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ABSTRAK

Hefi Rohman Soleh, 2018. Khit}bah Perspektif Madhab H}anafi> dan Madhab
Shafi’i>. Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh Mukhlas,
M.Pd.
Kata Kunci: Khit}bah, Madhab H}anafi>, Madhab Shafi’i>>
Peminangan dalam ilmu fiqih disebut khit}bah. Peminangan merupakan
langkah awal perkawinan, yaitu suatu yang dilakukan atau dikatakan oleh seorang
pria kepada pihak wanita untuk mengawininya. Seorang laki-laki yang hendak
meminang seorang wanita hendaklah mengerti, wanita mana yang boleh dipinang
dan wanita yang tidak boleh dipinang. Dari beberapa permasalahan di Islam,
terdapat perbedaan pendapat antara„ulama>’ satu dengan‘ulama>’ yang lain, seperti
halnya khit}bah. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam
tentang pendapat madhab, maka dilakukan penelitian yang berjudulkan (Khit}bah
Perspektif Madhab H}anafi> dan Madhab Shafi’i>).
Rumusan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana batasan melihat calon
istri saat Khit}bah Perspektif Madhab H}anafi> Dan Madhab Shafi’i>, Bagaimana
larangan meminang wanita saat Khit}bah Perspektif Madhab H}anafi> Dan Madhab
Shafi’i>, Bagaimana Istimbat} Hukum Khit}bah Perspektif Madhab H}anafi> Dan

Madhab Shafi’i>.
Penelitian ini bersifat kepustakaan (library). Penelitian kepustakaan adalah
penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakan, baik
berupa buku catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu).
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan fakta dan data secara
sistematis dan akurat berkenaan dengan khit}bah.
Dari penelitian ini, penulis mendapatkan hasil bahwa batasan yang boleh
dilihat untuk Madhab H}anafi> adalah wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki.
Adapun Madhab Shafi’i> hanya boleh melihat wajah dan kedua tangan. Madhab
H}anafi> dan Madhab Shafi’i> mengharamkan secara mutlak mengkhit}bah wanita
yang mempunyai hubungan nasab dan sepersusuan. Adapun Istimbat} hukum
Madhab H}anafi> yaitu al-Qur‟an, sunnah, ijma‟, qiyas, dan istikhsan. Namun untuk
Madhab Shafi’i> ialah al-Qur‟an, sunnah, ijma‟, dan qiyas.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Islam adalah agama yang universal. Agama yang mencakup semua sisi
kehidupan. Tidak ada satu masalahpun didunia ini yang tidak dijelaskan.
Tidak ada satu masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walaupun masalah
tersebut tampak kecil dan sepele,1 seperti halnya Allah menciptakan setiap
makhluknya untuk hidup berpasang-pasangan. Hal ini tidak hanya terjadi pada
manusia tapi juga berlaku di dunia binatang. Allah Swt. berfirman:

       
Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya
kamu mengingat kebesaran Allah”. (QS. Adz-Dzariyaat: 49)

Oleh sebab itu, pernikahan sangat penting untuk dilakukan setiap umat
muslim agar tercapai kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Hal
tersebut dapat mempermudah dan menyempurnakan kebahagiaan yang
didambakan setiap mukmin dalam suatu perkawinan.
Keluarga yang dituju dengan adanya perkawinan adalah keluarga
yang: (1) saki>nah, artinya tenang, (2) mawadah, keluarga yang didalamnya
terdapat rasa cinta yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani, (3)

rah}mah, keluarga yang di dalamnya terdapat kasih sayang, yakni yang
berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.
1

Junaidi Ahmad, Pernikahan Hybrid, (Jakarta: Pustaka Pelajar, tt), 26.
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Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang
sangat kuat (mithaqan gha>lidhan) untuk menaati perintah Allah dan
melaksanakannya termasuk ibadah.2 Suatu pernikahan biasanya dimulai dari
pemilihan calon suami atau istri. Dalam proses ini, seseorang tidak bisa
melakukannya dengan coba-coba atau hanya main-main saja karena hal ini
berhubungan dengan masalah hati dan perasaan seseorang, di samping itu juga
penting untuk masa depan kedua belah pihak yang akan menjadi pasangan
suami istri. Proses ini diawali dengan khit}bah (peminangan).3
Peminangan dalam ilmu fiqih disebut khit}bah. Peminangan merupakan
langkah awal perkawinan, yaitu suatu yang dilakukan atau dikatakan oleh
seorang pria kepada pihak wanita untuk mengawininya. Oleh karena itu,
dianjurkan bagi seorang peminang, sebelum mengajukan pinangannya, agar
membulatkan niat dan menentukan pilihannya. Hal itu mencegah agar tidak
terjadi penyesalan dan menarik diri setelah dilakukan peminangan, sehingga
dapat merugikan pihak wanita, melukai perasaan dan menurunkan
kehormatan. Seorang laki-laki yang hendak meminang seorang wanita
hendaklah mengerti, wanita mana yang boleh dipinang dan wanita yang tidak
boleh dipinang.4
Sesuatu yang akan membawa kesegaran dalam berumah tangga, dan
yang akan menyebabkan diliputi rasa kebahagiaan, ialah terbukanya
kesempatan bagi pria untuk melihat calon istrinya sebelum diajukan pinangan

2

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: CV Akademika Press indo, 2007), 114.
Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang No
1 Th 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 72.
4
Daly Peunoh, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 119.
3
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dan ijin melihat tidak harus dengan persetujuan wanita. Hal tersebut sebaiknya
dilakukan tanpa sepengetahuannya, karena hal itu mutlak diizinkan oleh
Rasulullah Saw. tanpa syarat keridhaannya. Biasanya wanita akan malu untuk
memberi izin. Hal itu menjaga agar tidak melukai perasaannya, kalau setelah
melihatnya lelaki itu menundukan diri.5 Oleh agama disunnahkan dan
dianjurkan, berdasarkan h}adi>th Nabi Saw. :

،َ ِارَا َخ َطةَ أَدَ ُذوُُِ اٌَّْشأَج:ٍَََُّ لَايَ سَعُىِي اهلل ِصًٍََ اهللُ ػٍََيِٗٔ وَع:ََػِٓ جَاِتشٍ لَاي
ً َفخَطَِثرُُِ أ ِِشَاَج: لاي جاتش.ًْفَبِْٔ اعَِرطَاعَ أَِيَِٕظُش َِِٕٔهَا َِا يَ ِذػُىُِٖ ٔايلَ ِٔىَادٔهَا فٍََْي ْف َؼ
6
.ِِٔٓ َتِٕي عٍّح فَىُِٕدُ اخيت ٌَهَا دَريي سَاَِيدُ ِِٕٔهَا َت ِؼطُ َِا َدػَأِي أٌَيِهَا
Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah Saw bersabda: apabila
salah seorang diantaramu meminang seorang wanita, maka jika ia
dapat melihat apa yang menjadi daya tarik baginya untuk
mengawini wanita itu hendaklah dilakukannya. Kata Jabir pula:
maka saya pinangkan dari wanita salamah. Saya menyembunyikan
diri dari pandangannya, sehingga dapat melihat apa yang
menyebabkan hatiku tertarik padanya.”

Untuk dapat dan dibolehkan mengajukan pinangan terhadap seorang
perempuan, ada dua syarat yang harus dipenuhi: pertama, tidak adanya
hambatan syar‟i (berdasarkan ketentuan syariat) yang tidak membolehkan
mereka di saat itu. Kedua, perempuan tersebut tidak terikat dengan khit}bah

}dari laki-laki lain yang sudah diajukan dan diterima baik oleh pihak
perempuan dan keluarganya. Sebab, mengajukan pinangan terhadap seorang
perempuan yang sebelumnya telah terikat dengan pinangan laki-laki lain

5
6

Abu Dawud, Sunan Abu Dawud juz 11, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 229.

Hadi>th riwayat Abu Dawud.
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adalah haram, mengingat hal itu adalah pelanggaran atas hak seorang muslim.7
Tidak boleh secara terang-terangan melamar wanita yang dalam masa‘iddah},
seperti “aku ingin menikahimu”.
Seorang perawan boleh dipaksa oleh ayah dan kakeknya untuk
menikah, sementara seorang janda tidak diperbolehkan bagi walinya untuk
menikahkannya kecuali setelah baligh dan dengan persetujuannya secara
ucapan.8 Mayoritas „ulama>’ berpendapat bahwa seorang pelamar dibolehkan
melihat wajahnya dan kedua telapak tangannya saja, karena bagian-bagian
tersebut bukan termasuk aurat. Diperbolehkan pula melihat wanita yang
dilamarnya itu baik dengan izinnya ataupun tidak. Bagi wanita yang dilamar
juga mempunyai hak yang sama, yaitu melihat laki-laki yang hendak
menikahinya.
Berkenaan dengan hal tersebut, zaman sekarang ini tidak ada larangan
bagi orang yang melamar untuk duduk di suatu tempat dengan batas tertentu,
dengan wanita yang hendak dilamarnya supaya mereka saling melihat dan
mengenal, dengan disertai oleh beberapa orang keluarga mereka. Adapun yang
dimaksud duduk di sini adalah untuk mengenali kebudayaan dan beberapa
pandangannya, akhla>k dan gaya bahasanya, dan lain-lain dari tuntutan zaman.
Duduk berkumpul dalam pertemuan semacam itu tidak perlu dilakukan
berkali-kali, karena pelamar tersebut masih dianggap ajnabi> (asing/bukan

muh}rim). Seringkali, si pelamar meminta pertemuan berkali-kali dan itu jelas

7

Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 99.
Anfa Tim Pembukuan, Menyikap Sejuta Permasalahan dalam Fath Al-Qarib, (Kediri:
Lirboyo Prees, 2015), 495.
8
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sebagai pemuasan nafsu semata dan menikmati hal-hal yang tidak dihalalkan
baginya.”
Tidak diperbolehkan baginya berdua-duaan dengan wanita yang
dilamarnya, karena ia masih berstatus ajnabi> (orang lain), sehingga tidak akan
bisa terhindar dari hal-hal yang diharamkan.9 Berkenaan dengan hal tersebut
Rasulullah Saw. bersabda:

ُْالَ َيخٍُِىيَْ سَ ُجًٌ تِِب ِٓ َشأَج ٍفَبَِّْ ثَأٌثَهُّيا اٌشيِيطَا
Artinya: “Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita
melainkan ketiganya adalah syaitan”.10
Fiqih Sha>fi’i adalah fiqih yang menggabungkan dua madhab besar
sebelumnya yaitu, madhab ah}lu al-ha}dith dan madhab ahlu al-ra>’i dengan
porsi seimbang. Ima>m Syafi’i> adalah seorang fa>qih yang membuat sebuah
koridor bagi peran ra>’yu (akal) dalam fiqih yang memberikan sebuah
pemetaan dalam penggunaan qiya>s. Beliau adalah seorang pencetus fiqih baru
yang transpirasi oleh dua aliran fiqih.11
Doktrin keagamaan, khususnya dalam bidang fiqih, yang diajarkan
oleh Ima>m Shafi’i> oleh para pengikutnya kemudian dikenal sebagai madhab

Shafi’i>. Madhab ini mendasarkan sumber hukumnya pada al-Qur’a>n, sunnah,
ijma>’, qiya>s. Di antara karya-karya Ima>m Shafi’i> adalah al-Risalah yang

9

Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Khautsar, 2011), 43-45.
HR.Tirmidzi dengan sanad s}ha}hi}h.}
11
Muhammad Abu Zahra, Imam Syafi‟i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah
Akidah, Politik & fiqih, (Jakarta: Lentera, 2007), 22-23.
10
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khusus membahas us}>ul fiqih, kemudian al-„Umm salah satu kitab fiqih yang
komprehensif.12

Ima>m H}anafi>, sejak masa remaja, beliau telah menunjukkan kecintaan
yang mendalam pada ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitandengan
hukum Islam. Kendati Ima>m H}anafi> anak seorang saudagar kaya, beliau amat
menjauhi kemewahan kehidupan. Kesungguhan dan kecerdasannya dalam
menuntut ilmu agama, khusunya dalam bidang fiqih, mengantarkan Ima>m

H}anafi> sebagai ahli ilmu fiqih. Keahliannya ini diakui ulama>’ semasanya,
seperti Ima>m H}ammad bin Ali> Sulaima>n. Ima>m H}ammad seringkali
mempercayakan tugas kepada Ima>m H}anafi> untuk memberi fatwa dan
pelajaran fiqih kepada murid-murid Ima>m H}ammad. Ima>m Shafi’i> pernah
berkomentar, “Ima>m H}anafi> adalah bapak dan pemuka seluruh ulama‟ fiqih.”
Beliau pun dikenal sebagai pendiri madhab H}anafi>. Di mana pengikutnya
disebut sebagai h}anafi>yah.13

H}anafi>yah adalah seorang pedagang di kota Kuffah yang ketika itu
merupakan pusat aktivitas perdagangan dan perekonomian yang sedang maju
dan berkembang. Kesibukan-kesibukannya dalam urusan dagang dan
menghadapi masyarakat luas, Ima>m H}anafi> dapat menyelami kemaslakhatankemaslakhatan manusia, Ima>m H}anafi> menjadikan „urf sebagai suatu sumber
dari sumber-sumber hukum Islam dalam menghadapi sesuatu yang tidak
diperoleh nash-nya.

12

Hery Sucipto, Ensiklopedi Tokoh Islam dari Abu bakar sampai Nashr dan Qordhowi,
(Bandung: Mizan, 2003), 139.
13
Ibid,. 95.
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Pengalaman dagang menjadikan ilmunya semakin luas, karena
berinteraksi langsung dengan realitas kehidupan. Ia mengerti betul praktikpraktik perdagangan dipasar, macam-macam cara bertransaksi, hutangpiutang, dan sebagainya. Pengalaman dan pengetahuan yang didapat langsung
oleh Ima>m H}anafi> sangat membantunya dalam mengatasi masalah yang
timbul dan dalam menetapkan sebuah kebijakan perekonomian, Ima>m H}anafi>
ber-syirkah (bekerjasama) dengan pedagang lain hingga dapat leluasa
mendayagunakan akal pikirannya dalam ber-istimbat}, mencari kebenaran
hukum.14
Jika ditelaah kembali perbedaan pendapat yang terjadi antara para
„ulama>’ merupakan hal yang wajar. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan
bahwa perbedaan pendapat dalam hukum Islam bagaikan buah yang berasal
dari akar dan pohonnya adalah al-Qur’a>n dan al-H}adi>th. Cabangnya adalah
dalil naqli> dan dalil ‘aqli>, adapun buahnya adalah hukum Islam (fiqih),
meskipun berbeda-beda atau banyak jumlahnya.15 Terjadinya perbedaan
pendapat dalam menentukan hukum Islam disebabkan oleh beberapa faktor,
baik dari luar maupun dari dalam diri para „ulama>’. Sekalipun pendapatpendapat yang diungkapkan berbeda-beda, namun tidak lantas menyebabkan
perpecahan dan perselisihan serta kebencian, karena ini tidak dibenarkan
dalam Islam.

14

Abdurrahman Asy-Syarqawi, Riwayat Sembilan Imam Fiqih, (Bandung: Pustaka
Hidayat, 2000), 239.
15
Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Madhab, (jakarta: Logos Wacana
Ilmu, 1997), 49.
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Perbedaan para „ulama>’ ini juga terjadi dalam khit}bah, dimana
keterangan „ulama>’ Shafi’i> bahwa yang diizinkan bagi peminang untuk
melihat wanita yang dipinangnya hanyalah wajah dan kedua telapak tangan,
dan dengan melihat dan memandang telah terjadi kerelaan dan sama-sama
suka. Adapun menurut Imam Abu H}anifah, bahwa batas kebolehan melihat
wanita yang dipinang adalah melihat wajah, telapak tangan, dan kedua kaki.
Membahas khit}bah tentu sangat luas cangkupannya, karena khit}bah

}merupakan perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Didalamnya
membahas tentang batas kebolehan melihat wanita yang dipinang seperti
yang telah disinggung diatas, meminang wanita dalam masa‘iddah dan akibat
hukum dari pembatalan khit}bah. Dalam hal ini penulis mengambil pendapat
madhab Shafi’i > dan madhab H}anafi>.

Madhab H}anafi> dan madhab Shafi’i> adalah dua golongan madhab
yang tersebar di seluruh dunia. Madhab H}anafi> penyebarannya berada di Irak,
mesir, dll, adapun mayoritas madhab Shafi’i> yang paling luas penyebarannya
berada di Indonesia. Istimbat} hukum kedua madhab ini berbeda, tapi dasar
penentuan hukumnya sama, yaitu al-Qur’a>n dan al-Ha}di>th. Oleh sebab itu,
dasar setiap hukum sama karena segala perintah dan larangan itu bersumber
dari dua hal tersebut. Tapi untuk hal-hal yang belum terdapat dalam al-Qur’a>n
dan al-H}adi>th seperti masalah khit}bah, hal seperti ini perlu adanya penggalian
hukum secara mendalam.

13

Dari beberapa permasalahan di atas terdapat perbedaan pendapat
antara ‘ulama>’ satu dengan ‘ulama>’ yang lain, seperti halnya batas kebolehan
melihat calon wanita yang dipinang (khit}bah), seperti halnya yang telah
dijelaskan sedikit di atas. Pendapat Ima>m madhab tersebut mempunyai
landasan maupun dalil-dalil tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh
sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pendapat

madhab, maka dilakukan penelitian yang berjudulkan (Khit}bah Perspektif
Madhab H}anafi> dan Madhab Shafi’i>>).
B. Rumusan Masalah
Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang di atas maka
penulis mengambil fokus masalah antara lain:
1. Bagaimana batasan melihat calon istri saat khit}bah perspektif madhab

H}anafi> dan madhab Shafi’i>?
2. Bagaimana larangan meminang wanita saat khit}bah perspektif madhab

H}anafi> dan madhab Shafi’i>?
3. Bagaimana istimbat} hukum khit}bah perspektif madhab H}anafi> dan

madhab Shafi’i>?
C. Tujuan Penelitian
Sehubungan dengan permasalahan yang diungkapkan oleh peneliti di rumusan
masalah tentang perbedaan pendapat antara madhab H}anafi> dan madhab

Shafi’i> tentang khit}bah, maka tujuan penelitian ini adalah berikut ini:
1. Untuk menjelaskan batasan melihat calon istri saat khit}bah perspektif

madhab H}anafi> dan madhab Shafi’i>.
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2. Untuk menjelaskan larangan meminang wanita saat khit}bah perspektif

madhab H}anafi> dan madhab Shafi’i>.
3. Untuk menjelaskan istimbat} hukum khit}bah perspektif madhab H}anafi>
dan madhab Shafi’i>.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Manfaat teoritik
Manfaat Teoritik yaitu sebagai penambah wawasan baru tentang pemikiran

madhab H}anafi> dan madhab Shafi’i>> dalam melaksanakan khit}bah supaya
sesuai dengan hukum Islam dan juga dapat mengetahui metode istimbat}
kedua madhab.
2. Manfaat praktis
a. Menambah pengetahuan tentang hukum khit}bah perspektif madhab

H}anafi> dan madhab Shafi’i> terkhusus untuk penulis sendiri, dan
kepada seluruh manusia pada umumnya.
b. Untuk membatasi diri kita dari hal-hal yang bertentangan dengan
syari‟at Islam.
E. Telaah Pustaka
Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan
gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin
pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak

15

adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak. Diantara hasil-hasil
penelitian yang penulis ketahui antara lain:
Pertama, karya ilmiah yang berjudul “Khit}bah Menurut Jamaah
Tabligh di Desa Nongkodono Kauman Ponorogo Perspektif Hukum Islam”,
diteliti oleh Najib Azamzami. Skripsi ini mengkajijama‟ah tabligh desa
Nongkodono Kauman Ponorogo. Hasil penelitian yang dilakukan adalah
praktik khit}bah yang dilakukan tidak menyimpang dari hukum Islam yaitu
sebatas wajah dan telapak tangan, sedangkan dalam hal pembatalan khit}bah
adalah boleh ketika dilakukan dengan etika yang baik. Hukum tersebut sesuai
dengan yang ada dalam hukum Islam.16 Skripsi ini hanya tertuju pada satu
pendapat yaitu pendapat jama‟ah tabligh, akan tetapi pendapat tersebut sesuai
dengan pendapat madhab Shafi’i> yang menjadi batasan saat melihat calon
istri, yaitu wajah dan telapak tangan. Adapun dalam skripsi ini penulis lebih
terfokuskan pada perbedaan pendapat antara madhab H}anafi> dan madhab

Shafi’i>.
Kedua, karya ilmiah yang berjudul “Batasan Melihat Calon Istri
(Prespektif Ibnu Hazm)” diteliti oleh Bukhori Muslim. Ibnu Hazm
berpendapat dengan bolehnya melihat calon istri baik yang tampak maupun
tidak tampak disatu sisi diperkirakan dapat mendukung upaya melanggengkan
pernikahan, yaitu dengan melihat bagian yang tampak maupun tidak tampak
maka laki-laki yang meminang bisa mengetahui calon istri secara

16

Najib Azamzami, Khitbah Menurut Jamaah Tabligh di Desa Nongkodono Kauman
Ponorogo Perspektif Hukum Islam, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012), Skripsi.
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keseluruhan.17 Skripsi ini bisa dikatakan hampir sama dengan skripsi penulis,
akan tetapi dalam skripsi yang ditulis oleh Bukhori Muslim hanya
memfokuskan pada satu pendapat saja yaitu Ibnu Hazm. Adapun dalam skripsi
ini penulis mengambil dua pendapat yang berbeda, yang merupakan tokoh
terkenal dalam islam yaitu madhab H}anafi> dan madhab Shafi’i>.
Ketiga, karya ilmiah yang berjudul “Ta’a>ruf dan Khit}bah Menurut
Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ponorogo” diteliti oleh Andik
Romdhoni. Karya ilmiah tersebut menerangkan, bagaimana pendapat kader
PKS Ponorogo mengenai Ta‟aruf dan Khit}bah, dan dapat disimpulkan bahwa
pendapat kader PKS sama dengan apa yang telah ada dalam fiqih munakahat.
Skripsi tersebut berbeda dengan skripsi yang penulis buat karena skripsi
tersebut tidak melakukan perbandingan pendapat antara dua tokoh yang
berbeda pendapat, akan tetapi skripsi ini mengambil satu pendapat yang dirasa
menarik dari pendapat kader PKS.18
Berdasarkan kajian pustaka yang telah penulis lakukan, skripsi penulis
memiliki persamaan dengan skripsi-skripsi lainnya yaitu dalam pembahasan
kali ini penulis fokus pada penjelasan khit}bah sama halnya dengan skripsi
yang lain yang memiliki titik fokus yang sama. Adapun perbedaannya adalah
skripsi penulis mengambil dua pendapat ‘ulama>’ yang mashur di zamannya
yaitu ulama madhab H}anafi> dan madhab Shafi’i>, lain halnya dengan skripsi

17

Bukhori Muslim, Melihat Calon Istri Perspektif Ibnu Hazm, (Yogyakarta: UIN Sunan
Kalijaga, 2012), skripsi.
18
Andik Romdhoni, Ta‟aruf dan Khitbah Menurut Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Ponorogo, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014), skripsi.
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lain yang hanya mengambil satu pendapat ‘ulama>’, atau organisasi yang
berbeda.
F. Metode Penelitian
Metodologi yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini
adalah dengan menggunakan metode sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian

ini

bersifat

kepustakaan

(library).

Penelitian

kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan
literatur (kepustakan, baik berupa buku catatan, maupun laporan hasil
penelitian dari penelitian terdahulu).19 Adapun tujuan dari penelitian ini
adalah untuk menunjukkan fakta dan data secara sistematis dan akurat
berkenaan dengan khit}bah.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, peneliti dalam hal ini
berusaha untuk mendeskripsikan dasar hukum, persamaan dan perbedaan

khit}bah menurut madhab H}anafi> dan madhab Shafi’i> dengan proses
sebagai berikut: memaparkan data, mengkomparasikan secara tuntas, dan
mengambil kesimpulan dari data-data dan analisis yang telah dipaparkan.
3. Sumber Data
a. Sumber data primer
Sumber data dari skripsi ini yakni berupa kitab atau buku-buku
yang berisi

tentang informasi-informasi

yang secara

membahas tentang masalah khit}bah, yaitu:

19

Bekker Anton, Metode-Metode Filsafat, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 10.

18

khusus

1) Madhab H}anafi

Waniha>yatu al-Muqtasid, karya al-Ima>m al-Qa>d}i Abi> Wali>d bin
Ahmad bin Muhammad bin Ahmad.
2) Madhab Shafi’i>

Al-‘umm karya al-Ima>m Muhammad bin Idri>s ash-Sha>fi’i>.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah bahan-bahan hukum yang
memberikan penjelasan mengenai sumber data primer dan buku-buku
pendukung lain, hasil penelitan yang telah ada, artikel di internet, dan
lain-lain yang berkaitan tentang penelitian ini. Sumber data ini
berfungsi sebagai pendukung dan penunjang sumber data primer.
4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk membahas permasalahan skripsi ini, penulis menggunakan
teknik pengumpulan data pengetahuan sebagai berikut:
a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap data yang terkumpul,
terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu
dengan yang lainnya dan beragam masing-masing dalam kelompok
data.20 Penerapannya dalam skripsi ini adalah dengan membaca
literatur-literatur yang ada kaitannya dengan pembahaan, dengan cara
mencari kalimat yang menjadi pokok pembahasan.

20

Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi “Teori dan Aplikasi”, (Jakarta: Pt.
Raja Grafindo Persada, 2001), 173.

19

b. Organizing, yaitu menyusun data sekaligus mensistematiskan datadata yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah ada dan
direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahan.21 Adapun
pengimplikasiannya terhadap karya ilmiah adalah dengan mencari
permasalahan yang khusus kemudian ditarik ke permasalahan yang
umum.
5. Analisis Data
Untuk menganalisis data yang telah terlampir dalam rangka
mempermudah pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan metode:
a. Dreskriptif analitif digunakan untuk memaparkan sedetail mungkin
tentang khit}bah dan argumentasi serta persamaan dan perbedaan dan
segala yang terkait dengannya dari pendapat dua madhab yaitu madhab

H}anafi> dan madhab Shafi’i> sehingga diperoleh kesimpulan, kemudian
menganalisis tingkat konsistensis keduanya dalam menggunakan
argumentasi.
b. Komperatif analitis digunakan untuk membandingkan satu dengan
pendapat lainnya, teori satu dengan teori lainnya dalam skripsi ini
yaitu madhab H}anafi> dan madhab Shafi’i>, sehingga dapat diketahui
persamaan dan perbedaan kedua pemikiran tersebut. Dengan metode
komparatif, data yang berhubungan dapat memberikan wawasan yang
lebih dalam dan tepat.22

21

Ibid., 178.
Sunggono Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2002), 194.
22
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G. Sistematika Pembahasan
Sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari lima bab dengan tiaptiap bab terdiri dari sub bab yang saling terkait sehingga dapat membentuk
suatu susunan pembahasan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang
urutan pembahasan penelitian ini, agar menjadi sebuah kesatuan bahasa yang
utuh maka penulis akan memaparkan mengenai sistematika pembahasan
sebagai berikut:
BAB I

: PENDAHULUAN
Bab ini merupakan gambaran secara umum tentang pola dasar dari
keseluruhan isi terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II

: KHIT}BAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN ISTIMBAT}

HUKUM
Bab ini berisi gambaran-gambaran yang jelas terhadap kerangka
acuan teori yang digunakan sebagai landasan pemikiran yang
berisikan pengertian khit}bah, Ddasar hukum khit}bah, larangan
meminang wanita, melihat calon istri, wanita yang boleh
dipinang, pengertian istimbat}, bentuk-bentuk istimbat} hukum,
dan faktor-faktor yang mempengaruhi istimbat}.

21

BAB III

:

KHIT}BAH PERSPEKTIF MADHAB H}ANAFI> DAN

MADHAB SHAFI’I>
Bab ini menjelaskan pendapat antara madhab H}anafi> dan madhab

Shafi’i> tentang biografi Imam Madhab, batasan melihat calon
istri, larangan meminang wanita, dan metode istimbat} madhab.
BAB IV

: ANALISIS HUKUM KHIT}BAH PERSPEKTIF MADHAB

H}ANAFI> DAN MADHAB SHAFI’I>
Dalam bab ini berisi batasan melihat calon istri, larangan
meminang wanita, dan analisi istimbat} hukum khit}bah.
BAB V

: PENUTUP
Bab ini merupakan bab paling akhir dalam pembahasan skripsi.
Didalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.
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BAB II

KHIT}BAH MENURUT HUKUM ISLAM
DAN ISTIMBAT} HUKUM

A. Khit}bah Menurut Hukum Islam
1. Pengertian Kh}itbah

Khit}bah dalam fikih munakahat secara etimologi berasal dari suku
kata ً َوخٔطْثَح-خُطْثّا-ُيَخِطُة-َطة
َ َ خkhit}bah (meminang), dengan mengkasrohkan
kha‟ adalah meminta seorang perempuan untuk dinikahinya, pengertian

khit}bah menurut para fuqoha>’ ialah “permintaan seorang pria kepada
seorang wanita tertentu secara langsung untuk memperistrinya atau kepada
walinya dengan menjelaskan hal dirinya dan pembicaraan harapan mereka
mengenai perkawinan.”23
Menurut etimologi, khit}bah mempunyai arti meminta wanita untuk
dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain).24 Adapun menurut
terminologi, khit}bah ialah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan
perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang lakilaki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi suaminya, yaitu
dengan cara-cara yang umum, yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.25

