Al-Umm karya Imam Syafi’i dan karya
Imam Kamaluddin bin al- Humam, murid Imam Abu Hanifah yang
salah satu babnya membahas tentang mahar.
(b) Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara
mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan sumber
data primer. Sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam
bentuk dokumen atau artikel. Data sekunder menjadi pelengkap
untuk membantu penulisan skripsi ini. Adapun sumber data
sekunder dalam penulisan ini skripsi ini adalah karya Ibn Hajar alAsqalani: kitab Bulughul Ma>ram, Shahih Bukha>ri karya Abi
Hasan Nuruddin

Muhammad bin Abdul Hadi Assanadi, Fiqih

Lima Madzhab, Bidāyatul Mujtahid, i’anatu ‘Tholibi>n, Fiqih
Sunnah, karya Wahbah Az-Zuhaili>: fiqih Islam wa Adilla>tuhu,
Fiqih Wanita,

dan Kompilasi Hukum Islam, karya-karya fiqih

lainnya yang memiliki keterkaitan dengan tema yang penulis
angkat.
27

Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke9,1995), 85.
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3. Teknik Pengumpulan Data
Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka metode
penelitian yang lebih tepat untuk digunakan adalah menggunakan metode
dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data-data berupa hal-hal
atau variabel-variabel yang berupa mahar al-Qur’an yang diperoleh dari
sumber data primer dan sumber data sekunder.
4. Analisis Data
Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode,
pertama: deskriptif yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan
menilai data yang terkait dengan masalah pemberian mahar berbentuk al
Qur’an Metode ini digunakan untuk memahami pendapat dan dasar hukum
yang dipakai oleh Imam as-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah tentang mahar
al Qur’an. Kedua, Deduktif yaitu pembahasan yang diawali dari teori yang
bersifat umum kemudian digunakan untuk mengkaji data yang bersifat
khusus.

Ketiga,

komparatif

yaitu

berkenaan

atau

berdasarkan

perbandingan. 28
5. Pengecekan Keabsahan Data
Pengambilan data melalui tiga tahapan, yaitu tahap, Pertama,
pendahuluan, yang mana pada tahap pendahuluan ini peneliti mencari data
di perpustakaan untuk keperluan penelitian . Kedua, tahap penyaringan,
setelah mendapat data, peneliti memilah dan menyaring data yang sesuai
dengan keperluan penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan kevaliditas
28

Kartiko Widi, Restu, Asas Metodologi Penelitiaan,( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),

hlm 47.
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data yang kuat. Dan Ketiga, pelengkapan data yang masih kurang, pada
tahap ini peneliti mencari data tambahan untuk memaksimalkan data
dalam penelitian ini. Dari ketiga tahap ini, dalam pengecekan keabasahan
data banyak dilakukan di tahapan penyaringan. Oleh karena itu, jika
terdapat data yg kurang relevan dan kurang memadai maka akan dilakukan
penelitian atau penyaringan data sekali lagi, sehingga data yang disajikan
tersebut benar-benar memiliki kadar validitas yang tinggi. 29
6. Teknik Pengolahan Data
Prosedur yang digunakan dalam teknik menganalisa mengolah data dalam
penelitian ini yaitu:
a. Editing: yaitu pengumpulan kembali semua data dari buku-buku fikih
dan kitab-kitab fikih yang sesuai dengan masalah agar mudah untuk
dipahami.
b. Organizing: yaitu data yang terkumpul disusun secara sistematis dalam
bentuk paparan sebagaimna yang telah direncanakan sebelumnya dan
sesuai dengan pembahasan.
c. Verifikasi:

yaitu

melakukan

analisis

lanjutan

terhadap

hasil

pengorganisasian dengan kaidah-kaidah, dalil-dalil dan teori-teori
sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang jelas dan obyektif. 30
G. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis
mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi
29

Deni Darmawan, Metode Penelitian Kualitatif, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013),

30

Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 41.

hlm 163.
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beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh , yang
saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:
Bab Pertama, ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan
dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan
skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub- bab yaitu latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode
Penelitian, sistematika pembahasan, Daftar pustaka sementara, dan Outlines daftar
isi skripsi.
Bab kedua, ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk
menganalisa permasalahan-permasalahan pada bab I. Dalam ini di ungkapkan
mengenai ketentuan perkawinan dalam KHI dan ketentuan mahar dalam KHI.
Bab Ketiga, Pada bagian ini membahas sejarah berdirinya dan
berkembangnya madhab Syafi’i, pandangan dan eksistensi mengenai mahar
berupa hafalan al-Qur’an, metode Ijtihad yang digunakan Imam Syafi’i dan
argumentasi dalil Imam Syafi’i mengenai mahar hafalan al Qur’an, kemudian
sejarah berdirinya madha>b Hanafi serta pandangan dan argumentasi dalil Imam
Hanafi berupa mahar al Qur’an. Perbedaan dalil yang digunakan.
Bab Keempat, Pada bagian ini akan menganalisis gagasan dari tokoh
keduanya yakni Imam Syafi’i dan Imam Hanafi yang berisi hasil penelitian
dengan melakukan perbandingan teori yang akan menunjukan kekuatan dan
kelemahan ijtihad para tokoh, menarik relevansi pemikiran sang tokoh dalam
mahar berupa al-Qur’an dan kontribusi apakah pemikiran sang tokoh relevan di
indonesia.
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Bab Kelima, ini berupa kesimpulan dari pemaparan yang telah diuraikan
dalam Bab-bab sebelumnya dengan disertai saran-saran yang dijadikan
pertimbangan maupun masukan sebagai praktisi, pemerintah dan pihak-pihak
terkait, Bab ini dimaksudkan untuk memberikan atau menunjukan problem yang
diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komperehensif dan diakhiri
dengan saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut dan penutup.

BAB II
MAHAR DALAM PERKAWINAN
A. Mahar Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam
Perkawinan merupakan suatu lembaga masyarakat yang melegitimasi
hidup bersama antara seorang laki-laki dewasa dan seorang perempuan dewasa
dalam suatu rumah tangga (keluarga). Hidup bersama disini lepas dari pengertian
dalam ilmu hayat (biologi) yang ditandai adanya kegiatan persetubuhan antara
laki-laki dan perempuan yang hidup bersama tersebut, tetapi lebih jauh lagi
adalah bahwa hidup bersama itu harus memenuhi syarat-syarat dan peraturanperaturan yang berlaku.
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Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 memberikan definisi lain yang
tidak mengurangi arti-arti definisi Undang-Undang tersebut namun bersifat
menambah penjelasan, dengan rumusan yaitu, perkawinan menurut hukum Islam
adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mistaqon gholiidhon untuk
mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.
Hukum perkawinan tidak hanya mengatur tata cara atau pelaksanaan
perkawinan saja, tetapi juga mengatur persoalan yang erat hubungannya dengan
perkawinan, termasuk masalah mahar atau maskawin yang merupakan pemberian
seorang suami kepada istri sebelum, selepas atau pada berlangsungnya akad nikah
sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan lainnya. 31
Mahar termasuk harta yang penting dalam akad nikah dalam Kompilasi
Hukum Islam mengenai permasalahan mahar terdapat dalam BAB V Pasal 30
sampai dengan Pasal 38.
Pengertian mahar Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal
30 yaitu Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai
wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. 32
Berdasarkan pasal tersebut, dipahami bahwa mahar pernikahan merupakan

pemberian wajib dari calon mempelai pria kepada seorang wanita yang akan
dinikahi, yang di dalam ketegorinya dapat berbentuk barang, jasa, atau sepanjang
tidak bertentangan dengan hukum Islam.
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Sesuai Kompilasi Hukum Islam, mahar diartikan sebagai pemberian.
Bentuknya bermacam-macam dapat berupa uang, barang atau jasa apapun boleh
asal tidak menyalahi hukum islam. Terdapat dalam Pasal 31 mengenai Penentuan
mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh
agama islam. Maksudnya bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon
suami dan pula tidak boleh mengesankan asal ada atau apa adanya, sehingga calon
istri tidak merasa dilecehkan atau disepelekan.
Dalam memberikan mahar dijelaskan oleh Pasal 32 yaitu Mahar diberikan
langsung kepada calon mempelei perempuan dan sejak itu menjadi hak
pribadinya. Maksudnya sebelum memberikan mahar kepada calon istri, calon
suami harus mengetahui apa saja syarat-syarat mahar di antaranya:
1. Meski tidak terdapat ketetapan jumlah mahar, tetap tidak boleh memberikan
mahar benda yang tidak berharga. Mahar yang sederhana (sedikit) tetapi
memiliki nilai hukumnya yang sah.
2. Barang curian (barang suci) dan dapat didapatkan manfaat dari padanya.
3. Mahar bukan barang milik orang lain yang diambil tanpa seizin empunya
(ghasab), jika dilakukan maka tidak sah hukumnya.
4. Mahar tidak diperbolehkan suatu benda yang bentuk, jenis dan sifatnya tidak
diketahui. 33
Dalam konteks masyarakat Islam di Indonesia, yang sebagian besar
menganut faham Syafi’iyyah yaitu mengenal dan memperbolehkan adanya
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pemberian mahar jasa atau manfaat dalam akad pernikahan. Ketentuan yang
menguatkan mengenai pemberian mahar terhadap status perkawinan dapat di
lihat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 34 ayat (1) Kewajiban menyerahkan
mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak
menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar
masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan. 34 Dijelaskan dalam Pasal
33 yaitu Apabila calon mempelai perempuan menyetujui, penyerahan mahar boleh
ditangguhkan, baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum
ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.
Mahar merupakan syarat perkawinan bukan termasuk rukun perkawinan
dijelaskan dalam Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam diatas, bahwa mahar bukan
merupakan rukun dalam pelaksanaan perkawinan, melainkan salah satu syarat
sahnya suatu hubungan antara suami dengan istrinya. 35 Dalam arti, apabila mahar
tidak disebutkan dalam akad nikah tidak menyebabkan akad nikah tersebut
menjadi batal. Apabila tejadi perceraian baik cerai hidup maupun cerai mati,
penyerahan mahar diatur pada Pasal 35 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut,
dijelasakan bahwa dalam Pasal 35 (1) Suami yang menalak istrinya Qobla adDukhul wajib membayar mahar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad
nikah (2) Apabila suami meninggal dunia Qobla ad-Dukhul seluruh mahar yang
ditetapkan menjadi hak penuh istrinya (3) Apabila perceraian terjadi Qobla ad34
35
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Dukhul, tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar
mahar mitsil.36
Adapun mengenai suami istri yang ingin memutuskan hubungan
pernikahan diatur dalam Pasal 35 Komplikasi Hukum Islam di atas, bahwa suami
menatalak istrinya sebelum bercampur, maka mahar yang diberikan adalah
separuh. Apabila suami meninggal sebelum bercampur, maka mahar yang berikan
penuh. Penyelesaian sengketa menjadi kewenangan Pengadilan Agama yang
diatur secara eksplisit pada Pasal 37 sebagai berikut: Apabila terjadi selisih
pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesiannya
diajukan ke Pengadilan Agama;37
Adapun aturan Kompilasi Hukum Islam tentang mahar yang mempunyai
cacat, diserahkan sepenuhnya kepada sikap mempelai wanita, 38 sebagaimana
Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam yaitu: (1) Apabila mahar yang diserahkan
mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia
menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas; (2) Apabila istri
menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan
mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, maka
dianggap masih belum bayar. 39
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Dari pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatas, dapat
dipahami bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh calon
suami kepada claon istrinya, baik secara kontan atau tidak kontan melalui
persetujuan pihak calon istri. Jika calon istri tidak menyetujui dan meminta
maharnya dibayar secara kontan, pihak calon suami harus membayarnya. Hal itu
menjadi pertanda bahwa mahar hak prerogatif calon istri dalam menentukan
jumlah dan jenisnya. Meskipun demikian, Kompilasi Hukum Islam menetapkan
bahwa mahar dibayar atas dasar asas kesederhanaan yang sekiranya calon suami
mampu melaksanakannya.
Pembayaran mahar tidak tidak termasuk rukun dan syarat dalam
perkawinan, tetapi tidak ada nikah yang sah jika tidak disertai dengan pembayaran
mahar. Dengan demikian, salah satu syarat sahnya adalah adanya akad atau ijab
qabul, dan dalam pengucapan ijab qabul harus disebutkan jumlah mahar yang
diberikan oleh calon suami. Hal itu berarti kedudukan mahar tidak berbeda
dengan kedudukan syarat-syarat dalam perkawinan, karena nikah tanpa mahar
tidak dibenarkan oleh syariat islam. Adapun mengenai jenis dan jumlahnya mahar
tidak ditetapkan secara yuridis. Hal itu merujuk pada tidak adanya penjelasan
dalam al-Qur’an maupun as Sunnah. 40
Mahar dapat dilihat dari dua sisi kualifikasi, mahar yang berasal dari
benda-benda yang konket seperti dinar dan dirham atau emas. Dan mahar dalam
bentuk manfaat atau jasa seperti mengajarkan membaca al-Qur’an atau
menghafalnya, bernyanyi dan sebagainya. Dari klasifikasi mahar itu dapat dibagi
40
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kedalam mahar musamma yaitu, mahar yang besarnya disepakati kedua belah
pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditangguhkan atas persetujuan istri. Dan
mahar mitsil yaitu, mahar yang jumlahnya tidak disebutkan secara eksplisit pada
waktu akad. Biasanya mahar jenis ini mengikuti kepada mahar yang pernah
diberikan kepada keluarga istri seperti adik atau kakeknya yang telah terlebih
dahulu menikah.
Dari analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mahar itu harus ada
dalam suatu perkawinan walaupun bukan rukun dalam sebuah perkawinan tidak
menutup kemungkinan sebagai syarat yang harus ada dalam perkawinan karena
sebagai ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan
dengan adanya sebuah kesepakatan baik itu berupa materi ataupun non materi
yang (jasa) Oleh karena itu, pada pembahasan skripsi ini akan membahas
mengenai mahar yang yang dikhususkan pada mahar ta’lim al-Qur’an.
B. Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan
Mahar hanya diatur secara lengkap pada Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Mahar itu wajib, dan menyebutkannya dalam akad itu sunnah, dan jika dia tidak
menyebutkan dalam akad maka akadnya sah, dan menjadi hak perempuan. Serta
di

dalamnya

terdapat

aturan

hukum.

Mereka

mengadakan

akad

dan

menyebutkannya dalam akad tapi belum menerimanya kecuali kedua tidak
masalah. Jadi mahar itu boleh dibayar menyusul selama disepakatinya. Yang
penting disana harus ada mahar yang harus dibayar kepada perempuan itu, tidak
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menguranginya sedikitpun dan tidak diulur-ulur.41Akan tetapi mahar ini
disesuikan dengan kedudukan wanita dalam struktur kehidupan sosial dari segala
aspek atau perimbangan seperti keagamaan, kekayaan, kecantikan, kepandaian,
kesopanan, usia, kegadisan, kejandaan, negeri, keturunan dan kemulian
leluhurnya. Mahar mitsil itu diukur dari perempuan yang menyerupai istri dari
seluruh kerabatnya, baik dari pihak ayah maupun ibunya.
Seperti saudara kandung, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu dan
selain mereka dari kerabat yang ada. Jumlah mahar atau maskawin yang wajar itu
akan tergantung pada kedudukan seseorang dalam kehidupannya, status sosial,
pihak-pihak yang menikah itu, dan dapat berbeda dari satu tempat yang lainnya,
jenis mahar yang dipakai masyarakat indonesia secara mahar musamma, biasanya
ditetapkan bersama atau dengan musyawarah dari kedua belah pihak.
Mahar dalam hukum islam, merupakan ciri khas hukum perkawinan islam,
pemberian mahar pada masa dulunya sangat berkaitan dengan kondisi perempuan
yang tidak memiliki hak dan kebebasan, sehingga pemberian maharpun dengan
sendirinya diperuntukan bagi wali calon mempelai perempuan, sebagai
kompensasi karena ia sudah membesarkanya. Hal ini yang menyebabkan mahar
ditafsirkan sebagai harga beli seorang perempuan dari walinya. Dulu seorang
perempuan yang telah menikah dengan seorang pria, maka ia hak milik penuh
suaminya. Karenanya, seorang suami memiliki wewenang tehadap istrnya untuk
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menjadikan apa saja serta perbuatan lain yang berkonotasi merendahkan
perempuan. 42
Islam mewajibkan mahar bukan tanpa alasan, karena islam sangat
menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita. Rasulullah saw, juga sering
mengingatkan dengan sabda-sabdanya agar umat islam menghargai dan
memuliakan kaum wanita. Diantara sabdanya: “aku wasiatkan kepada kalian
untuk berbuat baik kepada para wanita” dan sebaik-bainya terhadap istrinya, dan
aku adalah yang paling baik terhadap istriku
Untuk itulah, sebelum membahas masalah mahar secara rinci alasan
menurut penulis alangkah baiknya jika mngetahui terlebih dahulu kedudukan
mahar itu sendiri. Kedudukan mahar dalam syariat islam baik dalam al-Qur’an
maupun hadi>th. Kewajiban membayar mahar dalam al-Qur’an terdapat dalam
surat an Nisa ayat 4 yang berisi “Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu
nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”
Meskipun kedudukan mahar atau maskawin itu sangat penting dalam
sebuah pernikahan, namun umumnya para ulama berpendapat bahwa kedudukan
bukan sebagai rukun dalam sebuah pernikahan. Bahkan mereka umunya juga
sepakat bahwa kedudukannya juga bukan sebagai syarat sah pernikahan. Artinya,
sebuah akad nikah tetap sah meskipun tanpa adanya mahar. Mahar hanyalah salah
satu hukum dari hukum-hukum pernikahan. Kalaupun maharnya ada tetapi tidak
sempat disebutkan dalam akad nikah. Tentu hukumnya juga sah dalam hal ini
Allah swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 236:
42
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Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu
menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan
sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah
(pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan
orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut
yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang
berbuat kebajikan.43
Ayat tersebut memberi pengertian bahwa akad nikah dapat tetep
berlangsung tanpa mewajibkan mahar atas diri wanita, Allah SWT mengangkat
dosa dari orang yang mencerai istri sebelum di bina dan sebelum digauli baik
teleh diberikan mahar atau belum.
Ibn Mas’ud pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi
seorang perempuan, ia belum memberi mahar dan belum mencampurinya sampai
mati. Ibn mas’ud menjawab “ Bagi wanita itu mahar seperti istri-istrinya tidak
kurang dan tidak lebih, baginya iddah dan harta waris.” Ma’qal bin Yasar AlAsyja’i berdiri dan berkata:” Rasulullah memutuskan pada Barwa’ binti Wat>siq
seperti apa yang engkau putuskan.” Ibn Mas’ud bergembira berita ini. (HR. Ibn
Mas’ud).
Oleh sebab itu, Imam An-Nawawi berkata “Al-Ashhab mengatakan,
mahar tidak merupakan rukun dalam akad nikah. Berbeda dengan barang dan
harga dalam jual beli, karena menurut yang agung dalam pernikahan adalah
bersenang-senang ia berdiri pada pasangan suami istri dan keduanya rukun. Boleh
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tidak menyebutkan mahar dalam nikah, tetapi sunnah disebutkan agar
mematahkan pertikaian.44
Dengan perbandingan ulama madhab dengan Kompilasi Hukum Islam
persepsi tentang kedudukan mahar dalam perkawinan yaitu suatu kewajiban bagi
suami untuk untuk diberikan kepada istrinya sebagai syarat. Penyerahan mahar itu
pada dasarnya tunai, namun dapat ditangguhkan atau dihutangkan pembayarannya
apabila kedua belah piihak menyepakatinya. Dijelaskan dalam Pasal 34 Kompilasi
Hukum Islam, kewajiban menyerahkan mahar bukan rukun perkawinan. Kelalain
menyebut jumlah dan jenis mahar tidak menyebabkan batalnya perkawinan.
Mahar berhutang tidak mengurangi sahnya perkawinan.
Cara-cara pelaksanaan pembayaran mahar sebagai berikut:
a.