23

Hadi Munfaat Ahmad, Fiqih Munakahat (hukum perkawinan islam dan beberapa
masalahnya), (Bandung: Duta Grafika, 1992), 30.
24
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka, 1994), 556.
25
Dahlan Idhamy, Asas-Asas Fiqih Munakahat: Hukum Keluarga Islam, (Surabaya: alIkhlas, 1984), 31.
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Khit}bah (peminangan) itu disyariatkan dalam suatu pernikahan
yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad
nikah. Keadaan ini sudah membudaya ditengah-tengah masyarakat dan
dilaksanakan dengan tradisi masyarakat setempat. Diantaranya pihak lakilaki yang mengajukan pinangan kepada pihak perempuan dan adakalanya
dari pihak perempuan yang mengajukan lamarannya kepada pihak lakilaki. Syariat menetapkan aturan-aturan tertentu dalam peminangan ini.
Dalam tradisi Islam, sebagaimana dalam ha}di>th Nabi Saw. bahwa yang
mengajukan itu adalah dari pihak laki-laki, boleh laki-laki itu sendiri yang
datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan pinangannya atau
mengutus perempuan yang dipercaya untuk melakukannya, adapun status
perempuan adalah pihak yang memilih untuk menerima ataupun menolak
pinangan tersebut.26
2. Dasar Hukum Khit}bah

Al-Qur’a>n dan al-H}adi>th telah mengatur khit}bah serta hal-hal yang
berkaitan dengan peminangan, namun demikian tidak ditemukan dengan
jelas dan tertuju adanya perintah atau larangan di dalam melakukan
peminangan. Khit}bah bukanlah syarat sah nikah, andaikan nikah
dilangsungkan tanpa khit}bah pernikahan tersebut sah hukumnya. Akan
tetapi biasanya khit}bah merupakan salah satu sarana untuk menikah. Oleh

26

Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan), (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), 55.
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karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat para ‘ulama>’ yang
mewajibkan.27 Jumhur ‘ulama>’ mengatakan bahwa khit}bah itu tidak wajib.
Cara meminang diatur dalam al-Qur’a>n dan al-H}adi>th Rasul, di
antaranya:
a.

QS. Al Baqarah: 235

          
           
          
           
     
Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu
dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan
mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa
kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu
janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka
secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada
mereka) Perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu
ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum
habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah
mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah
kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyantun.” (QS. Al Baqarah: 235)
b. Al-H}adi>th

ُُِ ِارَا َخ َطةَ أَدَ ُذو:ٍَََُّ لَايَ سَعُىِي اهللِ صًٍََ اهللُ ػٍََيِٗٔ وَع:ََػِٓ جَاِتشٍ لَاي
.ًْ فَبِْٔ اعَِرطَاعَ اَ ْْ يَِٕ ُظشَ ِِٕٔهَا َِا يَ ِذػُىُِٖ ٔايَ ِٔىَادٔهَا فٍََْي ْف َؼ،َاٌَّْشأَج
27

Syaikh Mahmud al-Mashri, Bekal Pernikahan Terj. Imam Firdaus, (Jakarta: Qishi
Press, 2012), 289.
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Artinya: “Dari Jabir ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, “apabila
salah seorang diantara kamu melamar perempuan, maka
jika ia bisa memandangnya (pada bagian tubuh yang
diperbolehkan) yang dapat mendorongnya menikahi wanita
tersebut, hendaklah dia lakukan."28

3.

Larangan Meminang Wanita
Dalam ka>idah ushu>l, bahwa “larangan” itu menunjukkan
keharaman, kecuali ada dalil yang menjelaskan bahwa larangan itu bukan
untuk menunjukkan keharaman. Menurut Ima>m Al-Nawa>wi>, bahwa
menurut ijma‟‘ulama>’ wanita yang dipinang itu milik peminang (selama
proses khit}bah).29
Ada beberapa hal yang dilarang dalam khit}bah, di antaranya adalah:
a. Meminang pinangan orang lain

ُُِخ ُطةِ أَدَ ُذو
ِ  الَ َي:ٍَََُّ لَايَ سَعُ ِىيُ اهللِ صًٍََ اهللُ ػٍََيِٗٔ وَع:ََػِٓ اِتِٓ ػُ َّشَ لَاي
30
ٌَُٗ ََْ دَريً يَرِشُنَ اٌْخَا ٔطةِ لَثٍَُِٗ أَوِ يَؤْر،ِٔٗػًٍََ ٔخطْثَحٔ أَخٔي
Artinya:” Dari ibnu Umar, ia berkata, “Rasulullah Saw bersabda,
“janganlah salah seorang diantara kalian melamar wanita
yang sedang berada dalam pinangan saudaranya, hingga
pelamar pertama meninggalkan atau mengizinkannya.”
(Muttafaq Alaih}i dan lafadnya menurut Al-Bukhari)
Pembahasan tentang “saudaranya” ini, bahwa itu menunjukkan
haram hukumnya melamar wanita yang sudah dilamar muslim
lainnya, tapi tidak atas wanita yang dilamar oleh orang kafir.31
28

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan‟ani, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram
Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2009), 614.
29
Ibid,. 616.
30
Hadi>th riwayat Imam Bukhori.
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b. Meminang perempuan yang sedang dalam masa ‘idda>h
Tidak boleh secara terang-terangan melamar wanita yang masih
dalam masa „iddah, seperti “aku ingin menikahimu”. Namun
diperbolehkan melamar secara sindiran pada wanita yang masih dalam
masa „iddah, dan menikahinya setelah selesai masa „iddah, seperti
“banyak orang yang menyukaimu”.32
Dalam hal boleh atau tidaknya meminang perempuan yang
sedang ‘idda>h secara sindiran, kalangan ‘ulama>’ fiqih berbeda
pendapat. Pendapat yang benar adalah menyatakan boleh. Perempuan
yang sedang ‘idda>h karena kematian suaminya, ia boleh dipinang
secara sindiran selama masa ‘idda>h, karena hubungan suami istri di
sini telah terputus sehingga hak suami terhadap istrinya hilang sama
sekali. Sekalipun demikian, dilarang meminang dia secara terangterangan, untuk menjaga agar perempuan itu tidak terganggu dan
tercemar oleh para tetangga serta menjaga perasaan anggota keluarga
simpati dan para ahli warisnya.33
4. Batasan Melihat Calon Istri
Untuk

kebaikan

dalam

kehidupan

berumah

tangga

kesejahteraan dan kesenangannya, seyogyanya seorang laki-laki
melihat terlebih dahulu perempuan yang akan dipinangnya, sehingga
dia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau
31

Ibid., 617.
Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan‟ani, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram
Jilid 2, 644.
33
Slamet Abidin & Aminuddin, Fiqih Munakahat, (Surabaya: Kencana Abadi, 2001), 46.
32
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dibatalkan.Waktu berlangsungnya peminangan seorang laki-laki
diperbolehkan untuk melihat perempuan yang dipinangnya, meskipun
menurut asalnya seorang laki-laki haram melihat kepada perempuan.
Kebolehan melihat perempuan ini didasarkan kepada h}adi>th Nabi dari

Ja>bir bin ‘Abdillah.
Menurut riwayat Ah}mad dan Abu> Dawu>d, dengan sanad yang
terpercaya, bunyinya:

ًٌَٔٔارَا َخ َطةَ اَدَ ُذوُُِ اٌََّْ ِشاَجَ فَأْٔ اعَِرطَاعَ اَْْ يَِٕ ُظشَ ِِٕٔهَا أًٌَ َِا يَ ِذػُىُِٖ ا
..ًْ فٍََْي ْف َؼ،ِٔىَادٔهَا
Artinya: “Bila seorang diantara kamu meminang perempuan dan ia
mampumelihatnya yang akan mendorong untuk
menikahinya, maka lakukanlah”.(H.R. Ah}mad dan Abu>
Dawu>d).34
Dalam kitab al-Mausu>’a>t al-Fiqhiyyah dijelaskan bahwa:

ِٓ ٖاذفك احلٕفيح وادلاٌىيح واٌشافؼيح ػًٍ اْ ِا يثاح ٌٍخاطة ٔظش
خمطىترٗ احلشٖ اٌىجٗ واٌىفاْ ظا٘شمها وتاطٕهّا اىل وىػيهّا ٌذالٌح
 وٕ٘ان سوايح ػٕذ،ْ ودالٌح اٌىفني ػًٍ خصة اٌثذ،اٌىجٗ ػًٍ اجلّاي
35
احلٕفيح أْ اٌمذِني ٌيغرا تؼىسج دىت يف غري اخلطثح

34

Ibnu Hajar Al Asqolani, Bulugh al Maram, Kitab Nikah, (Surabaya: Darul Abidin,
1378), 208.
35
Abu An‟im, Referensi Penting Amaliyah NU & Problematika Masyarakat,(Kediri:
Lirboyo Press), 357.
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5. Wanita Yang Boleh Dipinang
Adapun perempuan-perempuan yang boleh dipinang menurut
hukum Islam adalah perempuan yang memenuhi syarat sebagai
berikut:36
a. Perempuan yang tidak dalam pinangan orang lain
Meminang perempuan yang telah dipinang orang lain
adalah haram hukumnya. Sebab berarti menghalangi dan menyakiti
hati peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan
dan mengganggu ketentraman.Hukum tersebut berdasarkan sabda
Nabi Saw.