Mahar dibayar dengan cara kontan;

b.

Mahar dibayar dengan cara ditangguhkan sampai batas waktu yang
disepakati;

c.

Mahar dibayar dengan cara dicicil sampai lunas;

d.

Mahar dibayar dengan cara pemberian uang muka, sisanya dianggap atau
sekaligus sesuai perjanjian.
Dr. M Quraish Shihab dalam bukunya wawasan Al Qur’an menyatakan

bahwa mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi
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nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya, dan selama mahar itu bersifat
lambang, maka sedikit pun jadilah. 45
Berapa jumlahnya dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama,
penentuan mahar serta pemberiannya baik dengan cara memberi kontan atau
menangguhkannya adalah suatu hal yang diperbolekan. Akan tetapi ketentuan dari
mahar musammaa ini telah ditetapkan ketika ijab qabul pernikahan. Seperti Pasal
31 Kompilasi Hukum Islam jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua
belah

pihak

dengan

anjuran

kesederhanaan

dan

kemudahan

dalam

mewujudkannya. 46
Perbandingan ulama salah satunya Imam as-Syafi’i mahar yang wajib
adalah mahar yang disebutkan dalam akad, karena akad inilah mahar menjadi
wajib. Yang wajib adalah yang disebutkan dalam akad baik sedikit maupun
banyak jikalau mahar tersembunyi 1000 dan mahar yang diumumkan 2000
kemudian mereka mengumumkan pada saat akad bahwa mahar 2000 maka itulah
mahar yang wajib dan sebaliknya. Sedangkan Imam Abu Hanifah terbagi menjadi
dua kondisi, yaitu:
1. Jika kedua belah pihak ketika akad mengatakan bahwa mahar dari mereka
1000 karena ingin populer (sum’ah), mahar dalam kondisi ini adalah apa yang
disebutkan secara terbuka yaitu 2000
2. Jika kedua belah pihak mengatakan dalam akad 1000 dari 2000 karena
mereka secara tersembunyi yakni 1000 junaih. Ini lahirnya dari riwayat dari
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Abu Hanifah dalam kondisi kedua diatas bahwa mahar adalah yang
diumumkan mereka dalam akad yaitu 2000.47
Dan agama menganjurkan mahar merupakan sesuatu yang bersifat materi,
karena itu bagi orang yang tidak memilikinya dianjurkan untuk menangguhkan
perkawinan sampai ia memiliki kemampuan. Tetapi jika karena sesuatu dan lain
hal ia harus juga kawin, maka cincin besi pun jadilah namun, mahar bukanlah
sebagai harga jual beli seorang wanita, tetapi mahar adalah suatu kerelaan hati
seorang wanita yang dinikahi dan sebagai lambang penyerahan diri secara mutlak
untuk digauli oleh pemberi mahar.48
Mahar diberikan berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang
dianjurkan oleh ajaran Islam:
a. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai
b. Apabila calon mempelai perempuan menyetujui, penyerahan mahar boleh
ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum
ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai laki-laki.
c. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan
d. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak
menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar
masih terhutang, tidak mengurangi sah nya perkawinan.
e. Suami yang menalak istrinya qabla ad-dukhul wajib membayar setengah
mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
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f. Apabila suami meninggal dunia qabla ad-dukhul, seluruh mahar yang
ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.
g. Apabila perceraian terjadi qabla ad-dukhul tetapi besarnya mahar belum
ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil
Dalam Islam terdapat beberapa bentuk yang dapat diberikan kepada calon
isteri dari calon suami.Para Fuqaha mengatakan bahwa mahar boleh saja berupa
benda atau manfaat. Adapun benda itu sendiri terdapat dua kategori, yaitu:
1.

Semua benda yang boleh dimiliki seperti dirham, dinar, barang dagangan,
hewan dan lain-lain. Semua benda tersebut sah dijadikan mahar dalam
pernikahan.

2.

Benda-benda yang tidak boleh dimiliki seperti khamr, babi, dan lain-lain.
Mahar dalam bentuk barang (mahar materi) ini dengan syarat-syarat

sebagai berikut:49
a.

Harta atau bendanya berharga Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga,
walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi
apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.

b.

Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamr,
babi, atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga

c.

Barangnya bukan barang ghasab.
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d.

Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan
memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan
jenisnya.
Sedangkan mahar dalam bentuk jasa dan manfa’at Karena akad

perkawinan adalah akad berdasarkan manfaat maka boleh dengan mahar yang
disebutkan, seperti sewa menyewa. Karena manfaat orang yang merdeka boleh
diambil sebagai ganti darinya dalam sewa, maka boleh dijadikan mahar, Jika dia
diceraikan istrinya sebelum sempat menggaulinya, dan sebelum terpenuhinya
manfaat, maka dia harus memberikan setengah bayaran manfaat yang dijadikan
sebagai

mahar

tersebut.50

seperti

mahar

berupa

ta’lim

al-Qur’an

di

memperbolehkan dan tidak ada syarat tertentu dalam hukum islam. Namun yang
menjadi perbedaan dari beberapa ulama yang seperti Imam Abu Hanifah mahar
ta’lim al-Qur’an harus diganti dengan mahar mitsil.
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BAB III
PENDAPAT IMAM AS-SYAFI’I DAN IMAM ABU HANIFAH
MENGENAI MAHAR BERUPA TA’LIM AL- QUR’AN
A. Biografi Imam As- Syafi’i
1.

Riwayat Imam As- Syafi’i
Imam as-Syafi’i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 H/767 M,
dan meninggal pada tahun 204 H/820 M di Fustat, Mesir. Nama lengkapnya
adalah Abu Abdullah ibn Muhammad Idris ibn al-Abbas ibn Usman ibn
Syafi’i as-Syafi’i, al-Muthalib ibn Abdi al-Manaf, yaitu kakek yang keempat
dari Rasulullah saw. Dan kakek urutan kesembilan dari Imam as- Syafi’i.
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Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Azdiyah, wanita yang berasal dari
suku Yaman. 51
Beliau merupakan seorang mujtahid besar, ahli Hadi>th, ahli bahasa
arab, ahli tafsir dan ahli fikih. Di bidang hadi>th dikenal dengan Nasir al
Sunnah, dalam bidang usul fiqh dan fiqh dikenal sebagai penyusun pertama
kitab usul fiqh pendiri madhab syafi’i. Sejak kanak-kanak beliau telah
menunjukan kecerdasannya, fasih dalam sastra bahasa Arab dan masalahmasalah hukum, tamat menghafal al-Qur’an pada usia menjelang 7 tahun, dan
hafal isi kitab Al-Muwatt>a di usia 15 tahun. Untuk menambah ilmunya
dalam menguasai sastra arab ia keluar masuk perkampungan suku, sehingga
dapat memahami teks al-Qur’an dan al-Hadi>th dengan baik. Dibidang
hadi>th ini beliau berguru di Mekkah kepada Sufyan bin Uyainah dan
Muslim bin Khalid. Salah seorang guru Imam as-Syafi’i adalah Imam Malik,
dan pada usia 20 tahun sering memintanya untuk membacakan kitab AlMuwatt>a di depan murid-murid Madrasahnya.
Kemudian beliau pergi ke Baghdad untuk menemui seorang murid
sekaligus sahabat Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Abu Yusuf dan Imam
Muhammad ibn Hasan asy-Sya’bani, dan kemudian menjadi murid keduanya
untuk mempelajari fiqh ahl al-Bait dan mengkaji hukum syara’ yang pernah
diambil oleh Imam Ali ibn Abi Thalib. Beliau juga berguru di Madinah,
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Kahar Masyhur, Pemikiran dan Modernisme dalam Islam, (Jakarta: Kalam
Mulia,1999), 51.
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Yaman Irak, dan juga pada ulama aliranMu’tazilah dan Syi’ah,sehingga
dirinya bertemu dua aliran Hijazi (ahl al-hadi>th) dan Iraqi (ahl al-ra’yi).52
Selama 3 kali pergi ke Irak, beliau bertemu sahabat-sahabat Abu
Hanifah, terutama banyak berdiskusi dengan Muhammad ibn Hasan murid
Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau menyebarkan madhabnya yang disebut
qaul Qadim. selanjutnya beliau pergi kemesir pada tahun 198 H. Dan
menetap di Fushtath di mana terdapat Universitas Amr bin Ash. Beliau pun
menyebarkan ilmunya ditengah-tengah penduduk mesir dengan ajarannya
yang baru, disebut qaul Jadid.
2. Karya-Karya Imam As- Syafi’i
Adapun ulama dan karya terkemuka dalam Madhhab Syafi’i Salah
satu jasa Imam as- Syafi’i dilapangan hukum Islam ialah telah menciptakan
ilmu ushul fiqh. Sebagaimana yang dibukukan dalam bukunya yang berjudul
ar-Risa>lah. Dengan adanya ilmu tersebut, maka cara-cara melakukan ijthad
dan pengambilan alasan hukum Islam sudah ditentukan jalannya, untuk
menghindari kekacauan dan kesimpangsiuran sedapat-dapatnya. Karya Imam
as- Syafi’i yang besar adalah al-Umm, yang menjadi pegangan utama dalam
madhhab Syafi’i. Adapun ulama-ulama yang terkemuka dalam madhhab
Syafi’i, antara lain: 53
1.

Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syarf An-Nawawi.

2.

Abu Bakar Al-Masyhur.
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3.

Ibrahim Al-Bajuri.

4.

Wahbah Al-Zuhaili.
Adapun karya-karya terkemuka, berupa kitab-kitab fikih yang di tulis

oleh ulama madhhab Syafi’i antara lain : Al-Majmu>’ Syarh} Al
Muhaz\z\habyang disusun oleh Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syarf AnNawawi, I’a>nah Al-T}a>libi>nkarangan Abu Bakar Al-Masyhur dan
Ha>syiyah Al-Ba>ju>ri yang dikarang oleh Ibrahim Al-Bajuri dan ulama
madhhab Syafi’i kontemporer yaitu Wahbah Al-Zuhaili dengan karyanya AlFiqh Al-Isla>m wa Adilatuhu.54
Dengan karya-karya tersebut madhhab Syafi’i adalah seorang ulama
berkembang, dan berpengaruh besar dalam peta pemikiran hukum Islam.
Pengikutnya tersebar di berbagai belahan dunia, terutama di Yaman, Mesir,
Syiria, dan di kawasan Asia Tenggara seperti malaysia, Indonesia serta Afrika
Timur.
Sebagai penganut Imam as- Syafi’i di indonesia sudah sepantasnya
kita mengetahui apa saja kitab-kitab penting karya Imam as- Syafi’i dan
kitab-kitab buah karya ulama Syafi’iyah. Karena dalam mempelajari fiqih,
cara terbaik adalah dengan menguasai fiqih madhab dinegeri sendiri. Imam
as- Syafi’i menghasilkan beberapa karya tulis diantaranya:
a.

Kitabal-UMM yang dikumpulkan oleh murid beliau Ar Rabi’bin Suliman

b.

Kitab Ikhtilaful Hadi>th

c.

Kitab Ar-Risalah, awal kitab yang membahas Ushul Fiqh.
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Untuk mengajarkannya beliau mendekatkannya kepada murid
muridnya, menyampaikan ilmu serta pikirannya kepada mereka hingga
wafatnya. Di antara kitab yang diajarkannya adalah al-Umm, yang merupakan
asas dari Madhhab Syafi’i yang mengubah ijtihadnya di Mesir. Hal ini karena
beliau mendengar pendapat ulama hadi>th dan fiqh serta menyaksikan adat
istiadat, situasi sosial yang berbeda dengan yang beliau saksikan di Hijaz dan
Irak. Jadi memungkinkan bisa mengubah arah ijtihadnya dalam sebagian
masalah yang dikenal dengan qaulal jadi>d.
Dengan demikian, beliau tidak fanatik terhadap salah satu madhhab,
bahkan berusaha menempatkan diri sebagai penengah antara kedua metode
berpikir yang ekstrem. Ia berpendapat bahwa qiyas merupakan metode yang
tepat menjawab masalah yang tidak mansus. Begitu pula ia berpendapat
bahwa hadi>thahad sahih di dahulukan atas qiyas. 55

3. Pendapat Imam As- Syafi’i Tentang Mahar Berupa Ta’lim Al-Qur’an
Imam as- Syafi’i memberikan definisi yang terbuka dan jelas tentang
mahar, yakni ‚sesuatu (bisa harta maupun jasa) yang wajib diberikan oleh
suami kepada istri untuk menghalalkan seluruh anggota badannya. 56Prinsip
bagi Imam as- Syafi'i yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan
berharga, maka boleh digunakan sebagai maskawin, maka jelas bahwa mahar
berbentuk jasa atau manfaat (non materi) diperbolehkan.
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Muhammad Zuhri, Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah, (Jakarta: Raja Grafindo
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Abdurrahman Jaziri, Kitab Fiqh ala Madzhabi Arba’ah , Juz IV, (Beirut Libanon: Darul
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Kitab al-Umm karya Imam as- Syafi’i menjelaskan masalah maskawin
sebagai berikut: “setiap barang yang bisa dijual atau disewakan dengan suatu
harga, maka barang tersebut bisa dijadikan maskawin”. Sebaliknya bila
barang itu tidak mempunyai harga dan tidak bisa dijual, maka barang tersebut
tidak layak menjadi maskawin.
Suatu barang tidak boleh dijadikan maskawin, kecuali diketahui
adanya, dan benda itu halal dijual baik dengan tunai atau dengan
ditangguhkan. Maskawin yang diberikan bisa sedikit dan bisa juga banyak itu
sama saja, dengan demikian boleh orang itu mengawini seorang wanita
dengan maskawin hanya sedirham atau kurang dari sedirham.
Ulama Syafi’iyah, Imam Ahmad, Ishak, dan Abu Tsaur berpendapat
tidak tidak ada batas minimal mahar, tetapi sah dengan apa saja yang
mempunyai nilai materi, baik sedikit maupun banyak. Alasannya, karena
beberapa teks al-Qur’an yang menjelaskan tentang mahar dengan jalan
kebijaksanaan, layak baginya sedikit dan banyak. Sebagaimana firman Allah
SWT:



Artinya: Dan berilah mahar mereka menurut yang patut. (QS. AnNisa>’ (4):25)
Maksudnya orang merdeka dan budak yang dikawininya itu adalah
sama-sama keturunan Adam dan hawa dan sama-sama beriman. Oleh sebab
itu tinggi dan rendahnya sebuah mahar itu tidak menjadi sebuah keharusan
dilihat dari hadi>th yang diriwayatkan ‘Amir bin Rabi’ah bahwa seorang
wanita dari bani Fazarah menikah atas sepasang dua sandal.
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Mahar tidak mesti berupa uang atau harta benda, akan tetapi boleh
juga hal-hal lainnya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini hal-hal yang dapat
dijadikan maskawin atau mahar:57
a.

Semua pekerjaan yang dapat diupahkan.
Pernyataan Imam as- Syafi’i di atas menunjukkan bahwa ia tidak
memberi batasan terendah dalam memberikan mahar kepada wanita,
yang penting dalam perspektif Imam as-Syafi’i itu mahar mempunyai
nilai yang bermanfaat. Pendapat Imam as- Syafi’i tentang kebolehan
perempuan mengawini laki-laki dengan mahar laki-laki itu menjahit
kepadanya pakaian atau membangun baginya rumah atau melayaninya
sebulan atau baginya laki-laki itu berbuat suatu perbuatan apa saja atau ia
mengajarkan al-Qur’an. Beliau memandang sunnah, bahwa tidak berlebih
pada mahar.58
Sebagian ulama yang mengatakan sah mahar berupa manfaat
tersebut,

dikarenakan

wanita

boleh

menyewa

seseorang

untuk

membantunya. Dan wanita ini seakan-akan menyewa suaminya agar
melayaninya dengan pekerjaan yang dilakukan untuknya. Dan istri harus
dicukupkan manfaatnya oleh suaminya tanpa pelayanan. Seperti
membangunkannya

rumah

untuknya

atau

mememnuhi

suatu

kebutuhannya dan semacamnya.59
b. Membebaskan budak
57
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Menurut Imam as-Syafi'i, bahwa membebaskan budak dapat
dijadikan sebagai maskawin. Maksudnya, apabila seseorang hendak
menikahi seorang wanita yang masih menjadi budak belian, kemudian ia
membebaskannya

dan

menjadikan

pembebasannya

itu

sebagai

maskawinnya, maka boleh-boleh saja.

ََع ْن أنَس رضي هللا عنهُ عن النبي صل هللا عليه وسلم أَنَّه ُ أ ْعتَق
صدَاقَ َها
َ ص ِفيَةً َو َجع َل ِعتْقَ َها
َ

Artinya:“Dari anas R.A. dari nabi SAW, bahwasanya beliau telah
memerdekakan shafiyah dan dijadikansebagai maskawinnya”. 60
Hadi>th ini menunjukkan bahwa memerdekakan hamba dapat
dijadikan

sebagai

maskawinnya.

Kemerdekaan

dari

perbudakan

merupakan manfaat teramat besar yang diberikan kepada seseorang yang
sebelumnya berstatus budak, sedangkan menurut sebagian ulama lain,
membebaskan budak tidak boleh dijadikan sebagai maskawin.
c. Masuk Islam.
Masuk Islamnya seseorang boleh dijadikan maskawin, Seperti
contohnya HR. An-Nasa’i. 61

ُ سا ِو ِر قَا َل أَ ْنبَأَن َج ْعفَ ُر
سلَ ْي َما ُن
ُ بن
َ بن ًم
ِ أَ ْخبَ ْرنَا ْم َحمد بن النَض ِْر
َ ب أَبُ ْو
َ ت َع ْن أَنَس قَال َخ
ْ َسلَيم فَقَا ل
ت وهللا ِما
ِ َع ْن ثَا ِب
ُ ط ْل َحة أ ُ ُم
َ ط
َ ِمثْلُ َك َياأَ َبا
َطلحة ي َْردُّ َولَ ِكنَّ َك َر ُجل َكافِر َوأ َنَا أَ ْم َرأَة ُم ْس ِل َمة َوال
ْ ََيح ُل ِل ْي أَ ْن أَت ََوزَ َو َج َك ف
َ َ أن تً ْس ِل ْم فَذَا ِل َك َم ْه ِرى َو َما أَ ْسأ
ُلك َغي َْره
فَاأ ْسلَ َم فَ َكانَ ذَ ِل َك َم ْه ُرهَا
Artinya:“Dari Anas, dia berkata, Abu Thalhah telah melamar
Ummu Sulaim, kemudian Ummu Sulaim menjawab: Demi Allah,
tidaklah seorang laki-laki sepertimu itu pantas ditolak. Tetapi kamu
seorang laki-laki kafir sedang saya seorang muslim, dan tidak halal bagi
60
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saya menikah denganmu. Jika kamu masuk islam, maka itu adalah mahar
untukku dan saya tidak meminta kepadamu selain itu. Kemudian dia
masuk islam dan itu sebagai maharnya.
Ulama yang tidak membolehkan masuk Islamnya seseorang
dijadikan maskawin adalah Ibn Hazm. Ibn Hazm memberikan catatan
pentinguntuk hadi>th di atas dengan mengatakan: Pertama, kejadian
dalam hadi>th di atas terjadi beberapa saat sebelum hijrah ke Madinah,
karena Abu Thalhah termasuk sahabat Rasulullah SAW dari golongan
Anshar yang masuk Islam paling awal. Dan pada saat itu, belum ada
kewajiban mahar bagi wanita yang hendak dinikahi. 62
Manfaat yang setidak-tidaknya didapatkan oleh Ummu Sulaim
dari masuk Islamnya Abu Thalhah adalah pahala besar yang diberikan
oleh Allah kepadanya karena ia telah mampu mengislamkan seseorang
yang sebelumnya kafir. Sebuah riwayat disebutkan bahwa pahalanya
lebih besar dari padaseekor unta merah (yang ketika itu amat mahal
harganya). Belum lagi manfaat lainnya yang bisa dirasakan oleh Ummu
Sulaim. Ibnu Qayyim mengatakan, inilah yang dipilih Ummu Sulaim.
Dia lebih memilih keislaman Abu Thalhah yang bermanfaat baginya dan
menyerahkan dirinya kepada Abu Thalhah jika Abu Thalhah masuk
Islam. Ini yang lebih disukai Ummu Sulaim dari pada harta yang
diserahkan oleh suami. Pada dasarnya,mahar ditetapkan sebagai hak
perempuan agar dapat dimanfaatkannya. Begitu dia ridha menerima ilmu,
agama, keislaman suami, dan bacaan al-Qur’annya, maka hal tersebut
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merupakan mahar yang paling utama, paling bermanfaat, dan paling
luhur.
Ulama Syafi’iyah mengatakan mahar manfaat adalah sah. Kaidahnya
menurut mereka adalah setiap sesuatu yang dapat menjadi harga dalam jual
beli dapat pula menjadi mahar, jika sah membeli rumah dengan harga berupa
memanfaatkan suatu tanah pertanian selama waktu tertentu, maka begitupula
sah menjadikan manfaat tersebut sebagai mahar. Setiap kegiatan yang diupah
seperti mengajar al-Qur’an, fiqh dan sebagainya, atau mengajar keterampilan
seperti bertenun, menjahit, atau menjahitkan pakaian, atau membangun
rumah, atau melayani si perempuan, meski ia merdeka, maka semua itu sah
untuk menjadi mahar, seperti halnya sah untuk menjadi harga jual beli.
Misalnya yaitu seorang laki-laki merdeka mengawini seorang
perempuan

dengan

syarat

melayaninya

selama

setahun,

seperti

mengembalakan kambingnya selama setahun, menanami ladangnya, dan yang
sejenisnya, maka penyebutan syarat ini sah, dan si perempuan berhak
mendapatkan pelayanan selama setahun, karena yang menjadi prinsip adalah
semua yang boleh diambil upah darinya, berhak untuk dinamakan mahar,
karena semua manfaat ini adalah harta, atau dimasukkan kedalam harta secara
syari’at dalam semua akad akibat kebutuhan. Dari pernyataan diatas dapat
disimpulkan bahwa eksistensi mahar jasa yaitu: 63
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1. Mempermudah pernikahan, sebab untuk laki-laki yang tidak mempunyai
harta untuk dijadikan maskawin, dapat menggunakan alternatif mahar jasa
tersebut.
2. Menanamkan asas kesederhanaan, karena menurut Madhab Syafi‟i, tidak
berlebihan dalam mahar itu sunnah, sehingga mahar jasa mengandung asas
kesederhanaan tersebut.
Maka mahar jasa yang akan dibahas disini mengenai mahar ta’lim alQur’an dengan pendapat Imam as-Syafi’i diantaranya berdasarkan dasar
hukum yang digunakan Imam as-Syafi’i yaitu,
1. Al-Qur’an
Dasar yang membolehkan mahar berupa non materi dalam al
Qur’an dan dalam hadi>th Nabi. Hal ini dikisahkan Allah dalam surah.


    





   
Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu
nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan64
Diceritakan juga terdapat dalam al-Qur’an yaitu menggembala
kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan. 65
Hal ini dikisahkan Allah dalam surah al-Qaṣaṣ ayat 27:















    
    
Al-Qur’an, 4:4
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat
danUndang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 91.
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Artinya: Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud
menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar
bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan
sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku
tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku
Termasuk orang- orang yang baik".66
Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang bapak boleh meminang
seorang laki-laki untuk menjadi suami putrinya. Hal ini banyak terjadi di
masa Rasulullah saw, bahkan ada di antara wanita yang menawarkan
dirinya supaya dikawini oleh Rasulullah saw atau supaya Rasulullah
mengawinkan mereka dengan siapa yang diinginkannya oleh Rasulullah.
Umar ibn al-Khathāb pernah menawarkan anaknya Hafsah (yang sudah
janda kepada Abū Bakar tetapi Abū Bakar diam saja, kemudian
ditawarkan kepada Ustmān tetapi ‘Ustmān meminta maaf karena
keberatan. Hal ini diberitahukan Abū Bakar kepada Nabi saw. Nabi pun
menenteramkan hatinya dengan mengatakan “Semoga Allah akan
memberikan kepada Hafsah orang yang lebih baik dari Abū Bakar dan
Ustman, kemudian Hafsah dikawini oleh Rasulullah.
2. Al-Hadi>th
Hadi>th Imam as-Syafi’i yang memperkuat statemen tentang
kewajiban memberikan mahar tidak harus berupa materi kepada calon istri
yaitu;

 خاتم الحديد اليسوى قاريبا من الدراهم ولكن له ثمن:قَال الشافعى
يتبا يع به
66
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Artinya: “As- Syafi'i berkata: Sebuah cincin besi tidak menyamai,
yang mendekati dari sedirham, akan tetapi mempunyai harga
yang diperjualbelikan dengan barang tersebut.”67
Ayat di atas menjelaskan bahwa wajib atas orang yang menikah
lagi mencampuri, memberikan maskawin. Meskipun hanya sebuah cincin
dari besi, akan tetapi mempunyai harga yang dapat diperjual-belikan
dengan barang tersebut.
Maskawin yang diberikan bisa sedikit dan bisa juga banyak itu
sama saja, dengan demikian boleh orang itu mengawini seorangwanita
dengan maskawin hanya sedirham atau kurang dari sedirham.

قال الشافعى يجوز ان تنكحه على أبخيط لها ثوبا أويبنى لها دارا
اويخد مها شهرا أويعمل لها عمال ماكان أويعلمها قرآن مسمى
أويعلم لها عبدا وما أشبه هذا
Artinya: “Imam asy-Syafi’i berkata: Boleh bahwa wanita itu
mengawini seorang laki-laki untuk menjahit kepadanya pakaian atau
membangun baginya rumah atau melayani sebulan atau lelaki itu berbuat
baginya suatu perbuatan apa saja atau ia mengajarkan al- Qur’an yang
disebutkan atau ia mengajarkan bagi wanita itu seorang budak dan yang
serupa dengan ini.”68
Penjelasan dari kitab di atas adalah Imam as-Syafi’i membolehkan
adanya mahar dengan menjahit pakaian, membangun rumah, melayani
sebulan, atau mengajarkan al-Qur’an kepada istri, yang mana hal tersebut
merupakan mahar yang dapat dipakai sebagai pengganti mahar berupa
harta.
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Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam pernah menikahkan sahabatnya
dengan wanita, yang sahabatnya ini tidak memiliki harta untuk dijadikan
mahar. Maka Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda :

آن
ِ  فَقَ ْد َملَّ ْكت ُ َك َها بِ َما َم َع َك ِمنَ ْالقُ ْر، ْا ْذهَب
Artinya: “pergilah dan aku akan menikahkanmu dengan apa yang
ada padamu dari Al Qur’an” 69(HR. Bukhari no. 5087 dan Muslim no.
3472)
Karena akad perkawinan adalah akad berdasarkan manfaat maka
boleh dengan mahar yang disebutkan, seperti sewamenyewa. Karena
manfaat orang yang merdeka boleh diambil sebagai ganti darinya dalam
sewa, maka boleh dijadikan mahar, juga berdasarkan hadi>th yang telah
disebutkan, Jika dia diceraikan istrinya sebelum sempat menggaulinya,
dan sebelum terpenuhinya manfaat, maka dia harus memberikan setengah
bayaran manfaat yang dijadikan sebagai mahar tersebut .
4.

Metode Ijtihad Imam As-Syafi’i
Imam as-Syafi’i dalam ijti>hadnya beliau menggunakan seperti yang
dikatakannya dalam Al-Umm: “Pertama-tama adalah al-Qur’an dan alSunnah. Dan apabila tidak ada, maka qiya>s (analogi) terhadap keduanya,
dan bila berkaitan dengan hadi>thdari Rasulullah dan sanadnya s}ah}ih maka
itulah tujuan akhir. Namun sumber dasar dalam madhhabnya adalah al
Qur’an, al-hadi>th, ijma>’ dan qiya>s. 70
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Imam as-Syafi’i menempatkan al-Qur’an dan al-hadi>th sebagai satu
kesatuan yang tidak dapat dibedakan, karena al-Qur’an memerlukan
penjelasan al-hadi>th. Namun tidak berarti beliau mengingkari terjadinya
perbedaan di antara al-Qur’an mutawattir seluruhnya, sedang al-hadi>th lebih
banyak yang ah}ad. Beliau memandang al-had'i>th yang s}ah}i>h
sebagaimana memandang kepada al-Qur’an, di mana masing-masing dari
keduanya wajib di ikutinya. Kemudian ia mengamalkan Ijma>’ . Pengertian
Ijma>’ menurut as-Syafi’i adalah tidak diketahui adanya perbedaan pendapat,
karena mengetahui dengan sepakat menurut pandangannya. Apabila tidak ada
dalil yang di-nas}kan maka menuju kepada qiya>s dan mengamalkannya
dengan syarat hal itu mempunyai pokok tertentu. Dengan kerasnya beliau
menolak apa yang di sebut orang istih}sa>n, dan apa yang fukaha Maliki
sebut istis}la>h, tetapi beliau mengamalkan sesuatu yang mendekatkan yaitu
istidla>. Imam as-Syafi’i juga mempertahankan beramal dengan khabar
ah}adyang shahih. Namun tidak behujjah dengan hadi>th mursal Ibnu
Musayyab yang disepakati keshahihannya.71
Dalam pelaksanaannya, Imam as-Syafi’i menempuh cara bahwa
apabila di dalam al-Qur’an sudah tidak ditemukan dalil yang di cari ia
menggunakan hadi>thmutawattir. Jika tetap tidak di temukan dalam hadi>th
mutawattir, ia menggunakan khabar ahad, jika tidak ditemukan dalil yang
dicari dalam semuanya barulah dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan
z}a>hir al-Qur’an dan al-Sunnah secara berturut-turut. Dengan teliti ia
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mencoba menemukan mukhs}is} dari al-Qur’an dan al hadi>th. Kemudian
mencari apa yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Atas keputusannya,
kemudian dicari bagaimana pendapat dari para ulama sahabat.72
Mengenai Ijma>’, Madhhab Syafi’i memandangnya sebagai hujjah
dalam agama, dan urutan ketiga setelah al-Qur’an dan al-hadi>th. Madhhab
ini tidak mengakui Ijma>’ yang bertentangan dengan naash dan tidak
memakai Ijma>’ ulama Madinah sebagai hujjah. Madhhab Syafi’i juga
menolak ijma>’suku>ti, yaitu persetujuan secara diam-diam atau tidak
membantah terus terang.
Mengenai qiya>s Imam as-Syafi’i tidak mendefinisikannya. Definisi
yang dibuat ahli us}u>lfiqh dan tokoh ulama madhhab Syafi’i yang
disesuaikan dengan yang dimaksud Imam as-Syafi’i, yaitu menghubungkan
peristiwa yang tidak ada nash, karena adanya persamaan ‘illat antara kedua
peristiwa tersebut. Adapun Imam as-Syafi’i hanya menggunakan empat
macam, hal itu di utarakan Imam as-Syafi’i didalam kitab al-Risa>lah sebagai
berikut:
a.

Al-Qur’an

b.

Al-Hadi>th.

c.

Ijma’

d.

Ra’yu (qiyas).73
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1.