َخ َطة
ِ اٌَُّْ ِئ ُِٔٓ اَخُى ادل ِئ ِِٔٓ فَالَ َيذًُّٔ ٌَُٗ اَْْ يَثِرَاعَ ػًٍََ تَيِغِ اَخٔيِٗٔ َوالَ َي
َػًٍََ ٔخطْثَحٔ اَخٔيِ ٔٗ دَريً يَزَس
Artinya: “Orang mukmin dengan mukmin lainnya adalah
bersaudara, maka tidak boleh ia membeli barang yang
sedang dibeli saudaranya, dan janganlah meminang
pinangan saudaranya sehingga ia meninggalkannya.”
(H.R. Ahmad dan Musli>m).37

Meminang pinangan orang lain yang diharamkan adalah
bilamana perempuan itu telah menerima pinangan orang pertama
dan walinya dengan terus terang mengizinkannya, bila izin itu
memang diperlukan. Tetapi, jika semua pinangan tadi ditolak
dengan terang terangan ataupun sindiran, atau karena laki-laki yang
kedua belum tahu ada orang lain yang sudah meminangnya, atau
36
37

A Tihami, Fikih Munakahat, 24.
Abdurrahman Ghazali, Fikih Munakahat, (Jakarta: Prenata Media, 2003), 77.
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pinangan pertama belum diterima, juga belum ditolak, atau lakilaki pertama mengizinkan laki-laki kedua untuk meminangnya,
maka yang demikian itu diperbolehkan.38
b. Perempuan yang dipinang tidak terhalang oleh penghalang
syar‟i,yang menyebabkan tidak boleh dinikahi39
Berdasarkan hal itu maka seseorang tidak boleh melamar
perempuan yang haram dinikahi, baik muh}rim permanen atau

muh}rim sementara. Diantaranya tidak boleh meminang istri orang
lain dan bibinya sendiri. Begitu juga tidak boleh meminang
perempuan untuk dijadikan istri yang kelima kalau keempat
istrinya masih ada.40
Perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya adalah
karena ada hubungan nasab (pertalian sedarah), ada hubungan
pernikahan, dan hubungan susuan.
a. Haram dinikahi karena nasab:
1) Ibu, sampai keatas.
2) Anak perempuan, sampai kebawah.
3) Semua saudara perempuan, yang sekandung, seayah atau seibu.
4) Semua bibi dari pihak ayah.
5) Semua bibi dari pihak ibu.

38
39
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6) Semua anak perempuan dari saudara laki-laki yang sekandung,
seayah atau seibu.
7) Semua anak perempuan dari saudara perempuan

yang

sekandung, seayah atau seibu.
b. Haram dinikahi karena susuan:
1) Ibu yang menyusui.
2) Ibu dari ibu yang menyusui.
3) Saudara perempuan dari ibu yang menyusui.
4) Saudara perempuan dari suami ibu yang menyusui.
5) Anak perempuan dari semua anak ibu yang menyusui.
6) Semua saudara perempuan sepersusuan.
c. Haram dinikahi karena pernikahan:
1) Ibu istri sampai keatas.
2) Anak perempuan istri, jika telah bercampur dengannya sampai
kebawah.
3) Istri anak atau cucu sampai kebawah.
4) Istri ayah.41
Untuk wanita yang boleh dipinang dijelaskan bahwa
perempuan tersebut harus memenuhi tiga syarat, yaitu: pertama;
Perempuan tidak dalam pinangan orang lain, sebab hal ini akan
menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan
saudara karena setiap muslim dan muslim lainnya adalah
41
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bersaudara, dan mengganggu ketentraman.Kedua; Perempuan tidak
dalam masa ‘iddah karena kematian suami yang pertama dan juga
karena perceraian. Namun islam memberikan masa tenggang akan
hal tersebut. Adapun wanita yang ditinggal mati suaminya tidak
boleh meminang secara terang-terangan karena hal itu akan
menyakiti hati wanita tersebut dan juga keluarganya, tetapi
dibolehkan
merupakam

meminangnya
agama

yang

dengan

sindiran,

mempermudah

karena

islam

umatnya

bukan

mempersulitnya. Ketiga; Perempuan yang dipinang tidak terhalang
oleh penghalang syar‟i, dalam artian diharamkan meminang karena
hubungan nasab, susuan, dan diharamkan meminang karena
pernikahan seperti yang telah dijelaskan di atas.42
B. ISTIMBAT} HUKUM
1. Pengertian Istimbat}
Secara bahasa kata istimbat} berasal dari bahasa Arab yaitu “ : َِاسْتَمْ َبط
َ ”اِخْتَرَعyang mempunyai arti: menemukan dan menciptakan.43 Istimbat}
merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya.44 Jalan

istimbat} ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran
hukum dari dalil. Untuk itu, seorang ahli harus mengetahui prosedur cara
penggalian hukum dari nash.45
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Definisi istimbat} yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin ialah
usaha pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber
(al-Qur‟an dan Hadi>th), atau dengan kata lain usaha dan cara
mengeluarkan hukum dari sumbernya.46 Kata istimbat} terdapat dalam alQur‟an dengan bentuk fi‟il mudari‟, yaitu dalam al-Qur‟an surat an-Nisa‟
ayat 83:

             
           
      
Artinya:

“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang
keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan
kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di
antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui
kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan
ulil Amri). kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada
kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil
saja (di antaramu).”47
Para ahli tafsir hampir secara keseluruhan menjelaskan bahwa yang

dimaksud yastanbit}unah adalah mengeluarkan sesuatu dari yang
tersembunyi (tidak jelas) dengan ketjaman pemikiran mereka. Dari
beberapa keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa istimbat}
adalah suatu upaya dengan mengerahkan segenap kemampuan guna
memperoleh hukum-hukum syara’ dari sumber-sumber aslinya. Pengertian

46
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ini identik dengan pengertian ijtihad yang dikenal oleh para ‘ulama>’ us}ul
fiqih. Al-Syaukani menganggap istimbat} sebagai operasionalisasi ijtihad,
karena ijtihad dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah istimbat}.48
Istilah populer istimbat} al-hukmi ialah metodologi penggalian
hukum. Metodologi diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai
metode yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan. Jika hukum Islam
dianggap sebagai sistem suatu pengetahuan, maka yang dimaksudkan
metodologi hukum Islam adalah pembahasan konsep dasar hukum Islam
dan bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan.49
Disiplin ilmu yang membahas tentang metode istimbat} hukum
(metode penggalian hukum) dinamakan us}ul fiqih. Us}ul fiqih merupakan
bidang ilmu keislaman yang sangat dibutuhkan untuk memahami syariat
Islam dari sumber aslinya yaitu al-Qur‟an dan hadi>th. Dengan kajiankajian us}ul fiqih kita akan memahami kaidah-kaidah usu>liyyah, prinsip
umum syariat Islam, cara memahami suatu dalil dalam kehidupan
manusia.50
Untuk memahami syariat Islam, ‘ulama>’ usu>liyyin mengemukakan
dua bentuk pendekatan, yaitu melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan
melalui pendekatan maqa>s}id al-sha>ri’ah.51 Dengan begitu akan tercapai
tujuan pensyariatan Islam yaitu maslahat dunia dan akhirat. Oleh karena
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itu, ilmu us}ul fiqih menjadi sangat penting untuk diketahui dan dipahami
dalam rangka menggali dan menerapkan hukum-hukum syara’ sesuai
dengan tuntutan zaman.
2. Bentuk-Bentuk Istimbat} Hukum
Sumber utama fiqih ialah Al-Qur‟an dan Sunnah. Untuk
memahami teks-teks dengan tepat, para ‘ulama>’ telah menyusun
sematik khusus untuk keperluan istimbat} hukum. Dalam kajian us}ul
fiqih para usu>liyyin membagi:52
a. Metode Bayani
Dalam khazanah us}ul fiqih, metode ini sering disebut dengan al-

qawa’>id al-u}sulliyah al-lugaw>iyah, atau dala>lah al-lafad yaitu dalil
yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk
lafad, suara atau kata.53 Pemahaman suatu nash dari segi lafad, ‘ulama>’
fiqih memberikan klarifikasi yang sangat rinci, diantaranya adalah:
1) Lafad haqiqah (hakikat) dan majaz
Haqiqat dan majaz adalah dua bentuk kata dalam bentuk

mutad}ayyifain,

dalam

arti

sebagai

dua

kata

yang

selalu

berdampingan dan setiap kata akan masuk kedalam salah satu
diantaranya. Haqiqat ialah suatu lafad yang digunakan menurut
asalnya untuk maksud tertentu.54 Adapun majaz yaitu kata yang
ditujukan bukan untuk maksud sebenarnya.
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2) Lafad „amm dan khas
Lafad ‘amm adalah suatu lafad yang digunakan untuk
menunjuk

pengertian

satuan

maknanya

yang

umum,

secara

menyeluruh dan tanpa batas, baik pengertian umum tersebut didapat
dari bentuk lafadnya sendiri maupun dari makna lafadnya.55 Adapun
lafad khas ialah lafad yang sengaja diperuntukkan menunjuk
pengertian tertentu secara mandiri.
3) Lafad mushtarak
Mushtarak

menurut

bahasa

berarti

sesuatu

yang

dipersekutukan. Secara istilah adalah lafad yang dicipkan untuk dua
haqiqat (makna) atau lebih yang kontradiksi.56 Sehingga perbedaannya
yaitu, lafad yang diciptakan untuk makna yang satu ini mencakup
satuan-satuan makna yaang tidak terbatas. Adapun lafad khas adalah
lafad yang menunjukan makna yang satu, baik untuk menunjuk makna
yang konkrit maupun abstrak. Lafad mushtarak diciptakan untuk
beberapa makna yang penunjukannya kepada makna itu secara
bergantian.57 contoh dari lafad mushtarak, seperti lafad „ainun (ٌ)عَيْن
yang secara bahasa memiliki makna-makna antara lain: mata untuk
melihat, mata air, dan lain-lain. Begitu juga dengan lafad quru>’ ()قُ ُروْء
yang secara bahasa juga mempunyai makna lebih dari satu, yaitu suci
dan haid.
55
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b. Metode Ta‟lili
Metode istimbat} ta‟lili adalah metode istimbat} yang bertumpu
pada „illat dishariatkannya suatu ketentuan hukum.58 Metode ini
merupakan metode yang berusaha menemukan „illat (alasan) dari
penshariatan suatu hukum. Sehingga berdasarkan pada anggapan bahwa
ketentuan-ketentuan Allah untuk mengatur perilaku manusia ada alasan
logis dan hikmah yang ingin dicapainya.59 Jumhur ‘ulama>’ berpendapat
bahwa alasan logis tersebut selalu ada, tetapi ada yang tidak terjangkau
oleh akal manusia sampai saat ini, seperti alasan logis untuk berbagai
ketentuan dalam bidang ibadah. Alasan logis inilah yang digunakan
sebagai alat dalam metode ta‟lili.60
Muhammad