Riwayat Imam Abu Haifah
Madhhab Abu Hanifah sebenarnya berasal dari nama kumpulan
pendapat Imam Abu Hanifah yang diriwayatkan murid-muridnya, antara lain
Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani serta para pengganti mereka, dan
dinamai dan dinisbahkan kepada mujtahid yang menjadi Imamnya, yaitu Abu
Hanifah al-Nu’man ibn Tsabit ibn Zuthi, asli dari persia. Lahir di Kufah tahun
80 H/699 M dan wafat tahun 150 H/767 M, bersamaan dengan tahun lahirnya
calon ulama besar, yaitu Imam as-Syafi’i.74
Imam Abu Hanifah dibesarkan di Kufah dan pada zamannya terdapat
empat ulama yang tergolong sahabat Nabi saw yang masih hidup, yaitu Anas
bin Malik di Basrah, Abdullah bin Ali Auf di Kufah, Sahl bin al Saidi di
Madinah, dan al-Tufail Amir bin Malik di Mekkah dan sempat meriwayatkan
hadi>th darinya. Jadi, Abu Hanifah adalah seorang tabi’in.
Meskipun pertama kali beliau dididik sebagai seorang pedagang
seperti nenek moyangnya, namun hal itu tidak lama, dan ia beralih mendalami
pendidikandengan

mempelajari

berbagai

cabang

ilmu

agama

yang

berkembang di Kufah yang saat itu sekaligus menjadi pusat ilmu pengetahuan
dan kebudayaan. Pada saat itu, diskusi-diskusi ilmu agama banyak
menimbulkan perdebatan terutama berkaitan dengan kaidah, hadi>th, dan
fiqh, sehingga jumlah jamaah pun terpecah kepada 3 golongan ilmu tersebut.
Imam Abu Hanifah juga ikut terlibat dalam diskusi-diskusi yang diadakan
oleh para ulama pada ketika itu, dan dapat diperkirakan pemikiran keagamaan
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yang beliau kembangkan adalah pemikiran rasional. Dalam ilmu hadi>th,
Abu Hanifah banyak menerima hadi>th dari ‘Atha bin Rabbah, Nafi Maula
ibnu Umar, Qatadah, Hammad bin Abu Sulaiman yang digelutinya kurang
lebih 18 tahun. 75
Beliau juga mempelajari ilmu fiqh dari Hammad, Ibrahim al Nakha’i,
Alqamah al-Khana’i dan al-Aswad bin Yazid dari Ibnu Mas’ud. Di Kufah ia
belajar antara lain kepada : Sya’bi, Salamah bin Kuhail, Manarib bin Ditsar,
Abu Ishak Saybi, Aun bin Abdullah, Amr bin Murrah, A’masy, Adib bin
Tsabit Al-Anshari, Sama’ bin Harb dan masih banyak lagi yang lainnya. Di
Basrah, beliau belajar kepada Qatadah dan Syu’bah, dan ulama tabi’in
termasyhur yang mempelajari hadi>th dari sahabat Nabi SAW, yaitu Sufyan
al-Tsauri. Dia juga pergi ke Mekah dan Madinah, dan kemudian menjadi
murid dari ‘Atha bin Abi Rabbah dan Abdullah bin Umar, putera dari
khalifah Umar bin Khaththab. Juga pernah berguru kepada Zaid bin Ali,
Ja’far al-Shaddiq. Abdullah bin Hasan dan para tabi’in yang ahli di bidang
fiqh. Ketika di Mekkah pernah berdiskusi dengan Imam Auza’i. Akhirnya
Abu Hanifah mendapat predikat al-Ima>m-al-A’z}am, karena keluasan
ilmunya. Pemikiran-pemikirannya merambah kemana-kemana, dikaji orang
yang menolaknya dan menerimanya. 76
Beliau berusaha mengajak orang kepada kebebasan berpikir dalam
memcahkan masalah-masalah baru yang belum terdapat dalam al-Qur’an dan
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Sunnah, dan menganjurkan pembahasan persoalan dengan bebas merdeka. Ia
banyak mengandalkan qiya>s dalam menentukan hukum, menolak sebagian
hadi>th yang di ragukan keshahihannya dan hanya bertumpu pada al-Qur’an.
Melalui qiya>s ia berusaha agar ayat-ayat al-Qur’an dapat disesuaikan pada
tiap ragam kondisi,juga menggambarkan upaya penyesuaian hukum Islam
dengan kebutuhan masyarakat di segala bidang. Karenanya bidang-bidang
ijtihad pun menjadi luas, sehingga ketentuan hukum dapat ditetapkan sesuai
dengan keadaan masyarakat tanpa keluar dari prinsip-prinsip dan aturan
pokok Islam.
2. Karya-Karya Imam Abu Hanifah
Karya Imam Abu Hanifah, baik mengenai fatwa-fatwanya maupun
ijtihad-ijtihadnya di masa beliau masih hidup belum dikodifikasikan, setelah
meninggal dikodifikasikan murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya,
sehingga menjadi madhab ahli ra’yi dan berkembang. Diantara ulama-ulama
dalam madhab Hanafi adalah :
1.

Abu Bakar bin Mas’ud Al-Kassaniy Al-Hanafi

2.

Syamsuddin As-Sarkhasi

3.

Yusuf Qardhawi
Dari ketiga ulama madhab Hanafi tersebut Ala’uddin Abi Bakr Ibn

Mas’ud al-Kasaniy al-Hanafi menyusun kitab Bada>i’ al-S}ana>i’ fi>
Tarti>b al-Syara>i’ dan Syamsuddin As-Syarkhasi menyusun kitab alMabs}u>t} dan ulama kontemporer madhab Hanafi yaitu Yusuf Qardhawi
dengan karyanya Fiqh al-Zaka>h.
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Kitab-kitab ushul fiqh yang diambil dari fatwa-fatwa Abu Hanifah,
antara lain: Us}u>l Fiqholeh Abu Zaid al-Duyusi, Us}u>l Fiqholeh Fakhrul
Islam al-Bazdawi dan Al-Mana>r oleh al-Nasa’i dan syarahnya kitab Misykat
al-Anwa>r. Selain daripada kitab ushul fiqhtersebut juga kitab Qawa>’id alFiqh, antara lain: Kitab Badi>’u al-Niz}a>m dan al-Asyba>h wa al-Naz}a>ir
susunan Ibnu Nujaim. 77
Walaupun tidak terdapat penulisan beliau sendiri didalam ilmu fiqh,
namun begitu murid-muridnya banyak memyusun buah fikiran Abu Hanifah
dalam bidang fiqh. Diantranya ialah Muhammad al-Syaibani yang terkenal
dengan kutub al-Sittah (enam kitab) yaitu: kitab al-Ziyadat, kitab al- Jami’ alSoghir, kitab al-Jami’ al-Kabir, kitab al-Sair al-Soghir, kitab al-Siar al-Kabir,
kitab al-Mabsuth.
Dengan karya-karya tersebut, Imam Abu Hanifah berpengaruh besar di
dunia Islam, khususnya bagi yang beraliran sunni. Para pengikutnya tersebar
di berbagai negara, seperti Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunisia,
Turkistan,Syiria, Mesir dan Libanon. Sekarang penganut madhab ini tetap
masuk golongan mayoritas di samping madhhab Syafi’i.
3. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Mahar Ta’lim Al-Qur’an
Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa mahar adalah kewajiban
tambahan dalam akad nikah, sama statusnya dengan nafkah. Mahar adalah
setiap harta yang memiliki harga, yang diketahui mampu untuk diserahkan.
Maka sah jika mahar berupa emas atau perak, barang yang berupa barang atau
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perhiasan, atau yang sejenisnya baik berupa utang maupun tunai. Dan sah
keadaanya sebagai uang atau dokumen keuangan, baik yang berupa takaran
maupun timbangan, hewan maupun bangunan, atau barang jualan, seperti
pakaian dan yang lainnya. 78
Sah juga jika berbentuk manfaat pribadi atau barang yang dapat
dibarter dengan uang, seperti tinggal dirumah, bercocok tanam, menaiki
kendaraan,dan yang sejenisnya. Berbeda halnya dengan ta’lim al-Qur’an dan
perkara lain yang sejenisnya yang berupa ketaatan dan kedekatan kepada
Allah SWT tidak sah untuk diberikan upah menurut ketiga imam Abu
Hanifah. Oleh karena itu tidak sah mahar yang disebutkan ini, dan diwajibkan
mahar mitsil. Karena itu manfaat yang tidak bisa diganti dengan harta.
Mahar mitsil: tentang mahar mitsil, ada beberapa situasi yang
diberlakukan padanya, yaitu:
1. Bahwa mahar bukanlah merupakan salah satu rukun akad, sebagaimana

halnya dengan jual-beli, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya
akad. Karena itu, akad nikah boleh dilakukan tanpa menyebut mahar, dan
bila telah terjadi percampuran, ditentukanlah mahar mitsil. Hanafi dan
Hambali mengatakan bahwa manakala salah satu diantara mereka
meninggal dunia sebelum terjadi percampuran, maka ditetapkan bahwa,
istri berhak atas mahar mitsil secara penuh sebagaimana ketentuan yang
berlaku bila suami telah mencampuri istrinya.
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2. Apabila akad dilakukan dengan mahar yang tidak sah dimiliki, semisal

khamar dan babi, akad tetap sah akan tetapi wajib diganti dengan mahar
mitsil.
3. Mahar

mitsil harus dibayarkan ketika telah terjadi percampuran

syubhat (wath’i syubhat), yaitu apabila telah mencampuri seorang wanita
yang sebenarnya tidak berhak untuk dicampuri, semisal saudar perempuan
sesusuan, karena ketidaktahuan pelakunya sebelumnya dan baru diketahui
setelahnya.79
Pendapat hukum ta’lim al-Qur’an sebagai mahar menurut Imam
Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dengan mengutip Imam Abu Hanifah
yaitu bahwa ta’lim al-Qur’an sebagai mahar adalah fasad (rusak) dan harus
mengganti mahar mitsil.
Ulama Hanafiah mengatakan jika laki-laki menikah dengan mahar
manfaat benda berupa menghuni rumah miliknya (laki-laki), menaiki
hewannya, mengangkut barang bawaan di atas untanya, menanam di lahannya
selama kurun waktu tertentu, maka penyebutan mahar sah dan perempuan
berhak mendapatkan manfaat yang telah disebutkan. Hal ini tidak ada
perselisihan.
Ukuran minimal mahar mitsil menurut Abu Hanifah adalah sepuluh
dirham, jika lelaki menikah dengan mahar berupa benda yang dapat diukur,
ditimbang, atau dihitung sedangkan harganya pada waktu akad setara dengan
10 dirham atau lebih, kemudian harganya berkurang di bawah 10 dirham
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sebelum , maka perempuan tidak memiliki hak untuk menuntut lebih, karena
yang dianggap adalah harga di saat akad. Adapun jika lelaki menikah dengan
mahar benda yang harganya setara 8 dirham di saat akad, maka perempuan
menuntutlah dua sisanya, meski harganya di saat penyerahan naik menjadi 10
dirham. Dasar hukumnya adalah hadi>th yang diriwayatkan dalil yang
diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan al-Baihaqi sebagai berikut:

 قال رسول هللا صل هللا عليه وسلم,َعن جابر بن عبدهللا عنه قال
الينكح النساء أألكافوأ واليزوجهن أال األولياء وال مهر دون عشرة
دراهم
Artinya:“Dari Jabir ibn Abdullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:
Jangan nikahkan wanita kecuali sekufu‟ dan jangan mengawinkan wanita
kecuali para walinya, dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh
dirham”.80
Menikah dengan mahar manfaat maknawi (manfaat bersifat abstrak)
seperti mengajar al-Qur’an, fiqh, ilmu agama yang lain, atau mengajar halalharam sesuatu, merupakan pendekatan kepada Allah yang tidak boleh
memberikan uang sewa atas pengajaran itu, maka terdapat perselisihan
pendapat. Tiga imam Hanafiyah (Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin
Hasan al-Syaibani) berpendapat bahwa alQur’an dan hukum-hukum agama
tidak boleh dijadikan pengajaran sebagai imbangan harta sehingga tidak sah
untuk dijadikan mahar, namun darinya wajib dibayar mahar mitsil, karena ia
merupakan manfaat yang tidak bisa mengimbangi harta (tidak bisa dihitung
dengan uang).81
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Terkadang memberi fatwa tentang diperbolehkannya mengambil gaji
atas pengajaran al-Qur’an dan ilmu-ilmu agama karenadarurat, karena
terkadang tidak ditemukan orang yang mengajarkan ilmu-ilmu agama padahal
hal itu wajib atas kaum muslimin, sehingga mengambil gaji atas pengajaran
tersebut diperbolehkan sebagai pengganti biaya transportasi dan lain-lain.
Kaidahnya adalah sesuatu yang patut mendapatkan upah sah dijadikan
mahar, karena upah merupakan harta yang memiliki harga yang bisa menjadi
mahar. Berdasarkan hal ini, boleh memfatwakan keabsahan menjadikan
pengajaran al-Qur’an dan fiqh sebagai mahar secara pasti. Sebagian ulama
menentang pendapat itu dari sisi yang lain, yakni dengan melihat bahwa
dengan demikian laki-laki akan menjadi pembantu perempuan, sedangkan
pembantu lelaki merdeka terhadap perempuan diharamkan maka tidak bisa
menjadi mahar. Penentangan ini tidak ada arti apa-apa, karena seorang
pengajar al-Qur’an dan ilmu tidak bisa disebut sebagai pembantu, bahkan
secara urfi ia disebut sebagai tuan. 82
Mahar selain pengajaran, seperti menikah dengan mahar ketaatan lakilaki terhadap perempuan yang mana ketaatan tersebut tidak boleh diberi upah
seperti menikah dengan mahar laki-laki menjadi badal haji perempuan maka
tidak sah dan bagi perempuan ditetapkan mahar mitsil. Lelaki menikah
dengan perempuan dengan mahar berupa menalak seorang perempuan tanpa
disertai dengan harta maka sama juga tidak sah dan bagi perempuan
ditetapkan mahar mitsil, begitu pulajika lelaki menikah dengan mahar berupa
Abdurrahman Jaziri, Kitab Fiqh ala Madzhabi Arba’ah, Juz IV, (Beirut Libanon: Darul
Kutub al-Ilmiyah, 1990),98.
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menjadi pelayan perempuan sedangkan dia adalah orang merdeka dan bukan
seorang hamba sahaya, maka tidak sah.
Suami memiliki hak bertindak atas perempuan, jika dia menjadi
pembantu perempuan, maka lelaki dianggap remeh jika perempuan
mempunyai hak menggunakan lelaki seperti tuan menggunakan hambanya.
Hal ini tidak diperbolehkan, berbeda jika memang lelaki tersebut adalah
hamba sahaya dan perempuan rela lelaki tersebut menjadi suaminya, maka
sah lelaki tersebut menikah dengan perempuan tersebut dengan mahar
menjadi pelayan bagi perempuan tersebut, karena sifat kepelayanan sudah
melekat pada lelaki itu, maka tidak ada penghalang untuk melayani isterinya.
Pelayanan yang tidak dianggap hina, menikah dengan mahar
menanamkan tanaman bagi perempuan di tanah milik perempuan itu sendiri,
atau menggembalakan kambing milik perempuan selama waktu tertentu,
maka hal ini sah untuk menjadi mahar, menurut pendapat yang benar. Para
ulama menyatakan dalam pembahasan ijarah (sewa orang), anak tidak boleh
menyewa ayahnya untuk menjadi pembantu, tetapi boleh menyewanya untuk
menggembala, bertani karena tidak ada kehinaan sama sekali.
Pelayanan

yang

tidak

hina

pula,

menikah

dengan

mahar

menggembalakan kambing ayah si perempuan seperti yang terjadi padaNabi
Musa a.s. dengan mertuanya yakni Nabi Syuaib a.s. yang telah dikisahkan
oleh Allah dalam al-Qur’an. Syari’at kaum sebelum kita merupakan syari’at
bagi kita jika tidak ada nasikh (hukum pengganti). Keadaan seperti ini, wali
mengganti mahar mitsil bagi si istri.
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Seorang laki-laki menikah dengan mahar mendatangkan perempuan
lain yang merdeka sebagai pelayan maka mahar sah jika perempuan yang lain
itu rela, jika seorang lelaki menikah dengan mahar mendatangkan laki-laki
lain sebagai pelayan selama waktu tertentu dan laki-laki lain itu rela, maka
mahar demikian ini tidak boleh jika pelayanan laki-laki lain itu bisa
menjadikan fitnah, dengan demikian mahar diganti dengan harga pelayanan
itu. Mahar dengan mendatangkan laki-laki lain yang tidak ada kekhawatiran
terjadinya fitnah, maka boleh-boleh saja, sedangkan jika laki-laki lain itu
tidak rela menjadi pelayan maka mahar ditetapkan harga pelayanannya.
Seorang laki-laki menikah dengan mahar mendatangkan laki-laki lain sebagai
pelayan selama waktu yang tidak di tentukan, dalam masalah ini juga terdapat
perincian yang telahdisebutkan yakni boleh jika tidak ada fitnah dan tidak
boleh jika ada fitnah.83
Tidak sah juga, jika mahar berbentuk sesuatu yang bukan merupakan
harta yang dapat dihargakan. Itu seperti seorang laki-laki muslim menikahi
seorang perempuan muslimah dengan mahar yang berupa debu, darah
minuman keras, babi, karena bangkai dan darahbukan merupakan harta dalam
hak seseorang. Demikian pula minuman keras dan babi bukanlah harta yang
dapat dihargakan dalam hak seorang laki-laki muslim. Juga tidak sah
perkawinan seorang perempuan dengan syarat menceraikan perempuan yang
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lain, atau dengan syarat memaafkan hukuman qisas karena perceraian
bukanlah harta, dan begitu halnya qisas. 84
Tidak sah pernikahan syighar yaitu seorang laki-laki mengawinkan
saudara perempuannya kepada lelaki yang lain,dengan syarat orang tersebut
mengawinkan saudara perempuannya dengannya dan hal itu menjadi
maharnya. Menurut madhab Hanafi pernikahan tersebut fasid. Karena alat
kelamin masing-masing tidak bisa dijadikan mahar. Pernikahan tidak
menuntut syarat yang fasid, sebagaimana halnya jika, seorang perempuan
dikawinkan dengan syarat menceraikannya, serta untuk memindahkannya
dari rumahnya, dan syarat yang lain yang sejenisnya. Sedangkan pelarangan
dari syighar adalah terbebas dari ganti.
Jika seorang laki-laki merdeka mengawini seorang perempuan dengan
syarat melayaninya selama setahun, seperti menggembalakan dombanya
selama setahun, penyebutan syarat ini fasid. Perempuan tersebut berhak
mendapatkan mahar mitsil. Menurut pendapat Abu Hanifah dan Aby Yusuf
manfaat bukanlah harta yang dapat dihargakan menurut keduanya, karena
manfaat ini tidak terjamin dari perampasandan kehilangan. Hanya saja dapat
dihargakan untuknya jika, dilaksanakan akad kepadanya karena darurat,
untuk mencegah kebutuhan padanya.
Mahar dengan mengajarkan istri semua isi Al-Qur’an, atau sebagian,
hukum agama yang berupa perkara halal dan yang haram. Maka menurut
ulama Hanafi yang mutaqaddim tidak sah. Dasar dalam ta’lim al-Qur’an
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sebagai mahar diganti dengan mahar mitsil adalah dalam firman Allah QS.
an-Nisa’ ayat 24:















   



   



    
   
    
    
Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang
bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki[282] (Allah telah
menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan
bagi kamu selain yang demikian[283] (yaitu) mencari isteri-isteri dengan
hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri 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[284]. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui
lagi Maha Bijaksana.85
Akad nikah adalah akad pertukaran manfaat antara suami dan istri.
Akad nikah merupakan syarat pertama untuk menukar manfaat, dan untuk
mendapatkan manfaat tersebut suami wajib membayar mahar. Karena itu, jika
akad nikah sudah terjadi (sah) berarti mahar wajib dibayar. Logikanya, ayat
24 surat al-Nisa: “antabtaghu bi amwalikum”, yaitu mencari hak memilki
untuk mendapatkan manfaat dengan harta.
Fungsi kata bi pada kalimat bi amwalikum dalam ayat ini
menunjukkan memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dengan jalan
mengganti, yaitu dengan membayar mahar. Sejalan dengan Abu Hanifah,
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menurut al-Kasani yang juga dari madhhab Hanafi menyebutkan bahwa
mahar merupakan ganti kepemilikan manfaat. Suami berhak mendapat
manfaat dari isteri, dengan terjadinya transaksi (ijab dan kabul). Suami harus
membayar mahar untuk mendapat hak manfaat ini. Juga karena yang tadi
disebutkan bukanlah harta karena ta’lim al-Qur’an dan perkara lain yang
sejenisnya yang berupa ketaatan dan kedekatan kepada Allah SWT tidak sah
untuk diberikan upah menurut ketiga imam madhab Hanafi. Oleh karena itu
tidak sah mahar yang disebutkan ini, dan diwajibkan mahar mitsil. Karena itu
manfaat yang tidak bisa diganti dengan harta.
Madhhab Hanafi menyatakan tidak boleh menggunakan pengajaran
sebagai mahar, karena mahar itu kurang dari sepuluh dirham. Dasar
hukumnya adalah hadi>th yang diriwayatkan dalil yang menikah dengan
mahar akan melayani istri selama satu tahun atau mengajarinya al-Qur’an,
maka bagi istri adalah mahar mitsil. Berikut alasannya mengapa mahar
tersebut diatas dianggap fasid dan diganti mahar mitsil:

ْ
وان تزَ وج حر أمراة على خدمته لها سنة أو على تعليم القران صح
 لها قيمت خدمته سنة وإن تزوج:النكاح ولها مهر المثل وقال محمد
عبد امرأة بأذن مواله على خدمته لها سنة جاز ولها الخدمة
Artinya:“Jika seseorang yang merdeka menikah dengan mahar akan
melayani istri 1 tahun atau mengajarinya al-Qur’an,maka bagi istri adalah
mahar mitsil. Muhammad berkata: bagi istri tersebut adalah harga pelayanan.
Jika seoranghamba sahaya menikah dengan izin tuannya dengan mahar
melayani istri selama 1 tahun, maka diperbolehkan dan bagi istri mendapat
pelayanan suami tersebut.”86

Imam Kamal bin Muhammad bin Abdulrahim al-Ma’ruf bin al-Humam al-Hanafi,
Syarh Fathul al-Qadir, Juz 3, (Beirut Libanon: Darl al-Kutub al-Ilmiyah, 1634), 326.
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Pendapat hukum mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar menurut
Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dengan mengutip Imam Abu
Hanifah yaitu bahwa ta’lim al-Qur’an sebagai mahar adalah fasad (rusak)
dan harus mengganti mahar mitsil. Alasan hukumnya terdapat dalam kitab
Syarh Fathul Qadir karangan Imam Ibnu al-Humam, sebagai berikut:

 والعدول،وألبي حنيفة أن الدوج األصلي مهر الدل ذىو األعدل
عنوعندصحة التسمية وقد سدت لدكان الجهالة
Artinya: “Menurut Abu Hanifah, sesungguhnya yang asli diwajibkan
adalah mahar mitsil karena mahar mitsil itu yang paling adil, dan kalaupun
ada yang mengadakan perpindahan memilih tidak memakai mahar mitsil itu
dibolehkan ketika mereka telah memilih mahar musamma, menurut Abu
Hanifah itu tidak sah atau rusak karena tidak jelas”.
Madhab Hanafi mutta’akhirin, tidak memperbolehkan mahar
berbentuk ta’lim al-Qur’an dan hukum-hukum agama sebagai mahar. Dalil
yang menjadi pijakan untuk pendapat ini adalah hadi>th riwayat Sahl bin
Sa’ad yang berisikan bahwa, Nabi SAW mengawinkan seorang laki-laki
dengan mahar kemampuan membaca Al-Qur’an yang dia miliki.
4. Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah
Meskipun Abu Hanifah dikenal dengan madhab rasionalis yang acap
kali menyelami di balik arti dan ‘illat suatu hukum dan sering menggunakan
qiya>s, tapi tidak berarti mengabaikan nas}k-nask al-Qur’an dan Sunnah atau
meninggalkan ketentuan hadi>th dan as\ar. Tidak ada riwayat s}ah}i>h} yang
menyebutkan beliau mendahulukan rasio daripada sunnah dan as\ar. Bahkan
jika menentukan pendapatatau qaul (pertanyaan) sahabat yang benar. Ia
menolak untuk melakukan ijtiha>d. Dengan kata lain, pemikiran fiqh Abu
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Hanifah tidak berdiri sendiri, tetapi malah berakar kuat pada pendahulupendahulunya di Irak dan juga ahli waris hadi>th di Hijaz.87
Adapun langkah legislasi Abu Hanifah dalam mengambil kesimpulan
hukum-hukum fiqh ialah sebagaimana yang pernah dia katakan :
“Saya mengambil hukum dari al-Qur’an, jika saya tidak
mendapatkannya dari al-Qur’an, maka saya bersandar kepada sabda-sabda
Rasul yang s}ah}i>h} dan yang terdapat di kalangan orang-orang yang bisa
dipercaya. Bila dalam al-Qur’an dan hadi>th tidak saya ketemukan sesuatu
pun, maka saya beralih kepada keterangan para sahabat. Saya mengambil
mana yang saya kehendaki. Setelah berpijak pada pendapat pada pendapat
orang-orang lain. Jika telah sampai kepada pendapat Ibrahim, As-Sya’bi,
Hasan Basri, Ibnu Sirrin, Sa’id bin Musayyab, sambil beliau mengemukakan
beberapa nama ulama besar dari para mujtahid, maka aku pun berhak untuk
melakukan ijtiha>d sebagaimana yang mereka lakukan.”88
Jadi dalam menyusun fiqh, ia pertama-pertama mencari keterangan
dari al-Qur’an, bila tidak diperoleh keterangan, maka mencari dalam sunnah
rasul, hadi>th yang s}ah}i>h} dan masyhu>r,tersiar dalam kalangan orang
terpercaya. Bila tidak ada dari kedua sumber tersebut, maka beliau
mengambil keterangan dari as\|ar Al-S}ah}a>bi, ucapan atau perbuatan para
sahabat. Bila tetap tidak memperoleh keterangan , mulailah beliau
mencurahkan segala kemampuannya menggali dalil dari nash al-Qur’an dan
hadi>th untuk menetapkan mengistinba>t}kan hukum besangkutan, yang
dinamakan ijtiha>d. Yang demikian disebut us}u>l al kubra >(pokok-pokok
yang terpenting dan besar).
Imam Abu Hanifah sangat terkenal dengan kehati-hatiannya dalam
menerima hadi>th. Tidak setiap hadi>th langsung diterima sebagai sumber
syari’at Islam, kecuali diriwayatkan oleh jama>’ahi dari jama>’ah, atau berita
87
Huzaimah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab,
Logos,1997),100.
88
Khudari Beik, Tarikh Tasyri al-Islami, (Beirut: Dar al-Fikri,1995), 128.
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(Jakarta:

yang disepakati oleh fuqaha suatu negeri dan diamalkan, atau berita ah}ad
yang diriwayatkan dari sahabat dalam jumlah banyak yang tidak
dipertentangkan. 89 Jadi pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar madhab
Hanafi dalam menetapkan hukum suatu masalah, adalah:
a.

Al-Kitab (al-Qur’an). Semua madhhab sepakat adalah dalil hukum yang
pertama dan utama. Walaupun mereka terkadang berbeda pendapat
dalam menafsirkan dan istinbat (menetapkan hukum ayat tersebut).

b.

Al-Sunnah, hadi>th yang diterima oleh mazhab Hanafi adalah hadi>th
masyhur, yang diriwayatkan oleh dua atau tiga orang, bahkan lebih.

c.

Aqwa>lu al-s}ah}a>bah (perkataan sahabat)

d.

Ijma>’

e.

Al-Qiya>s.

Madhab Hanafi

yang

paling

banyak

menggunakan

qiya@s, sehingga mereka dikenal sebagai ah}lu ra’yi.
f.

Al-Istih}sa>n. Prinsip lebih mementingkan keadilan dan kebaikan secara
mutlak.

g.

Urf menurut bahasa adalah apa yang biasa dilakukan orang, baik dalam
kata-kata maupun perbuatan. Dengan perkataan lain adat kebiasaan.
Beliau melakukan segala urusan (bila tidak ditemukan dalam al-Qur’an,
sunnah, ijma’ atau qiyas, dan apabila tidak baik dilakukan dengan cara
qiyas), beliau melakukannya atas istih}sa>n selama dapat dilakukannya.
Apabila tidak dapat dilakukan istih}sa>n, beliau kepada ‘urf manusia. 90
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Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan eksistensi mahar ta’lim alQur’an menurut Imam Abu Hanifah yaitu:
1. Tidak sah mahar ta’lim al-Qur’an tersebut sebab, tidak memenuhi atau

kurang dari sepuluh dirham, dan wajib diganti mahar mitsil, serta mahar
jasa bukanlah harta yang dapat dihargakan.
2. penyebutan syarat dalam mahar ta’lim al-Qur’an ini fasid, sebab tidak

adanya jaminan dari perampasan dan kehilangan.

BAB IV
ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT IMAM AS-SYAFI’I DAN
IMAM ABU HANIFAH DAN RELEVANSINYA DENGAN KHI
MENGENAI MAHAR BERUPA TA’LIM AL-QUR’AN
A. Analisis Komparatif Pendapat Imam As-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah
Tentang Mahar Berupa Ta’lim Al-Qur’an
Mahar disyari’atkan Allah SWT untuk mengangkat derajat wanita dan
memberi penghormatan yang sangat berharga bagi setiap wanita. Ini berarti mahar
dalam akad pernikahan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Oleh karena
itu Allah SWT mewajibkan mahar kepada laki-laki bukan kepada perempuan
karena laki-laki lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkan padanya seperti halnya
juga seluruh beban materi. Istri pada umumnya dinafkahi dalam mempersipkan
75

dirinya dan segala perlengkapan yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya,
tetapi memanfaatkannya kembali kepada suami juga.
Perlu disadari bersama bahwa teks-teks yang dibawa Nabi saw bersifat
statis, karena semenjak beliau wafat hadi>th telah berhenti, demikian juga alQur’an. Sementara, kehidupan umat manusia bersifat dinamis, dari waktu ke
waktu selalu mengalami perkembangan yang memunculkan permasalahanpermasalahan baru. Hadi>th Nabi SAW yang menjelaskan tentang kedudukan
mahar berupa ta’lim al-Qur’an maupun yang melarang adanya maskawin berupa
ta’lim al-Qur’an. Satu sisi ulama yang berpendapat legalnya mahar berupa ta’lim
al-Qur’an, seakan-akan memandang martabat seorang wanita bisa dimiliki
dengan ta’lim al-Qur’an, namun di sisi yang lain pendapat tersebut tidak
memberatkan kaum laki-laki yang akan menikahinya. Hal itu berbeda dengan
pendapat yang tidak membolehkannya, mungkin pendapat tersebut di pandang
dari sisi sosial, hal tersebut merupakan bentuk penghormatan bagi wanita yang
akan dinikahinya.
Dalam hal menganalisa dan sekaligus mengkoprasikan pemikiran Imam
as-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah mengenai pemahaman mahar berupa ta’lim alQur’an disini penulis perlu menganalisis terhadap metode kedua tokoh ini dalam
mengijtihadi sebuah arti mahar ta’lim al-Qur’an, dengan harapan analisis ini akan
dirasa mampu menambah kejelasan terkait pendapat dari masing-masing mereka
yang mungkin bisa diterapkan ataupun dipertanggung jawabkan terutama pada
negeri kita indonesia tercinta ini.
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Imam as-Syafi’i sebagian besar dianut negara ASEAN termasuk indonesia.
Beliau menjelaskan, memberikan mahar berupa ta’lim al-Qur’an adalah boleh,
sebagaimana dalam kitabnya al-umm berikut:

ْ و َي ُج:
َّ قَا َل ال
 أَ ْو,ارا
ً َ أَ ْو َب ْينَى لَهُ د,لى أَ ْن يُ ْخ ِبط لَهُ ثَ ْوبًا
َ شافِ ُع
َ وز أَ ْن تَن َك ُحهُ َع
 أَ ْو َي ْعلَ ُم,س َمى
َ نحدَ َم َها
ِ َي
َ  أَ ْو َي ْع ِل ِم َها قُ ْراَنَا ُم, َ أَ ْو َي ْع َم ْل لَهُ َع َمالَ َما َكان,ش ْه ًرا
.َ َو َما اَ ْشبه َهذ,س َمى
َ لَهُ َع ْبدَا َع َمالَ ًء َم

Artinya: Imam asy-Syafi’i berkata:”Boleh bahwa perempuan mengawini
seorang pria untuk menjahit kepadanya pakaian atau membangun baginya rumah
atau melayani sebulan atau pria itu berbuat baginya suatu perbuatan apa saja atau
ia mengajarkan al Qur’an yang disebutkan atau ia mengajarkan bagi perempuan
itu seorang budak dan yang serupa dengan ini.” 91
Bahwa membolehkan adanya mahar dengan menjahit pakaian membangun
rumah, melayani sebulan atau mengajarkan al-Qur’an kepada istri yang
merupakan mahar jasa. Akan tetapi pemberian mahar berupa jasa diperbolehkan
karena apabila dinominalkan akan dapat ditukar dengan barang ataupun uang.
Imam as-Syafi’i memberikan definisi yang terbuka dan jelas tentang mahar, yakni
sesuatu (bisa harta maupun jasa) yang wajib diberikan oleh suami kepada istri
untuk menghalalkan seluruh anggota badannya,92 baik sedikit atau banyak karena
Allah tidak menyebutkan larangan terhadap qinta>r yang berarti harta yang
banyak serta tidak batasan minimal. Hal itu ditunjukan oleh sunnah Nabi dan
qiya>s terhadap ijma’ dalam masalah ini, jadi, menurut Imam as-Syafi’i mahar
tidak mengenal batas tinggi dan rendahnya, segala sesuatu yang dapat menjadikan
berharga bagi yang lain dapat dijadikan mahar.
91
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Pemberian mahar dalam ukuran sedang lebih disukai, lebih baik jika
seseorang tidak memberikan mahar kepada istrinya melebihi mahar Rasullulah
SAW kepada istri-istrinya, dan yang dibayarkan untuk putri-putri beliau yaitu
lima ratus dirham sebagai upaya mencari berkah dengan cara meneladani setiap
perkara yang dikerjakan Rasulullah SAW. Prinsip bagi Imam as-Syafi’i yaitu asal
sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan
sebagai maskawin, maka jelas bahwa mahar berupa jasa atau manfaat (non materi)
diperbolehkan dan tidak ada batas minimalnya. Sebagaimana had{{{{i>th
mengatakan:93

صبَ َحاه َُّن َوجْ هً وقَ َاله َُّن َم ْه ًر
ِ س
ْ َاء أمتِى أ
َ َِخي ُْر ن
Artinya: sebagus-bagusnya perempuan umatku yang wajahnya berseri-seri
dan sedikit maharnya.
Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah bahwa mahar adalah
kewajiban tambahan dalam nikah, sama statusnya dengan nafkah. Mahar
mengajarkan al Qur’an atau melayani istri menurut Imam Kama>luddin bin alHuma>m al-Hanafi dalam kitab Sya>rh Fathul Qa>dir yaitu:

َوإن تَزو َج حر امرأةَ خدمته أياها سنة أو على تعليم القرأن فلها مهر
مثلها
Artiya: jika seseorang yang merdeka, menikahlah dengan mahar akan
melayani istri selama satu tahun atau mengajarinya al Qur’an, maka bagi istri
adalah mahar mitsil.94
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Penjelasan diatas adalah Pendapat hukum mengajarkan al-Qur’an sebagai
mahar menurut Imam Kama>luddin bin al-Huma>m al-Hanafi dengan mengutip
Imam Abu Hanifah yaitu bahwa mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar adalah
fasad (rusak) dan harus menggantinya dengan mahar mitsil.95 Dasar Imam Hanafi
dalam mengajarkan al Qur’an sebagai mahar diganti dengan mahar mitsil adalah
dalam firman Allah QS. An-Nisa’ ayat 24:
  
     
     














    
   
    
    
Artinya: Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang
bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki
sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain (perempuanperempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk
menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu
dapatkan dari mereka, berikanlah mas-kawinnya kepada mereka sebagai suatu
kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika diantara kamu telah saling merelakannya,
setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. 96
Hal itulah yang coba direspons oleh imam as-Syafi’i dan Imam Abu
Hanifah yang hidup pada abad ke 6 (enam) hijriyah (599-683 H), keduanya
memiliki pendapat yang berbeda mengenai permasalahan mahar berupa ta’lim alQur’an Imam Abu Hanifah menyatakan tidak boleh karena mahar itu berupa harta
benda (mal). Berikut ulasan lengkapnya:
95
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 واليجوز أن يكون إال. أوماقيمته عشرة دراهم.المهر أقله عشرة دراهم
 فال يجوز أن يكون مهرا كتعليم. تعليم القرآن واجب:ماال أونقول
.الشهدتين
Artinya; Mahar (mas kawin) minimal 10 (sepuluh) dirham, atau sesuatu
yang sebanding dengan sepuluh dirham. Tidaklah boleh (sah) adanya mahar
terkecuali berupa harta benda. Saya berpendapat bahwa mengajarkan al-Qur’an
(hukumnya) wajib, maka tidaklah boleh mengajarkan al-Qur’an dijadikan sebagai
mahar seperti mengajarkan kalimah syahadat (syahadat tauhid dan Rasul). 97
Kedua, dalam beristinbāṭ ketidak bolehannya mahar berupa ta’lim alQur’an ia (Imam Abu Hanifah) berdasarkan hadi>th dari Jabir dan Abdullah
sebagaimana berikut:

 قال رسول هللا صل هللا عليه وسلم الينكح,َعن جابر بن عبدهللا عنه قال
النساء أأل كافوأ واليزوجهن أال األولياء وال مهر دون عشرة دراهم
Artinya:“Dari Jabir ibn Abdullah, bahwa Rasulullah SAWbersabda:
Jangannikahkan wanita kecuali sekufu‟ danjangan mengawinkan wanita kecuali
para walinya, dantidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham”. 98
Dari dasar hukum diatas Hanafiyyah juga memperkuat argumennya.
Pertama, bahwa ta’lim al-Qur’an (seluruh atau sebagian) kepada istrinya, tidaklah
sah dijadikan mahar, karena ta’lim al-Qur’an dan perkara lain yang sejenisnya
yang berupa ketaatan dan kedekatan kepada Allah Swt tidak sah untuk dijadikan
upah atau imbalan harta. Di samping itu, Hanafiyyah menganggap bahwa segala
perbuatan ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim dengan menerima upah
adalah batal dan rusak.Mereka beralasan, pertama: pengajar al-Qur’an berprofesi
sebagai Khalifah Rasulullah yang di utus kepada umat manusia sebagai pengajar,
Nabi tidaklah pernah mau menerima upah atau gaji atas pengajaran yang beliau
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Abdullah Ibn Mahmūd al-Maushuly al-Hanafy, Ikhtiyār li al-Ta’lil al-Mukhtār, (Bairut:
Dārul Kutūb al-Ilmiyah, Juz III, 1937 M/ 1356 H), 101 & 105.
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Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqiy, Sunan al-Baihaqiy al
Kubra, Juz VII, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), 240.