Mustafa

Syalabi

menyatakan

bahwa

berkembangnya metode ijtihad ini didukung oleh kenyataan bahwa nash
al-Qur‟an dan hadi>th dalam penuturannya, sebagian diiringi oleh
penyebutan „illat.61 Atas dasar „illat yang terkandung dalam suatu nash,
permasalahan-permasalahan

hukum

yang

muncul

diupayakan

pemecahannya melalui penalaran terhadap „illat yang ada dalam nash
tersebut. Adapun yang termasuk dalam penalaran metode ta‟lili adalah
qiyas dan istishan.62
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c. Metode istislahi
Metode istislahi adalah penetapan suatu ketentuan berdasarkan
asas kemaslahatan yang diperoleh dari dalil-dalil umum, karena untuk
masalah tersebut tidak ditemukan dalil-dalil khusus. Jadi biasanya,
metode ini baru digunakan bila metode bayani dan ta‟lili tidak dapat
dilakukan. Metode ini merupakan perpanjangan dari metode ta‟lili,
karena sama-sama di dasarkan kepada anggapan bahwa Allah Swt.
menurunkan aturan dan ketentuan adalah untuk kemaslakhatan
umatnya.63
Dalam metode ini ada dua hal yang penting yang harus
diperhatikan, yaitu: kategori pertama, sasaran-sasaran (maqasid) yang
ingin dicapai dan dipertahankan oleh syariat melakui aturan-aturan yang
dibebankan kepada manusia. Dalam hal ini ada tiga kategori, yaitu
dlaruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat.64
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Istimbat}
Dalam memahami al-Qur‟an dan H}adi>th para ulama menggunakan
metode istimbat} atau metode penggalian hukum yang berbeda antara ulama
satu dengan yang lainnya. Menurut Abbas Arfan perbedaan pendapat dalam
fiqih merupakan perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan akal pikiran,
karena penggalian metode istimbat} tidak dapat terlepas dari upaya rasional
akal.65
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Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya istimbat} hukum oleh
para Imam Madhab antara lain:
a. faktor Geografis
Faktor geografis sangat menentukan terhadap perkembangan dan
pembentukan hukum Islam. Faktor geografis yang sangat menentukan
tersebut adalah iklim dan perkembangan daerah itu sendiri. Seperti
diketahui iklim di Hijaz berbeda dengan iklim di Irak dan berbeda pula
dengan iklim di Mesir.
Ulama ahl al-ra’yu dan ahl al-h}adi>th berkembang dalam dua
wilayah geografis yang berbeda. ulama ahl al-ra’yu dengan pelopornya
Imam H}anafi berkembang di kota Kuffah dan Baghdad yang
metropolitan, sehingga harus menghadapi secara rasionalsejumlah
persoalan baru yang muncul akibat kompleksitas kehidupan kota. Hal ini
menunjukkan bahwa letak geografis akan menentukan terhadap
pembentukan hukum.
b. Faktor Sosial dan Budaya
Secara umum faktor sosial memiliki andil dalam suatu penggalian
metode istimbat}. Keluasan dan keragaman budaya dan berbagai sikap dari
masing-masing aliran dan kelompok akan mempengaruhi pola pikir
seseorang dalam berpendapat. Kemudian faktor kebudayaan dan adat
istiadat suatu daerah juga akan sangat menentukan metode istimbat} para

39

Imam Madhab.66 Semisal budaya masyarakat mesir berbeda dengan
budaya masyarakat Irak. Hal ini yang melatar belakangi adanya dua qoul
Imam Shafi‟I, yaitu qaul qa>dim di Irak dan qaul jadi>d di Mesir.
c. Faktor Ekonomi
Faktor

perekonomian

pada

komunitas

lingkungan

akan

mempengaruhi Penetapan hukum para Imam Madhab. Semisal menurut
Imam Shafi‟I yang hidup dilingkungan masyarakat dengan mayoritas
pusat perekonomian agraris, beliau hanya mewajibkan zakat maal hanya
terbatas pada enam jenis harta. Adapun Imam H}anafi yang berlatar
belakang sebagai saudagar, dan kehidupan masyarakat di sekitarnya yang
mapan dengan kondisi ekonomi perdagangan, beliau mewajibkan segala
penghasilan yang telah mencapai nishab untuk dikeluarkan zakatya.
Adapun faktor lain yang menimbulkan munculnya perbedaan

istimbat} hukum para Imam Madhab tersebut antara lain:
1) Corak kajian fiqih yang berbeda dasar pijakannya antara aliran
tradisional dengan aliran rasional. Aliran tradisional dalam hal ini
yang dimaksud ialah ulama ahli h}adi>th, adapun yang dimaksud aliran
rasional adalah ulama ahlu ra’yu.67 Aliran tradisional cenderung
idealis, sementara aliran rasional lebih bercorak antropho sentris.68
2) Pemahaman makna ayat yang berbeda. hal ini disebabkan adanya
lafad-lafad mushtarak, yang bisa bermakna haqiqi dan majazi, susunan
66
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kata yang bermakna ganda sehingga mereka menangkap makna yang
berbeda satu sama lain.
3) Berbeda dalam pemakaian sunnah. para mujtahid seringkali berbeda
dalam menilai sunnah. perbedaan tersebut meliputi pemakaian h}adi>th

ahad, perbedaan dalam menilai perawi pada h}adi>th mashur.
4) Perbedaan dalam pemakaian kaidah-kaidah usul. Ulama tradisional
yang cenderung idealistik hanya mempergunakan qiyas dalam proses
ijtihad‟ aqlinya, sementara ulama aliran rasional memperlebar kajian
qiyas dengan istishan.
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BAB III

KHIT}BAH PERSPEKTIF MADHAB H}ANAFI>
DAN MADHAB SHAFI’I>>

A. Madhab H}anafi
1. Biografi Ima>m H}anafi

Ima>m H}anafi bernama asli Abu Hanifah al-Nu‟man bin Tsabit, lahir di
Irak pada tahun 80 H/699 M pada masa pemerintahan Bani Umayyah, yaitu
pada masa Abdul Malik bin Marwan.69 Beliau diberi julukan Abu Hanifah
karena beliau seorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan
sungguh-sungguh mengerjakan kewajibannya dalam agama, karena Hanif
dalam bahasa Arab artinya cenderung atau condong kepada agama yang
benar.70

Ima>m H}anafi bukan orang Arab, tetapi keturunan orang persia yang
menetap di Kuffah. Ayahnya dilahirkan pada masa Khalifah Ali. Kakeknya
dan ayahnya didoakan oleh Ima>m Ali agar mendapat keturunan yang
diberkahi Allah Swt. Pada waktu kecil beliau menghafal al-Qur‟an seperti
yang dilakukan anak-anak pada masa itu, kemudian berguru pada Ima>m
Ashim salah seorang Ima>m Qiro>’ah Sab’ah. Keluarganya adalah keluarga
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pedagang, oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila al-Nu’man pun
kemudian menjadi pedagang.71
Adapun guru-guru Ima>m H}anafi yang terkenal diantaranya adalah alSya‟bi dan Hammad bin Abi Sulayman di Kuffah, Hasan Basri di Basrah,
Atha‟ bin Ranah di Makkah, Sulaiman dan Salim di Madinah. Dalam
kunjungan yang kedua kalinya ke Madinah Ima>m H}anafi bertemu dengan
Muhammad Baqir dari Syi‟ah dan putra dari Ima>m Baqir yaitu Ja‟far alShiddiq “Beliau banyak mendapat ilmu dari ulama ini.”72

Ima>m H}anafi wafat pada bulan Syawal tahun 150 H. Hasan bin
Ammarah meriwayatkan bahwa ketika ia memandikan jenazah Ima>m

H}anafi, beliau melihat sosok yang kurus disebabkan oleh banyaknya ibadah,
ketika selesai memandikan, Hasan memuji Ima>m H}anafi dan menyebutkan
berbagai sifat mulianya, lantas mengucapkan kata-kata yang membuat
seluruh orang menangis.73
2. Khit}bah Perspektif Madhab H}anafi

Abu> Zahrah} mendefinisikan khit}bah dengan permintaan seorang lakilaki kepada wali atau seorang perempuan dengan maksud unuk mengawini
perempuan itu. Adapun Sayyid} Sabiq berpendapat, khit}bah adalah
memintanya untuk dapat dikawini dengan perantara yang dikenal baik
diantara manusia.
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Khit}bah (peminangan) itu disyariatkan dalam suatu pernikahan yang
waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.
Keadaan

ini

sudah

membudaya

ditengah-tengah

masyarakat

dan

dilaksanakan dengan tradisi masyarakat setempat. Diantaranya pihak lakilaki yang mengajukan pinangan kepada pihak perempuan dan adakalanya
dari pihak perempuan yang mengajukan lamarannya kepada pihak laki-laki.
Syariat menetapkan aturan-aturan tertentu dalam peminangan ini. Dalam
tradisi Islam, sebagaimana dalam ha}di>th Nabi Saw. bahwa yang
mengajukan itu adalah dari pihak laki-laki, boleh laki-laki itu sendiri yang
datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan pinangannya atau
mengutus perempuan yang dipercaya untuk melakukannya, adapun status
perempuan adalah pihak yang memilih untuk menerima ataupun menolak
pinangan tersebut.74

Khit}bah harus dilakukan dengan cara-cara yang islami. Sebab, tujuan
utama dari pernikahan adalah meletakkan benih baru di tengah masyarakat
muslim untuk memberikan andil dalam mengokohkan keberadaan umat
Islam. Dalam melaksanakan khit}bah seharusnya tidak ada unsur kedzaliman
atau bahkan permusuhan, terus terang dan tidak berbelit-belit. Karena itu,
seorang laki-laki yang melaksanakan khit}bah harus memilih situasi dan
kondisi yang tepat dan dengan cara yang diridhoi Allah Swt. dan Rasul-Nya.
Tujuan utama disyariatkannya pernikahan, adalah mempererat hubungan
antara keluarga dan saudara. Saling mengenal antar individu dan sanak
74
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kerabat, menjauhkan diri dari persengketaan atau menyakiti hati sesama
saudara juga tidak memunculkan kedengkian. Sebab jika hal itu terjadi,
maka akan menimbulkan dosa baik terhadap diri sendiri ataupun terhadap
orang lain. Kalau sudah demikian maka sulit bagi mereka untuk
memperoleh kebahagiaan.75
Dalam al-Qur’an dan h}adi>th tidak dijelaskan secara detail tentang

khit}bah, penjelasannya masih bersifat global dan universal. Untuk hukum
melakukannya belum ada penjelasan secara terperinci karena dalam alQur’an penjelasannya berkaitan dengan larangan meminang dalam masa

‘iddah.76 Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 235.

           
           
            
             


Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu
dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan
mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu
akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu
mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali
sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf dan
janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah,
sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah
75
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mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepadaNya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyantun.” (QS. Al-Baqarah: 235)
Dalam kitab bida>yatu al-Mujtahid wa niha>yatu al-muqtasid karya

Ima>m al-Qa>d}i> Abi> Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad telah
dijelaskan bahwa hukum melakukan khit}bah yaitu tidak wajib. Seperti
keterangan di bawah ini:

 لاي اجلّهىس اهنا: ٍُو أِا خطثح إٌىاح ادلشويح ػٓ إٌيب صٍي اهلل ػٍيٗ وع
77
ٌيغد واجثح
Seringkali lamaran diikuti oleh penyerahan mahar baik seluruhnya
maupun

sebagian,

atau

menyerahkan

hadiah-hadiah

yang

banyak

(tergantung kebiasaan masyarakat) kepada pihak perempuan. Tujuannya
adalah untuk memperkokoh pertalian dan hubungan yang masih baru itu.78
Tetapi jika pihak laki-laki atau perempuan akan membatalkan rencana
pernikahannya, apakah hal ini dibolehkan? Apakah segala hal yang telah
diberikan kepada perempuan pinangannya itu dikembalikan.79
Dalam hal ini ‘ulama>’ madhab H}anafi> berpendapat bahwa, barangbarang yang diberikan pihak laki-laki kepada wanita pinangannya dapat
diminta kembali apabila barangnya masih utuh, seperti: gelang, cincin,
kalung, dan sebagainya. Tetapi jika barangnya sudah berubah, hilang, dijual,
bertambah atau berkurang, misalnya: makanan yang sudah dimakan,
77
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pakaian yang sudah dijahit atau dipotong, dan sebagainya. Maka, si laki-laki
sudah tidak berhak meminta kembali atau meminta ganti rugi barang yang
dia (peminang) hadiahkan. Hadiah yang telah diberikan hukumnya sama
dengan hibah, secara hukum hibah tidak boleh diminta kembali karena
merupakan suatu pemberian suka rela dan tidak bersifat menggantikan
sesuatu. Demikian pendapat Ima>m Abu> H}ani>fah dan didukung oleh Ima>m

Ah}mad bin H}ambal dan An-Nashir Al Muayyat} Bilah.80
Adapun barang yang telah dihibahkan sudah diterima oleh
perempuan tersebut berarti barang sudah menjadi miliknya dan dia boleh
menggunakannya menurut kemauannya, bilamana pemberi hibah meminta
kembali berarti telah merampas milik orang yang diberi hibah sehingga
perbuatan tersebut batal menurut hukum. Apabila itu diberikan sebagai
imbalan, maka hibahnya boleh diminta kembali, karena hibah yang
diberikan adalah sebagai imbalan dari sesuatu yang akan diterima. Jadi
apabila perkawinannya batal maka pihak peminang berhak meminta kembali
barang-barang yang telah dihibahkan.
Pengadilan agama tingkat pertama di Mesir pernah menjatuhkan
putusan terakhirnya bertanggal 13 juli 1933 yang di dalamnya menyatakan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1) Segala yang diberikan oleh peminang kepada pinangannya di luar
barang-barang yang dimaksudkan dalam akad nikah, dianggap sebagai
hadiah.
80
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2) Barang-barang hadiah, hukum dan pengertiannya sama dengan barang
hibah.
3) Barang-barang hibah meupakan ikatan pemberian yang menjadi milik
penerimanya sejak barang itu diterima.Bagi penerimanya ia berhak
sepenuhnya terhadap barang hibahan tadi untuk dijual belikan dan
sebagainya dan sifat penggunaannya juga mutlak (bebas).
4) Barang hibah yang telah rusak atau habis dipergunakan tak dapat lagi
diminta kembali.
5) Pemberi hibah berhak meminta kembali barang hibahnya selama
barangnya masih utuh. 81
Madhab H}anafi> berpendapat bahwa barang hadiah boleh diminta
kembali jika barang tersebut masih utuh serta berada di tangan pihak
perempuan, tapi jika barang tersebut rusak atau berkurang maka tidak wajib
diminta kembali.
Berikut ini menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan

khit}bah, yaitu:
a. Batasan Melihat Calon Istri
Menurut Abu> H}anifah sendiri bahwa peminang boleh melihat wanita
yang dipinang hanya wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki,
dengan alasan bahwa wajah menunjukkan kecantikan, pusat perhatian,
dan lambang kecantikannya, sementara tangan menunjukkan kesuburan
badan.82 Dalam kitab al-Mausu>’a>t al-Fiqhiyyah dijelaskan bahwa:

81
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ٗاذفك احلٕفيح وادلاٌىيح واٌشافؼيح ػًٍ اْ ِا يثاح ٌٍخاطة ٔظشٖ ِٓ خمطىتر
ًٍاحلشج اٌىجٗ واٌىفاْ ظا٘شمها وتاطٕهّا اىل وىػيهّا ٌذالٌح اٌىجٗ ػ
ْ وٕ٘ان سوايح ػٕذ احلٕفيح أ،ْ ودالٌح اٌىفني ػًٍ خصة اٌثذ،اجلّاي
83
.اٌمذِني ٌيغد تؼىسج دىت يف غري اخلطثح
Dalam kitab bida>yatu al-Mujtahid wa niha>yatu al-muqtasid karya

Ima>m al-Qa>d}i> Abi> Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad
dijelaskan bahwa peminang boleh melihat wanita yang dipinang adalah
wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki. Seperti keterangan di
bawah ini:
84

واجاص اتى دٕيفح إٌظش ايل اٌمذِني ِغ اٌىجٗ واٌىفني

b. Larangan Meminang Wanita
Disini akan dijelaskan larangan meminang wanita menurut madhab

H}anafi>.
1) Wanita Dalam Masa „Iddah
Telah kita ketahui bahwa „iddah merupakan masa tunggu bagi
mantan istri dalam waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syara‟.
Secara istilah, „iddah diartikan sebagai masa tunggu yang ditetapkan
oleh syara‟ bagi wanita untuk tidak melakukan akad pernikahan

357.
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dengan laki-laki lain dalam masa tertentu, sebagai akibat ditinggal
mati oleh suaminya atau perceraian dengan suami.

‘Ulama>’ madhab H}anafi> mengatakan bahwa, wanita yang
diceraikan baik itu cerai hidup atau ditinggal mati suaminya tetapi
wanita tersebut belum mengalami haid maka,dia wajib menjalani
„iddah.85 Kewajiban bagi perempuan yang ber‟iddah adalah sebagai
berikut:
a) Tidak boleh menerima pinangan orang lain, baik secara sindiran
maupun terang-terangan.
Bagi perempuan yang menjalani „iddah wafat, dilarang meminang
secara terang-terangan namun pinangan dapat dilakukan dengan
cara sindiran. Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah: 235.

َوالَ جَُٕاحَ ػٍََيِىُُِ فٔيَِّا َغشيظِرُُِ تِٗٔ ِِٔٓ ٔخطْثَحٔ إٌِغَآءِ أَوِ أوَِٕٕرُُِ فٔي
.ُُِأَِٔفُغِى
Artinya: “Dan tidak ada bagi kamu meminang wanita-wanita itu
dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan
mengawini mereka) dalam hatimu.” (QS. Al-Baqarah:
235)
b) Tidak boleh menikah atau dinikahi
Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah: 235.

ٍَُٗح دَريً يَثٍُِغَ اٌىٔرَابُ أَج
َ َوالَ َذ ِؼ ِضُِىِا ُػمْذَجُ إٌِّىَا
.
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Artinya: “Dan janganlah berazam (bertetap hati) untuk berakad
sebelum habis masa „iddahnya.” (QS. Al-Baqarah: 235)
c) Dilarang keluar rumah (wajib tinggal di rumah sampai „iddahnya
selesai)
d) Wajib ih}dad
Secara etimologi, kata ih}dad berasal dari kata h}ad yang artinya
dicegah. Adapun secara terminologi adalah mencegah diri dari
lambang-lambang perhiasan dan keindahan diri dari menggunakan
alat-alat

kosmetik

untuk

mempercantik

dirinya

dihadapan

suaminya.86
Islam menentukan jangka waktu terhadap wanita yang sedang
dalam masa „iddah yang disesuaikan dengan tuntutan keadaan yang
dikehendaki. Hal itu seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur‟an,
antara lain:87
a) Bagi seorang istri yang dicerai, ditentukan tenggang waktu
menunggu selama tiga quru‟ (tiga kali datang ha}id hingga sucinya).
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Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri
(menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka
menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam
rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari
akhir dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam
masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki
ishlah dan para wanita mempunyai hak yang seimbang
dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf akan
tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan
daripada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.” (Al-Baqarah: 228)
b) Bagi seorang istri yang tidak h}aid lagi, ditetapkan tenggang waktu
menunggunya tiga bulan, tapi bagi wanita yang mengandung masa
menunggu baginya hingga dia melahirkan.88

       
       
        
     
Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi
(monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika
kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa
88
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iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula)
perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuanperempuan yang hamil, waktu „iddah mereka itu ialah
sampai mereka melahirkan kandungannya dan barang
siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah
menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (AtThalaq: 4)

c) Bagi seorang istri yang dicerai mati oleh suaminya agama Islam
memberikan masa tenggang menunggunya hingga empat bulan
sepuluh hari.
          