80

lakukan. Oleh karena itu, seharusnya bagi pengajar mengikuti teladan Rasulallah.
Kedua, pada masa itu, pengajar atau guru sudah mendapatkan gaji dari Baitul
Mal, oleh sebab itu mereka tidak perlu lagi memikirkan mata pencaharian untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya.
Sementara itu Imam as-Syafi’i memiliki pendapat berbeda dengan
mengatakan bahwa mahar berupa hafalan al-Qur’an hukumya sah, namun perlu
diingat, adanya mahar hafalan al-Qur’an tersebut haruslah menyambung dengan
akad nikahnya. Berikut pendapatnya:

ُ َت ال ُمدَّة
ْ لك إذا َكان
َ َص َح ذ
ْ َأذَا تَزَ و َج َوأ
َّ ًيم القرآن ُمدَّةً َم ْعلُومة
َ صدَ َقها َ تَ ْع ِل
ب َعادَ ِة التعليم َول َها
َ ُمتَصلَةً ِبال َعق ِد َوتُطا َ ِلبُهُ ِباتَعليم فى ِت
ِ لك ال ُمد ِة َعلَى َح ْس
َ ُ أَ ْن ت
ْ َ ليم َماشَأ
َت ِمنَ القرآن َوإن كانَ ألصداق تَ ْعليم شيء ِمن
ِ طا ِلبَهُ بِتَ ْع
ْ القرآن فَي ْشترط
أن يُ ْذ َك َر ألسورة األتي يَعل ُم َها
Artinya: Ketika seseorang menikahi dan maharnya (mas kawinnya) berupa
mengajarkan al-Qur’an dengan waktu yang telah ditentukan, maka hal tersebut
(hukumya) sah dengan catatan waktu mengajarkan al-Qur’an (yang sebagai
mahar tersebut) bersambung dengan akad nikahnya, seorang istri boleh menuntut
suaminya untuk (memenuhi mahar berupa mengajarkan al-Qur’an) pada waktu
itu dengan adat, dan istri berhak kapan saja untuk menuntut mahar berupa
mengajarkan al-Qur’an. Jika mahar tersebut berupa mahar mengajarkan sesuatu
dari al-Qur’an, maka disyaratkan agar menuturkan surat yang akan
diajarkannya.
Syafi’iyyah memperbolehkan menerima upah dalam mengajarkan
alQur’an. Pada masa Rasulallah megajarkan al-Qur’an memang merupakan
perbuatan yang diwajibkan bagi setiap muslim, sehingga tidak diperbolehkan
mengambil upah dalam melakukan kewajiban tersebut. Sedangkan pada masa
sekarang bukanlah farẓu‘ain lagi, sehingga boleh mengambil upah darinya.
Mereka

beralasan,

pertama

ta’lim

bahwa

al-Qur’an

hukumnya

farẓu

kifāyah dan mengajarkannya tidak memerlukan niat. Kedua, karena mereka
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mengqiyaskan kebolehan menerima upah mengajarkan al-Qur’an dengan petugas
zakat (‘Amil zakat).
Baik Imam as-Syafi’i maupun Imam Hanafi keduanya sama-sama
memiliki alasan di balik perbedaan pendapatnya. Alasan perbedaan pendapat
tersebut bisa dilihat, pertama, dari syarat yang ditetapkan oleh keduanya. Imam
Hanafi secara tegas menentukan persyaratan bahwa mahar harus berupa harta
benda (mall). Oleh karena itu, mahar yang berupa hafalan sebagian atau seluruh
al-Qur’an tidaklah sah. Kedua, Imam Abu Hanifah mensyaratkan minimal mahar
ialah 10 (sepuluh) dirham atau harta yang sebanding dengan sepuluh dirham.
Sedangkan Imam as-Syafi’i tidak memberikan batasan minimal maupun
maksimalnya mahar.
Memang Nabi mengizinkan sahabat menikah dengan mengajarkan
beberapa ayat dari al-Qur’an, karena Nabi saw memuliakan atas hafalan sahabat
tersebut. Dengan demikian, tidak selayaknya al-Qur’an kita jadikan sebagai trend
dalam memberikan mahar kepada calon istri. Akan membawa kebaikan dan
mendatangkan kemaslahatan bagi mereka yang memahami akan kegunaan dan
keagungannya. Hal ini karena kemuliaan dan keagungan al-Qur’an sebagai kitab
suci umat muslim.
Dari pendapat tersebut, Islam memberikan hak kepada wanita untuk
memegang urusannya, termasuk dalam memanfatkan maharnya. Hal ini
merupakan salah satu upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat wanita
serta menghargai kedudukannya, karena pada zaman Jahiliyyah hak perempuan
telah dihilangkan dan disia-siakan. Pada masa itu para orang tua dapat dengan
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leluasa mempergunakan harta tersebut sesuai dengan keingingnannya sendiri
tanpa memperdulikan hak-hak anak gadisnya.
Di zaman sekarang ini masih banyak orang tua yang menikahkan anak
gadisnya hanya mempertimbangkan materi belaka. Seakan-akan anak gadisnya
adalah barang dagangan yang mendatangkan keuntungan besar dan harta
melimpah bagi keluarganya.
Gadis yang cantik, berpendidikan tinggi atau memiliki pekerjaan bergengsi
biasanya membuat ayahnya menjadi tertipu oleh dirinya sendiri. Dengan congkak,
menuntut laki-laki yang meminang anak gadisnya untuk membayar mahar yang
mahal. Hal ini jelas sangat memberatkan bagi pemuda yang hendak melamar anak
gadisnya. Dengan bangga, seorang ayah mengatakan bahwa dirinya telah
menafkahi anak gadisnya sejak kecil hingga dewasa. Ia mengeluarkan biaya yang
tidak sedikit sampai anak gadisnya menjadi seperti sekarang ini. Bagaimana
seorang pemuda bisa memberikan mahar yang demikian memberatkan dirinya
tersebut? Tuntutan ayah si gadis melemahkan nyalinya untuk melamar. Hal ini
jauh dari ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad saw.
Sebagaimana ketentuan yang telah dikemukakan di atas tentang kewajiban
mengajarkan beberapa ayat al-Qur’an yang dijadikan mahar, maka secara tidak
langsung kewajiban seorang suami yang memberikan mahar berupa mengajarkan
al-Qur’an akan lebih berat. Mahar apapun yang diberikan oleh suami atau yang
diminta oleh istrinya pada intinya adalah harus mendatangkan manfaat, baik
berupa harta benda ataupun berupa jasa.
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Sejauh pengamatan, pembacaan penulis, baik Imam Syafi’i maupun Imam
Hanafi masih tetap konsisten dengan corak madżhabnya masing-masing. dengan
kekhasan madżhab Ḥanafi yang mendayagunakan akal dengan porsi lebih
(rasionalis), namun dalam masalah ini (ketidakbolehan mahar berupa mengajarkan
al-Qur’an) penulis melihat bahwa pendapatnya sangat tekstualis dan lebih terlihat
kehati-hatiannya. Secara ringkas seolah Imam Abu Hanifah ingin bertanya kepada
pihak yang memperbolehkan mahar berupa mengajarkan al-Qur’an; “Mengapa alQur’an dijadikan mahar dalam pernikahan, bukankah al-Qur’an merupakan kitab
yang suci, dan bagi yang mengajarkan al-Qur’an tidak diperbolehkan mengambil
upah?. Begitu juga dengan, Imam as-Syafi’i yang selalu mengedepankan konsep
ihtiyāṭ (kehati-hatian) yang tinggi dalam setiap pengambilan hukum, terlebih
urusan yang mengandung unsur ta’abbudiyah seperti halnya nikah, masih begitu
terasa kehatihatiannya. Untuk urusan nikah, ia sangat berhati-hati karena al-aṣlu fi
al-abdlā’at-tahrīm (hukum asal dalam urusan vagina adalah haram). Menanggapi
orang-orang yang menyangsikan pendapatnya, ia seolah-olah ingin mengajukan
pertanyaan

balik;

“Kenapa

maskawin

berupa

ta’lim

al-Qur’an

tidak

diperbolehkan, toh hal tersebut sudah ada dalam masa hidup Rasulallah saw?”.
Namun menurut penulis dalam masalah ini, agaknya pendapatnya justru terihat
tidak berhati-hati, karena mungkin seorang yang memberikan mahar berupa ta’lim
al-Qur’an ternyata tidak mampu memenuhinya.
Demikianlah hasil analisa penulis terhadap pendapat kedua Imām tersebut.
Menurut

penulis,

pendapat

keduanya

mempunyai

konteks

kelebihan

sendirisendiri. Untuk konteks masyarakat Indonesia, penulis menjumpai mahar
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berupa ta’lim al-Qur’an sebagian surat dari al-Qur’an pernah penulis jumpai.
Yang mana pendapat tersebut diusung oleh Imam as-Syafi’i, dan pendapat
tersebut didukung dengan beberapa hadi>th Nabi yang sudah penulis uraikan.
Maka, menurut hemat penulis, boleh (sah) saja mahar berupa ta’lim al-Qur’an.
Namun yang menjadi permasalahan kemudian adalah bagaimana dengan
suami yang tidak begitu mengerti tentang bacaan dan juga tata cara beribadah
yang baik dan benar. Ini bisa terjadi pada pasangan yang baru masuk Islam
(muallaf) atau orang yang notabene muslim akan tetapi dia kurang begitu
mengerti masalah agama secara mendalam.
Untuk mengatasi masalah yang demikian ini sebenarnya banyak cara yang
dapat dilakukan, antara lain adalah dengan mendatangkan seorang guru agama
atau seseorang, baik laki-laki ataupun perempuan yang berkompeten dalam urusan
agama sebagai kompensasi atas suami yang kurang begitu mengerti masalah
agama atau belum fasih dalam melafalkan ayat-ayat al-Qur’an. Hal ini dilakukan
demi tanggung jawab suami atas mahar yang telah diberikan kepada istrinya, dan
konsekuensinya benda-beda tersebut harus mendatangkan kemanfaatan terhadap
istri yang menerimanya. Mahar tidak hanya sebagai simbol kelegalan pernikahan
semata. Untuk itu, istri berhak menuntut suami untuk mengajarkannya atau paling
tidak mendatangkan seorang guru untuk dirinya, karena mahar adalah hak penuh
seorang wanita.
Sedangkan

mengenai

pendapat

Imam

Abu

Hanifah

yang

tidak

memperbolehkan ta’lim al-Qur’an sebagai mahar, hal tersebut menurut kaca mata
penulis, sangatlah tekstualis dan menampilkan kehati-hatiannya, mengapa
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demikian? Karena bisa jadi seorang suami yang ta’lim al-Qur’an sebagai mahar
tersebut, ternyata tidak bisa memenuhi atau dengan kata lain suami tersebut tidak
bertanggung jawab atas mahar yang ia sebutkan dalam waktu proses ijab dan
kabul. Maka, menurut hemat penulis, penulis sependapat dengan pendapatnya
Imam Abu Hanifah, di mana ia tidak memperbolehkan mahar berupa ta’lim alQur’an.
Kenapa demikian? Karena al-Qur’an adalah sebagai pegangan bagi umat
muslim, tidak bisa digunakan semaunya dengan tujuan yang tidak pasti, apalagi
digunakan hanya karena mengikuti trend yang berlaku di masyarakat semata,
tanpa mengetahui esensi dari pemberian al-Qur’an itu sendiri. al-Qur’an adalah
mukjizat paling hebat yang diperoleh Nabi saw dengan perjuangan yang panjang
dan melelahkan, maka selayaknya kita sebagai penganut agama Nabi Muhammad
saw menjaga dan memeliharanya agar perjuangan yang telah dilakukan oleh Nabi
saw dan para sahabatnya tidak haus karena pergeseran zaman dan tradisi yang
berkembang pada saat ini.
Dengan demikian, “mahar berupa ta’lim al-Qur’an” yang dijadikan mahar
tersebut tidak hanya sebagai simbol atas kelegalan hubungan suami istri saja, akan
tetapi ini sebagai salah satu bukti bahwa seorang suami sebagai Imām dalam
rumah tangga harus memberikan suri tauladan yang baik kepada istrinya.
Sebagaimana paparan diatas, para ulama sepakat bahwa bentuk mahar
adalah berupa harta yang ada niali harganya (mal) dan menurut sebagian ulama
manfaat atau pekerjaannya sah mengmbil upah darinya juga dapat dijadikan
mahar.
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Bagaimana dengan ta’lim al-Qur’an? Apakah yang bisa dijadikan mahar
adalah bacaannya ataukah mengajari membaca al-Qur’an?
Dalam hadi>th Sahl Ibn Sa’d diatas, ketika seorang laki-laki menyatakan
tidak mempunyai harta apapun yang bisa digunakan sebagai mahar, Rasulullah
bersabda: “aku nikahkan kamu kepadanya dengan apa yang bersamamu dari alQur’an”.99
Ditemukan beberapa perbedaan redaksi dalam mengungkapkan makna
“menikhkan” dalam hadi>th tersebut. Ada yang meriwayatkan dengan redaksi
ملكتها, أنكحتكها, dan امكناكها. Sedangkan redaksi yang paling kuat dan banyak
digunakan adalah  زَ َّوجتُكها. begitu juga huruf je>r yang masuk pada huruf ma>.
Dalam beberapa riwayat ditemukan penggunaan huruf ja>r yang beragam.
Diantaranya ialah ba>, ‘ala>, la>m dan ma’a.100
Perbedaan para ulama tentang apakah pengajaran al-Qur’an bisa dijadikan
mahar ataukah tidak antara lain berangkat dari perbedaan dalam memaknai
kalimat bi ma> ma’aka min al-Qur’an. Dalam Fath al-Ba>rri, Ibn Hajar al‘Asqalani dengan mengutip pernyataan qo>diiya>d menjelaskan bhawa sabda
Rasulullah SAW bi ma> ma’aka min al-Qur’an memungkinkan untuk ditafsiri
dengan dua bentuk penafsiran. Penjelasan tersebut secara rinci adalah sebagi
berikut:
Sabda Rasulullah bi ma> ma’aka min al-Qur’an memungkinkan untuk
dimaknai dengan dua bentuk pemaknaan. Kemungkinan pertama ini adalah yang

99
Pengertian dari “apa yang bersamamu” (al-ma’iyyah) adalah al-Qur’an yang benarbenar dihafal (‘an ẓahr qalbih).
100
Abū Ghusān. Lihat, Ibn Hajar al-‘Asqalāniy, Fath al-Bāriy, Vol. IX (Beirut, Dār
alMa’rifah, 1379H), 214.
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paling kuat (azha>r) mengajari istri dengan apa yang ia bisa dari al-Qur’an atau
kadar tertentu dari al-Qur’an dan hal itu dijadikan sebagai maharnya. Penafsiran
atau pemaknaan ini diriwayatkan dari Ma>lik dan dikuatkan oleh riwayat lain
melalui jalur yang sahih “maka ajari dia (istri) al-Qur’an”. Sebagaimana
penjelasan sebelumnya. Dalam hadi>th riwayat Abi Hurairah disebutkan secara
jelas dan spesifik kadar al-Qur’an yang diajarkannya yaitu 20 (dua puluh) ayat. 101
Kemungkinan kedua, huruf ba’ dalam kalimat bi ma> ma’aka min alQur’an adalah la>m. Sehingga artinya menjadi “karena yang ada padamu dari alQur’an”. Maka Rasulullah memuliakannya dengan menikahkan kepada wanita
tanpa mahar. Karena ia (calon suami) adalah orang yang hafal al-Qur’an atau
sebaginnya. Masalah pernikahan tanpa mahar ini juga selaras dengan kisah
pernikahan Abi Talhah dengan Ummu Sulaym an Nasa’i dalam pasal “al-Tazwij
‘ala al-isla>m”
Dua kemungkinan yang diangkat oleh ‘iyadl tersebut jika dicermati maka
kedua sama sekali tidak memberikan pesan makna bahwa bacaan atau hafalan alQur’an bisa dijadikan sebagai mahar akan tetapi pekerjaan mengajar al-Qur’an.
Dalam pemaknaan pertama, setelah menyebutkan bahwa maksud dari
hadi>th bi mā ma’aka min al-Qur’an adalah mengajarkan al-Qur’an, ‘Iyadh
menjelaskan bahwa pemaknaan tersebut dikuatkan oleh hadi>th yang secara tegas
menggunakan kata “mengajarkan”. Hadi>th yang dimaksud adalah sebagai
berikut:

Syaiful Muda’i, “Kontroversi Mahar Hafalan al-Qur’an Dalam Literatur Fiqih Klasik,”
dalam https://ejournal.staida-krempyang.ac.id, (diakses pada tanggal 27 Agustus 2021 jam 14.00).
101
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Kami meriwayatkan dari Zāidah, dari Abī Hāzim, dari Sahal ibn Sa’d, dari
Nabi SAW dalam hadi>th tentang cerita perkawinan sahabat ini ia bersabda:
“Apakah kamu bisa membaca suatu ayat dari al-Qur’an? Sahabat menjawab: “ya”;
Nabi bersabda: “Pergilah!, aku nikahkan kamu dengan apa yang kamu ajarkan
dari al-Qur’an”. (HR. al-Baihaqi).102
Imam Muslim juga meriwayatkan hadi>th tersebut dari Abū Bakar ibn
Abī Shaybah, dengan redaksi matan yang sedikit berbeda: “Pergilah, kau telah
menikahkanmu dengannya, maka ajarilah dia ayat dari al-Qur’an.” Hadi>thhadi>th yang menjelaskan tentang mahar mengajari al-Qur’an tersebut masih
diperkuat lagi oleh Riwayat Abu Hurairah yang sekaligus menyebutkan jumlah
kadar ayat yang harus diajarkan.Rasulullah SAW bertanya: Apa yang kamu hafal
dari al-Qur’an? Ia menjawab: Surat al-Baqarah atau yang mengiringinya (Ali
‘Imrān), Rasulullah SAW bersabda: “Berdirilah!, maka ajari dia dua puluh ayat
dan dia adalah menjadi istrimu”.
Menurut sebagian ulama, bā’ huruf jār tersebut berfaidah ta’wīḍ atau
muqābalah yaitu menunjukkan makna menggantikan sesuatu dari sesuatu yang
lain sebagai imbalan dari sesuatu yang lain tersebut ( )التي. Ulama yang memaknai
huruf bā’ berfaidah ta’wīḍ dalam hadi>th Sahl di atas menguatkan pendapatnya
dengan hadi>th riwayat Ibn Abī Shaybah dan Turmuzi dari Anas
Jika huruf bā’ tersebut difahami berfaidah ta’wīḍ maka bentuk mahar yang
diungkapkan dengan mā ma’aka min al-Qur’an adalah mengajarkan al-Qur’an yang benar-benar telah dihafal- bukan hafalan al-Qur’an. Sehingga pesan hukum
102
Al-Baihaqiy, Ma’rifat al-Sunan wa al-Athār, Vol. V (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah,
1623),266. Badr al-Dīn al-‘Ayniy al-Hanafiy, ‘Umdah al-Qāriy Sharh Ṣahīh al-Bukhāriy, Vol.
XVIII (Milafāt min Multaqa Ahl al-Hadīth, 2006), 395.
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yang bisa diambil dari hadi>th Sahal tersebut adalah boleh menjadikan manfa’at
sebagai mahar meskipun berupa mengajari al-Qur’an. Karena dalam mengajarkan
al-Qur’an terdapat manfaat yang kembali kepada istri, yaitu berupa pekerjaan
yang bisa diambil upahnya. 103
Dalam pemaknaan kedua, menurut kalimat mā ma’aka min alQur’an
memungkinkan untuk tidakdimaknai sebagai mahar yang berbentuk bacaaan alQur’an, hafalan al-Qur’an atau bahkan mengajar al-Qur’an. Akan tetapi
penguasaan atau hafalan al-Qur’an yang memulyakan dan memantaskan
seseorang untuk menikah tanpa mahar. Pemaknaan ini karena memandang bahwa
bā’ huruf jār dalam hadi>th tersebut adalah memungkinkan berfaidah ta’līl atau
sababiyah yaitu menunjukkan alasan atau sebab laki-laki tersebut bisa dinikahkan
tanpa mahar.
Konsekuensi dari faidah ta’līl ini adalah menjadikan status perempuan
yang akan dinikahkan tersebut sebagai al-mawhūbah (perempuan yang
menyerahkan dirinya untuk dinikahi tanpa mahar). Menurut al-Ṭahawiy, alAbhāriy dan lainnya, pernikahan model ini (nikāh al-wāhibah) ada hanya berlaku
untuk Rasulullah SAW saja dan hanya berlaku pada laki-laki yang dikisahkan
dalam hadi>th tersebut. Karena ketika Rasulullah diperbolehkan melakukan
pernikahan tanpa mahar (nikah al-wāhibah), maka juga diperbolehkan
menikahkan seseorang dengan tanpa mahar.
Kajian para ulama madhhab dalam masalah ini tampaknya lebih terfokus
pada pekerjaan mengajarkan (ta’līm al-Qur’an) bukan pada bacaan atau hafalan
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Abū al-Husayn al-Qudūriy, al-Tajrīd, Vol. IX (Kairo: Dār al-Salām, 2006), 462.
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al-Qur’annya, karena mayoritas mazhab tidak memberikan penilaian bahwa
bacaan atau hafalan al-Qur’an merupakan manfaat yang bisa diupahkan atau
benda yang bernilai (mutamawwal), sehingga tidak bisa dijadkan mahar. 104
Menurut madhhab Hanafi, mengajarkan al-Qur’an tidak bisa dijadikan
mahar, jika hal itu terjadi maka harus membayar mahar mitsil. Mereka
berpandangan bahwa mahar yang disyariatkan dalam Islam adalah berupa harta
(māl), sementara mengajarkan al-Qur’an (ta’līm alQur’an) tidak termasuk māl
begitu juga dengan bentuk-bentuk manfaat lainnya, sebagaimana telah ditetapkan
dalam Q.S al-Nisā [4]:24.
Ta’līm al-Qur’an adalah ibadah sehingga tidak patut untuk dijadikan
mahar. Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah [2]:237 “maka bayarlah seperdua dari
mahar yang telah kamu tentukan itu” menunjukkan bahwa mahar yang ditentukan
(al-mafrūḍ) harus dari sesuatu yang bisa dibagi separo sehingga apabila suami
menceraikan istri sebelum digauli ia bisa mengambil separo dari mahar yang telah
diberikan, dan itu tidak mungkin dilakukan jika maharnya berupa ta’lim alQur’an. Sedangkan bā’ huruf jār dalam hadi>th “bi mā ma’aka min al-Qur’an”
tidak hanya terbatas untuk faidah ta’wīḍ, karena bisa juga menunjukkan faidah
sababiyyah atau ta’līl.
Abū al-Hasan al-Qudūriy al-Hanafi dalam al-Tajrīd ketika membahas
tentang tazwīj bi mā ma’aka min al-Qur’an berpendapat bahwa hal itu hanya
berlaku khusus dan tidak berlaku bagi orang-orang setelahnya. Pendapat tersebut
berdasarkan riwayat hadisdari ‘Umar ibn Abī ‘Arwajah al-‘Adawiy: Diceritakan

104

Ibid, 4631.
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dari Umar ibn Abi ‘Arfajah al-‘Adawy (tentang kisah al-mawhūbah) bahwa Nabi
SAW bersabda kepada seorang laki-laki tersebut: “Aku nikahkan kamu
dengannya dengan apa yang ada padamu dari al-Qur’an, dan ini berlaku untukmu
dan tidak berlaku untuk seseorang setelahmu”. Hadi>th tersebut juga didukung
oleh riwayat Ibn Mas’ūd, Diriwayatkan dari Ibn Mas’ūd r.a (tentang kisah
almawhūbah), bahwa Nabi SAW bersabda: “Apabila Allah telah memberikan
rizki harta kepadamu maka berikan ganti (‘iwaḍ) kepadanya”.105
Hadi>th-hadi>th tersebut menurut al-Qudūriy menunjukkan bahwa
ta’līm al-Qur’an tidak dimaksudkan sebagai mahar, akan tetapi hanya untuk
menyenangkan dan membanggakan hati calon istri, atau menunjukkan bahwa
mahar dari pernikahan tersebut tetap menjadi tanggungan suami. Oleh karena itu,
Rasulullah SAW merintahkan untuk memberikan maharnya di lain waktu, ketika
suami telah mempunyai harta.
Pendapat madhhab Hanafi tentang tidak diperbolehkannya ta’līm alQur’an sebagai mahar tersebut di atas pada generasi mutaakkirīn ternyata
mengalami pergeseran. Menurut golongan mutaakhirin dari mazhab Hanafi
mengambil

upah

dari

mengajar

al-Qur’an

atau

hukumhukum

agama

diperbolehkan karena adanya kebutuhan tentang hal itu (li al-hājat), dengan
demikian ta’līm al-Qur’an menjadi diperbolehkan untuk dijadikan mahar.
Madhhab Syafi’i berdasarkan hadi>th Sahl berpendapat bahwa ta’līm
al-Qur’an bisa digunakan sebagai mahar, karena termasuk manfa’at yang dapat
diupahkan dengan harta (uang). Prinsip yang mereka pegang dalam masalah ini
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Wahba>h al-Zuhai>ly, Al-FiqihAl-Islamy> Wa Adhila>tuhu, 236.
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adalahsesuatu yang sah untuk dijadikan harga dalam jual beli maka juga sah untuk
dijadikan mahar). Menurut Shāfi’iyyah membeli barang dengan harga berupa
memanfaatkan atau mengolah lahan produktif dalam jangka waktu tertentu adalah
sah. Sehingga bentuk manfaat seperti ini juga sah digunakan sebagai mahar.
Begitu juga dengan suatu pekerjaan yang bisa diupahkan seperti mengajar alQur’an, fikih, mengajar ketrampilan dan lain-lain juga sah digunakan sebagai
mahar.
Perbedaan pendapat ijtihad ini tidak lepas dalam hal pemahaman dan
penerimaan hadi>th yang diterima oleh keduanya. Pada masa Imam Abu Hanifah,
beliau menerapkan syarat-syarat yang ketat dalam penerimaan hadi>th ahad hal
ini disebabkan oleh faktor sosial terjadinya fitnah dimasanya di kufah banyak
kaum Khawarij, Syi’ah, lalu gejolak pemberontakan perpindahan kekuasaan dari
Bani Umayyah ke Bani Abasiyyah. Sehingga hadi>th yang diriwayatkan oleh
Sahl bin Sa’ad as-Sa’idiy tentang minimal mahar di tolak oleh beliau karena tidak
memenuhi syarat yang beliau tetapkan.
Faktor-faktor yang menyebabkan Imam Abu Hanifah menolak hadi>th
yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sa’ad as-Sa’idiy adalah: pertama, menurut Abu
Hanifah hadi>th tersebut secara keumuman menyalahi hal-hal yang umum yang
yang dzahir yang ada dalam al-Qur’an. Sehingga oleh berbagai sebab itu Imam
Abu Hanifah tetap berpegang pada ijtihadnya bi pada kalimatnya bi amwalikum
dalam Q.S An-Nisa’[4]: 24 menunjukan hak untuk mendapatkan manfaat dengan
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jalan mengganti, yaitu dengan membayar mahar.106 Kedua, alasan ditolaknya
hadi>th tersebut karena menurut Imam Abu Hanifah hadi>th qauliyah (perkataan)
riwayat Jabir bin Abdullah lebih masyhur dari hadi>th Sahl bin Sa’ad as-Sa’idiy.
Sementara Imam as-Syafi’i yang lahir setelah wafatnya Imam Abu
Hanifah 150 H mempunyai pandangan yang berbeda dengan Imam Abu Hanifah
tentang minimal mahar. Jika Imam Abu Hanifah mempunyai pendapat minimal
mahar 10 dirham berdasarkan hadi>th riwayat Jabir bin Abdullah ra, maka Imam
as-Syafi’i mempunyai pendapat setiap sesuatu yang halal dan bisa dijual atau
disewakan maka bisa dijadikan mahar. Sehingga dalam kitab Al-UMM kita dapat
menemukan fatwa Imam as-Syafi’i membolehkan memberikan mahar berupa
ta’lim al-Qur’an.107 Adanya perbedaan hasil ijtihad adalah menurut analisis
penulis karena hadi>th riwayat Sahl bin Sa’ad as-Sa’idiy pada masa Imam Abu
Hanifah bisa dianggap sanadnya shahih bisa dilaht karena hadi>th yang diterima
oleh Imam as-Syafi’i dari gurunya Imam Malik.
Penulis menyimpulkan ketentuan umum mahar baik materi dan non materi
boleh selama tidak ada terlarang oleh syariat. Kemudian dalam metode istinbath
Imam Abu Hanifah menolak hadi>th ahad dijadikan hujjah sehingga dalam dalam
batas minimal Imam Abu Hanifah berpendapat 10 dirham berpegang pada riwayat
Jabir bin Abdullah, sedangkan Imam as-Syafi’i menerima hadit>h riwayat Sahl
bin Sa’ad as-Sa’idiy karena terbukti sanadnya shahih dan dikutkan riwayat lain
sehingga dalam batas minimal mahar Imam as-Syafi’i tidak memberi batasan.
106

Muhammad Abu Zahw, The History Of Hadi>th (Historiografi Hadi>th Nabi dari
Masa ke Masa), Penerjemah Abdi Pemi Karyanto dan Mukhlis Yusuf Arbi, (Depok: Keira
Publishing, 2015) Cet 1, 226.
107
Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin ‘Abbas bin Utsman asy-Syafi’i, AlUMM, 161.
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Melalui analisis yang telah penulis lakukan, maka mahar bukanlah sesuatu
yang mudah dan juga tidak bisa dikatakan sesuatu yang sukar. Dalam artian,
segala sesuatu yang dijadikan sebagai mahar terdapat konsekuensinya, karena
sedikit ataupun banyaknya mahar yang diberikan pada intinya kembali kepada
kemanfaatan benda atau jasa itu sendiri. Dengan demikian, jika mahar yang
diberikan adalah berupa jasa seperti ta’lim al-Qur’an, baik masalah ibadah atau
masalah yang terkait dengan ubudiyah, maka hal ini bisa dilakukan dengan
bertahap.
Dalam menanggapi masalah khilāfiyyah (perbedaan pendapat diantara
Imam as-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah mengenai boleh dan tidaknya mahar
berupa ta’lim al-Qur’an ini. Penulis menawarkan solusi, dari pendapat kedua
Imām tersebut alangkah baiknya ditempatkan secara proporsional, dalam arti,
manakala dijumpai seorang calon suami yang memang mengerti dan faham betul
tentang al-Qur’an.
Hal itulah yang coba direspon oleh imam as-Syafi’i dan imam Abu Hanifah,
keduanya memiliki pendapat yang berbeda mengenai permasalahan mahar ta’lim
al-Qur’an. Berikut tabel yang menunjukan perbedaan imam as-Syafi’i dan imam
Abu hanifah mengenai mahar ta’limu al-Qur’an sebagai berikut:
1.
No
1

Imam as-Syafi’i
Perbedaan
Dasar hukum

Keterangan
Hadi>th yang diriwayatkan Sahl ibn Sa’id al-Sa’idiy

قَد زَ َّوجت ُ ُك َما بِ َما َمعَ َك ِمن القرآن

Artinya:“Aku telah mengawinkan kalian berdua dengan
kemampuan membaca Al-Qur’an yang kamu miliki
Imam as- Syafi’i menguatkan pendapatnya dalam
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kitabnya al UMM terkait mahar jasa karena menurut
Imam as-Syafi’i mahar ta’limu al-Qur’an termasuk
mahar non materi

ْ ويَ ُج:
َّ قَا َل ال
ُ لى أَ ْن يُ ْخبِط لَه
َ شافِ ُع
َ وز أَ ْن تَن َك ُحهُ َع
 أ َ ْو يَ ْع َم ْل,ش ْه ًرا
َ نحدَ َم َها
ِ َ أَ ْو ي,ارا
ً َ أَ ْو بَ ْينَى لَهُ د,ثَ ْوبًا
ُ  أَ ْو َي ْعلَ ُم لَه,س َمى
َ  أَ ْو َي ْع ِل ِم َها قُ ْراَنَا ُم, َلَهُ َع َمالَ َما َكان
.َ َو َما اَ ْشبه َهذ,س َمى
َ َع ْبدَا َع َمالَ ًء َم
Imam asy-Syafi’i berkata:”Boleh bahwa perempuan
mengawini seorang pria untuk menjahit kepadanya
pakaian atau membangun baginya rumah atau melayani
sebulan atau pria itu berbuat baginya suatu perbuatan apa
saja atau ia mengajarkan al Qur’an yang disebutkan atau
ia mengajarkan bagi perempuan itu seorang budak dan
yang serupa dengan ini.”108
Yang dimaksud hadi>th diatas menerangkan mahar selain
materi juga terdapat mahar non materi. Seperti menjahit
pakaian, membangun rumah, atau melayaninya satu bulan
dan mengajarkan al-Qur’an yang disebutkan baik
pengajarannya

berupa

hafalan

ataupun

membaca

keduanya termasuk mahar jasa. Karena menurut Imam asSyafi’i yang penting itu bermanfa’at dan adanya
kesepakatan keduanya.
2

Kedudukan

Memperbolehkan mahar dengan ta’lim al-Qur’an

3

Istinbath

Hadi>th Sahih, dalam masalah ini segala sesuatu yang

hukum

dapat berharga bagi yang lain maka bisa dijadikan mahar.

Abu> Abdullah Muhammad bin Idri>s Asy Syafi’i, Al Umm, Juz V, (Beirut Libanon:
Dar al Fikr,1980), 154.
108
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4

Minimal

Mahar sedirham atau lebih sedirham

 خاتم الحديد اليسوى قاريبا من:قَال الشافعى
الدراهم ولكن له ثمن يتبا يع به

mahar

Artinya: “as-Syafi'i berkata: Sebuah cincin besi tidak
menyamai, yang mendekati dari sedirham, akan tetapi
mempunyai harga yang diperjual belikan dengan barang
tersebut.”109
Maksud dari hadi>th diatas itu tidak ada batas minimal
ataupun maksimal yang penting itu bisa bermanfaat.
5

Ukuran mahar Tidak ada batas yang harus di ajarkan atau di baca.
hafalan

al

Qur’an

2.

Imam Abu Hanifah

No
1

Perbedaan
Dasar Hukum

Keterangan
Al-Qur’an Surat an-Nisa’ ayat 24








   
   





   




   
  






   

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu menikahi)

Al Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi’i , Al-Umm, Jus V,( Beirut
Libanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1933), 91.
109
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perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya
perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai
ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu
selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika
kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya
bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah
kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas-kawinnya
kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak
mengapa jika diantara kamu telah saling merelakannya,
setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui,
Maha Bijaksana. 110
Yang diamksud diatas suami harus membayar mahar
untuk mendapat hak manfaat ini. Juga karena yang
disebutkan bukanlah harta perkara lain yang sejenisnya
yang berupa kaetaatan dan kedekatan kepada Allah.
Dengan hadi>th yang diriwayatkan Imam Khamaluddin

ْ
وان تزَ وج حر أمراة على خدمته لها سنة أو على
تعليم القران صح النكاح ولها مهر المثل وقال
 لها قيمت خدمته سنة وإن تزوج عبد امرأة:محمد
بأذن مواله على خدمته لها سنة جاز ولها الخدمة

2

Kedudukan

Artinya:“Jika seseorang yang merdeka menikah dengan
maharakan melayani istri 1 tahun atau mengajarinya alQur’an,maka bagi istri adalah mahar mitsil. Muhammad
berkata:bagi istri tersebut adalah harga pelayanan. Jika
seoranghamba sahaya menikah dengan izin tuannya
denganmahar melayani istri selama 1 tahun, maka
diperbolehkandan bagi istri mendapat pelayanan suami
tersebut.”111
Tidak memperbolehkan mahar hafalan al-Qur’an

3

Istinbath

Al-Qur’an suat an-Nisa, dengan penjelasan hadi>th yang

hukum

lain.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur’an dan Terjemahnya, 82.
Imam Kamal bin Muhammad bin Abdulrahim al-Ma’ruf bin al-Humam al-Hanafi,
Syarh Fathul al-Qadir, Juz 3, (Beirut Libanon: Darl al-Kutub al-Ilmiyah, 1634), hal 326.
110
111
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4

Minimal

Minimal mahar 10 dirham diterangkan dalam hadi>th

mahar

Imam Abu Hanifah

. أوماقيمته عشرة دراهم.المهر أقله عشرة دراهم
 تعليم القرآن:واليجوز أن يكون إال ماال أونقول
. فال يجوز أن يكون مهرا كتعليم الشهدتين.واجب
Artinya; Mahar (mas kawin) minimal 10 (sepuluh)
dirham, atau sesuatu yang sebanding dengan sepuluh
dirham. Tidaklah boleh (sah) adanya mahar terkecuali
berupa harta benda. Saya berpendapat bahwa
mengajarkan al-Qur’an (hukumnya) wajib, maka tidaklah
boleh mengajarkan al-Qur’an dijadikan sebagai mahar
seperti mengajarkan kalimah syahadat (syahadat tauhid
dan Rasul). 112
Dan hadi>th yang diriwayatkan oleh Jabir ibn Abdullah

 قال رسول هللا صل,َعن جابر بن عبدهللا عنه قال
هللا عليه وسلم الينكح النساء أأل كافوأ واليزوجهن
أال األولياء وال مهر دون عشرة دراهم
Artinya:“Dari Jabir ibn Abdullah, bahwa Rasulullah
SAWbersabda: Jangannikahkan wanita kecuali sekufu‟
danjangan mengawinkan wanita kecuali para walinya,
dantidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham”. 113
Kedua hadi>th tersebut jelas bahwa minimal mahar 10
dirham dan hafalan al-Qur’an termasuk pengajaran
agama yang tidak bisa dinilai dengan materi karena setiap
orang wajib mengamalkan ilmu agama.
5

Ukuran mahar Tidak ada batas nya karena dianggap fasad (rusak) dan
hafalan

al- harus diganti mahar mitsil.

112
Abdullah Ibn Mahmūd al-Maushuly al-Hanafy, Ikhtiyār li al-Ta’lil al-Mukhtār,
(Bairut: Dārul Kutūb al-Ilmiyah, Juz III, 1937 M/ 1356 H), 101 & 105.
113

Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqiy, Sunan al-Baihaqiy al
Kubra, Juz VII, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), 240.
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Qur’an

Tetapi yang menjadi permasalahannya bagaimana penerapan yang
diterapkan didalam masyarakat karena ada aturan dari negara itu sendiri seperti
indonesia itu menggunakan Kompilasi Hukum Islam dalam aturannya yaitu;
Urgensi pembaharuan akan tampak dalam suatu persoalan mahar ta’lim alQur’an karena dalam penerapannya suatu hukum fiqh dan aturan hukum
indonesia menimbulkan beban yang sangat sulit. Dalam kondisi seperti ini justru
pembaharuan diperlukan. Karena untuk diterapkan lebih relevan yang mana,
Terlebih lagi apabila pemberian mahar mengalami pergesekan makna secara
konstitusional sehingga disalah fahami sebagai hal yang mutlak dan bersifat kaku
mengikat secara paksa yang nantinya berdampak pada memberatkan pihak yang
lain. Begitu pula apabila pembaharuan dilakukan ketika terdapat hukum fiqh yang
bertentangan dengan tuntutan masalah dan realitas sosial yang ada. .
B. Relevansi Pendapat Imam As-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah Tentang
Mahar Berupa Ta’lim al-Qur’an dengan KHI
Islam tidak menentukan kadar atau besar kecilnya mahar karena adanya
berbedaan kemampuan, kaya dan miskin, lapang dan sempitnya kehidupan atau
sedikitnya penghasilan. Selain itu, tiap masyarakat mempunyai adat istiadat
sendiri-sendiri atau tradisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Islam
menyerahkan masalah kadar mahar tersebut kepada kemampuan masing-masing
orang atau tradisi keluarganya. Semua nash dan dalil-dalil tentang mahar hanya
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bermaksud untuk menunjukan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa memberikan
ketentuan terhadap besar kecilnya mahar yang harus dikeluarkan.
Dalam konteks masyarakat Islam di Indonesia, yang sebagian besar
menganut faham Syafi’iyyah yaitu mengenal dan memperbolehkan adanya
pemberian mahar jasa atau manfaat dalam akad pernikahan. Ketentuan yang
menguatkan mengenai pemberian mahar terhadap status perkawinan dapat di lihat
dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 34 ayat (1) yaitu kewajiban menyerahkan
mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
Pasal 30 merumuskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar
kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh
kedua belah pihak. 114 Pasal 30 KHI di atas, menunjukan bahwa calon mempelai
laki-laki berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah mahar kepada calon
mempelai perempuan, namun jumlah, bentuk, dan jenisnya diatur berdasarkan
kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan.
Peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah saw tentang mahar berupa
cincin besi dan mengajarkan beberapa ayat al-Qur’an, apabila dikaitkan dengan
sosial kultur pada zaman sekarang ini, mahar berupa pengajaran beberapa ayat
suci al-Qur’an sangat jarang dilaksanakan, karena banyak ditemui adat pemberian
mahar di Indonesia ini atau pada zaman sekarang ini memberikan mahar berupa
cincin emas, uang, atau barang lainnya berupa seperangkat alat shalat dan juga
sebuah kitab suci al-Qur’an. Hal ini seakan-akan menjadi suatu keharusan atau
kewajiban tersendiri di setiap perkawinan pada akhirnya, kebiasaan ini menjadi

114

Ibid, 09.
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suatu tradisi yang seakan-akan tidak afdhal (sah) kalau tidak dilaksanakan, karena
adat kebiasaan ini yang ditentukan oleh calon istri dan calon suami, dan ada juga
yang kehendak calon istri dengan menyebutkan beberapa keinginan yang di
minta.
Pada umumnya maskawin itu dalam bentuk materi baik berupa uang atau
barang berharga lainnya. Syari'at Islam memungkinkan maskawin itu dalam
bentuk jasa melakukan sesuatu, bahkan meskipun hanya berupa ayat al-Qur’an.
Jika seorang laki-laki benar-benar tidak mampu untuk memberikan mahar dalam
bentuk materi (harta), maka ia bisa memberikan mahar dalam bentuk non materi
(bukan harta), seperti mengajarkan al-Qur’an. Hendaknya sesuatu yang non materi
tersebut memiliki manfaat yang kembali kepada istri tersebut. Mahar tidak mesti
berupa uang atau harta benda, akan tetapi boleh juga hal-hal lain yang bisa
memberi manfaat untuk sang istri dan tidak dilarang oleh Agama Islam.
Dengan adanya ketentuan yang diajarkan oleh Nabi saw kepada sahabat
yang menikah dengan yang ada pada al-Qur’an di atas berupa pengajaran ataupun
hafalan kepada istrinya, maka bagi pasangan yang menikah dengan mahar berikut,
harus lebih berhati-hati dalam memberikan mahar karena setiap pemberian yang
diberikan terdapat konsekuensi sendiri-sendiri. Tidak asal meminta dan
memberikan mahar semata, tetapi lebih kepada tujuan dan manfaat dari benda
atau jasa itu sendiri. Dengan begitu, diharapkan dapat terhindar dari hal-hal yang
menyimpang dari ajaran agama, serta lebih dapat menjunjung tinggi ketentuan
agama yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad saw.
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Menurut analisis penulis, bahwa dari pendapat ulama di atas dan dari
pembahasan bab-bab sebelumnya, bila ditinjau dari segi non materi (jasa), mahar
dengan yang ada dalam al-Qur’an (baik berupa mengajarkan ataupun hafalan alQur’an) dapat

mendatangkan banyak keuntungan. Di samping banyak

mendatangkan manfaat, menikah dengan mahar tersebut mendatangkan pahala
tersendiri bagi suami atau istrinya, yang demikian ini, jauh lebih mulia
dibandingkan dengan harta benda yang bernilai jutaan. Hal ini akan dirasakan
bagi mereka yang mengerti dan memahami manfaat dari mahar tersebut. Jika
diukur dengan materi, maka tidak bisa disepadankan nilainya, yang terpenting
kedua belah pihak atas dasar sukarela, sehingga boleh saja memberikan mahar
materi berupa harta atau mahar non materi berupa jasa atau manfaat. Namun
penulis sendiri dalam menyikapi berbedaan pendapat ulama diatas, penulis
sependapat

dengan

pendapatnya

Imam

Hanafi,

yang

mana

ia

tidak

memperbolehkan mahar berupa ta’limu ataupun mengajarkan al-Qur’an, dan
pendapat ini yang sering penulis jumpai dalam budaya masyarakat Indonesia.
Sedangkan pendapat Imam as-Syafi’i meskipun dalam KHI disebutkan “bahwa
mahar boleh berupa jasa maupun harta benda” akan tetapi hal itu penulis pernah
menjumpainya akan tetapi sebagai pelengkap tidak dijadikan sebagai mahar
utama. Maka untuk konteks hukum Islam di Indonesia, berkaitan dengan pendapat
mereka, pendapat Imam as-Syafi’i yang lebih relevan, karena sesuai dengan
Kompilasi Hukum Islam “bahwa mahar boleh berupa barang, uang atau jasa
yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”.
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Kompilasi Hukum Islam Pasal I sub d, di jelaskan bahwa mahar adalah
pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik
berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Maka dapat dimengerti, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam membolehkan
adanya mahar berupa mengajarkan al-Qur’an, hal tersebut bisa dipahami dari
kalimat “mahar bisa berupa barang, uang atau jasa”. Kompilasi Hukum Islam
pasal 1 sub d menyebutkan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai
pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, jasa, yang tidak
bertentangan dengan Hukum Islam. 115 Penjelasan KHI Pasal 1 huruf b mahar
dalam bentuk benda, uang, dan jasa. Mahar hafalan al-Qur’an terasa mustahil
manakala dipadankan dengan benda atau uang. Akan tetapi mendekati kepada
persamaan antara mahar pengajaran al-Qur’an dan mahar jasa. Mahar jasa dalam
fikih Islam adalah diperbolehkan.116 Hafalan al-Qur’an yang dibacakan mempelai
pria pada akad nikahnya merupakan proses tarbiah dan mendidik keluarganya
kepada keluarga qurani. Seorang yang fasih membaca al-Qur’an di dalam
kehidupannya akan rutin membaca, memahami, mengkaji, dan mengamalkan alQur’an. Karena itu proses tersebut secara tidak langsung dapat dikategorikan
kepada mahar jasa yang diberikan kepada istrinya berupa pengajaran al-Qur’an.
Lembaga fatwa kerajaan Arab Saudi memberikan fatwa yang menerangkan
diperbolehkan memberikan mahar berupa pengajaran al-Qur’an dan melarang
mahar berupa hafalan al-Qur’an;

115
116

Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 01.
Abu Ishaq Al-Syairazi, Al-Muhazab Fi Fiqh Imam As-Syafi’i (Beirut: Dar al-Fikr,

1990), 354.
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يصح أن يجعل تعليم المرأة شيئا من القرآن مهرا لها عند العقد عليها إذا
.لم يجد ماال
Artinya:Diperbolehkan
menjadikan
pengajaran
al-Qur’an
diberikan
kepadaseorang wanita sebagai mahar pernikahannya jika tidak memiliki harta
benda.
Realitas seperti inilah yang harus direspons oleh hukum, karena hukum
tidaklah muncul di ruang hampa, ada masyarakat hukum yang menggunakannya.
Alhukmu yadūru ma’a illatihi wujūdan wa‘adaman.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Kedudukan mahar berupa ta’lim al-Qur’an menurut Imam as-Syafi’i dan

Imam

Abu

Hanifah

terdapat

perbedaan.

Imam

as-Syafi’i

memperbolehkan karena mahar ta’lim al-Qur’an dapat diupahkan dan
hukumnya sah dijadikan mahar (Imam as-Syafi’i tidak mensyaratkan
adanya minimal mahar). Imam Abu Hanifah

tidak memperbolehkan

adanya mahar berupa ta’lim al-Qur’an harus diganti dengan mahar mitsil.
Penulis menyimpulkan ketentuan umum mahar baik materi dan non
materi boleh selama tidak ada terlarang oleh syariat. Kemudian dalam
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metode istinbath Imam Abu Hanifah menolak hadi>th ahad dijadikan
hujjah sehingga dalam dalam batas minimal Imam Abu Hanifah
berpendapat 10 dirham berpegang pada riwayat Jabir bin Abdullah,
sedangkan Imam as-Syafi’i menerima hadit>h riwayat Sahl bin Sa’ad asSa’idiy karena terbukti sanadnya shahih dan dikutkan riwayat lain
sehingga dalam batas minimal mahar Imam as-Syafi’i tidak memberi
batasan.
2. Relevansi antara keduanya yang sesuai dengan Komplikasi Hukum Islam

(Pasal 1 sub d) menyebutkan bahwa mahar adalah pemberian dari calon
mempelai pria kepada mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau
jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan Pasal 30
merumuskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada
calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepkati oleh
kedua belah pihak. Imam as-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah sesuai
dengan konteks hukum di Indonesia terakait dasar hukumnya. Namun
antara keduanya lebih relevan pendapat Imam as-Syafi’i mengenai
memperbolehkan mahar berupa Ta’lim al-Qur’an karena indonesia
sendiri menganut faham Syafi’iyyah sedangkan Imam Hanafi harus
diganti dengan mahar mitsil.
B. Saran
Dari apa yang peneliti uraikan maka dapat diberikan saran-saran sebagai
berikut :
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1. Kepada seluruh masyarakat indonesia untuk permasalahan mahar
diharapkan untuk tidak menggunakan Ta’lim al-Qur’an sebagai mahar
pokok, sebaiknya untuk pelengkap mahar materi karena sewaktu-waktu
dibutuhkan untuk usaha maka akan barokah dan nabi pun selalu
memberikan mahar materi berapapun jumlahnya dan hendaknya suami
tidak akan meremehkan salah hak wanita yaitu mendapatkan mahar,
mengingat pentingnya adanya mahar dalam perkawinan.
2. Diharapkan juga kepada masyarakat indonesia khususnya perempuan
untuk lebih selektif lagi dalam mengartikan mahar dari al-Qur’an karena
Perlu adanya pemahan yang mendalam terkait barang apa sajakah yang
dapat digunakan atau yang layak diberikan sebagai mahar, untuk dapat
meningkatkan keharmonisan dalam perkawinan.
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