             
  

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan
meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu)
menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh
hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada
dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat
terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah
mengetahui apa yang kamu perbuat.” (Al-Baqarah: 234)
2) Hubungan Nasab dan Susuan
Para ‘ulama>’ madhab sepakat bahwa wanita-wanita yang tersebut
di bawah ini haram dikawini karena nasabnya, yaitu:
a) Ibu, termasuk nenek dari pihak ayah ataupun pihak ibu.
b) Anak-anak perempuan, termasuk cucu perempuan dari anak lakilaki atau perempuan, hingga keturunan di bawahnya.
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c) Saudara-saudara perempuan, baik saudara seayah, seibu maupun
seayah seibu.
d) Saudara perempuan ayah, termasuk saudara perempuan kakek dan
nenekdari pihak ayah dan seterusnya.
e) Saudara perempuan ibu, termasuk saudara perempuan kakek dan
nenek dari pihak ayah dan seterusnya.
f) Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki hingga keturunan
dibawahnya.
g) Anak-anak perempuan saudara perempuan hingga keturunan di
bawahnya.89
Adapun dalil yang menjadi pijakan setiap madhab adalah QS. anNisa‟: 23.

    
     
    
     
       
      
89
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Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anakanakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang
perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan;
saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak
perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anakanak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan;
ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan
sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak isterimu
yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu
campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu
(dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu
mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak
kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam
perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang
telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. an-Nisa‟: 23)

Dalam ayat di atas dapat diketahui bahwa Islam memberikan
batasan-batasan kepada umatnya yang hendak melakukan pernikahan,
untuk tidak menikah dengan orang-orang yang diharamkan oleh Allah
Swt. menikah dengannya. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa
“dua perempuan yang bersaudara” adalah orang-orang yang murni yang
mempunyai hubungan berupa pertalian keturunan dan kekeluargaan
yang jelas dan tampak sebelum ataupun sesudah terjadinya pernikahan,

55

yaitu hubungan nasab dan mushaharah.90 Tetapi ada satu keharaman
yang terjadi, disebabkan perbuatan seorang ibu yang memberikan
susunya untuk disusui kepada orang lain, yang tidakmempunyai
keluarga hubungan dengannya. Hal ini disebut disebut dengan
keharaman karena sepersusuan (radha‟ah). Adapun untuk waktu masa
menyusui yang mengharamkan pernikahan ‘ulama>’ madhab H}anafi>
membatasinya sampai umur dua tahun.91
Para ‘ulama>’ madhab Maliki, Ima>m Abu> H}ani>fah, Ima>m Shafi’i>> dan
kebanyakan ‘ulama>’ fiqih berpendapat bahwa yang menyebabkan
terjadinya mahram adalah susuan yang dilakukan diwaktu kecil dan
tidak berlaku bagi orang dewasa.92 Diantara dalil yang mereka pakai
adalah sebagai berikut:
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Artinya:“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua
tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan
penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian
kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak
dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena
anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun
berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih
(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan
permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan
jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada
Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang
kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 233)
‘Ulama>’ madhab H}anafi> mengharamkan meminang wanita yang
mempunyai hubungan nasab dan disebabkan susuan karena hal tersebut
sudah dijelaskan secara jelas di dalam al-Qur‟an. Adapun pengharaman
ini bersifat mutlak.
3. Metode Istimbat} Hukum Madhab H}anafi
Metode istimbat} yang digunakan Ima>m H}anafi dalam menetapkan
suatu hukum adalah al-Qur‟an, as-Sunnah, Ijma‟, Qiyas, dan Istikhsan.
Ahmad Jazuli menjelaskan metode istimbat} atau metode us}ul fiqih Ima>m

H}anafi ada 7, yaitu:
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a. Al-Qur‟an
Abu Hanifah berprinsip bahwa al-Qur‟an adalah sumber dari seluruh
ketentuan syari‟ah. Al-Qur‟an memaparkan berbagai ketentuan
syari‟ah, baik ketentuan yang langsung bisa dipahami, maupun yang
memerlukan penjelasan lebih lanjut dari as-Sunnah. Al-Qur‟an
sebagai sumber hukum asal yang dijadikan rujukan dalam proses
kajian analogis, atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum
yang dirumuskan oleh mujtahid.93
b. As-Sunnah
Sumber penetapan setelah al-Qur‟an adalah as-Sunnah, yakni segala
sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad Saw. selain al-Qur‟an baik
berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya berkenaan dengan
hukum syara‟.94
c. Ijma‟
Ijma‟ adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada
suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw. atas sesuatu hukum
syara‟ dalam suatu kasus tertentu.
d. Qaul Sahabat
Menurut jumhur ‘ulama>’ usul, sahabat adalah mereka yang bertemu
dengan nabi Muhammad Saw. dan beriman kepadanya serta
senantiasa bersama Nabi selama masa yang lama.95
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e. Qiyas
Qiyas menurut ulama usu>l fiqih adalah menerapkan hukum yang tidak
ada

nashnya

dalam

al-Qur‟an

dan

al-H}adi>th dengan

cara

membandingkan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasar nash.96
f. Istih}san
Istihsan adalah seorang mujtahid dari qiyas jali (jelas) kepada qiyas
khafi (samar) atau dari hukum kulli (umum) kepada hukum
pengecualian dikarenakan adanya dalil yang membenarkannya.97
g. ‘Urf
Kata ‘urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan
diterima oleh akal sehat.98
B. Madhab Shafi’i>>
1. Biografi Ima>m Shafi’i>>

Ima>m Shafi’i> bernama asli Muhammad bin Idris bin Abbas bin
Utsman bin Shafi’i> bin Sa’id bin ‘Ubaid bin Abu Yazid bin Hasyim bin alHarits bin Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di kota Gaza, Palestina pada
tahun 150 H (767 M). Ayahnya bernama Idris, dan ibunya bernama
Fatimah binti Abdillah al-Mahdh. Beliau masih merupakan keturunan
bangsawan Quraisy dan saudara jauh Rasulullah yang bertemu pada Abdul
Manaf (kakek ketiga Rasulullah), dan dari ibunya merupakan cicit dari Ali

Ima>m Shafi’i> belajar kepada ulama-ulama Makkah, baik pada ulama-ulama
96
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Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 132.
98
Ibid,. 140.
97

59

fiqih, maupun ulama-ulama h}ad> ith, sehingga beliau terkenal dalam bidang
fiqih dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang tersebut.
Gurunya Muslim Ibn Khalid Al-Zanji, menganjurkan kepada Ima>m Shafi’i>
untuk menjadi seorang Mufti di Makkah. Akan tetapi, sekalipun ia telah
memperoleh kedudukan yang tinggi itu, beliau terus mencari dan menjaga
ilmu yang telah dimiliki.99

Ima>m Shafi’i> wafat di Mesir, tepatnya pada hari jum’at tanggal 30
Rajab 204 H, setelah menyebarkan manfaat kepada banyak orang. Kitabkitab beliau hingga saat ini masih banyak dibaca orang dan maqam beliau
di Mesir sampai detik ini masih diziarahi orang. Ima>m Shafi’i> wafat pada
usia 54 tahun dengan menghasilkan kurang lebih dari 113 buah kitab yang
merambah banyak disiplin ilmu, diantaranya mengenai fiqih, tafsir, sastra,
sejarah, dan usu>l fiqih.100
2. Khit}bah Perspektif Madhab Shafi’i>

Khit}bah dalam kamus Al-Munawwir adalah ُطىْبَة
ُخ
ُ خطْبَةُ – وَال
ِ  الyang
mempunyai arti pinangan–lamaran.101 Menurut ‘ulama>’ madhab Shafi’i>

As-Syaikh Al-‘Ala>mah Syamsuddin Abu> Abdilla>h Muh}ammad} bin Qasim
As-Syafi’i>, seorang murid As-Syaikh Jalaluddi>n Al-Mah}alliy>, khit}bah
adalah:
َخطُىتَ ٔح إٌِّىَاح
ِ َخلطْثَحُ تِىَغِشِ اخلَاءِ وَ٘ٔ َي اٌرَّٔاطُ اخلَا ٔطةِ َِٔٓ ادل
ٔا
99

Jaih Mubarok, Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dn Qaul Jadid,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 28.
100
Muchlis M Hanafi dkk, Biografi Lima Madhab, (Surabaya: Kencana Abadi, 2001),
203.
101
A.W. Munawwir. Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia terlengkap, (Surabaya:
Pustaka Progressif, 1997), 349.
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Artinya: “Khit}bah dengan mengkasroh huruf kha’ adalah permintaan
seorang

laki-laki

yang

melamar

seorang

wanita

untuk

menikah.”102

Dalam h}adi>th tidak diterangkan mengenai kewajiban meminang.
Seperti h}adi>th yang dijelaskan di bawah ini.
َ َفبِْٔ اعَِرطَاعَ اَْْ يَِٕظُشَ ِِٕٔهَا َِا يَذِػُىُِٖ ٔاي،َ اِرَا َخطَةَ أَدَ ُذوُُِ اٌَّْشأَج:ٍََُّصًٍَ اهللُ َػٍَيِٗٔ وَ َع
َ ِ لَايَ سَ ُعىِي اهلل:ََػِٓ جَاتِشٍ لَاي
103

.ًِْٔىَادٔهَا َفٍْيَفْ َؼ

Dalam kitab al-Maba>diu al-Fiqhiyyah al-Juz’u al-Ra>bi’u ( المبادئ الققهيّه
 )الجزء الرابعdijelaskan bahwa hukum melakukan khit}bah yaitu sunnah bagi
seorang laki-laki apabila dia melihat wajah dan telapak tangan perempuan
tapi harus disertai dengan salah satu mahramnya agar tidak terjadi fitnah
karena status mereka belum menikah. Dalam kitab al-Maba>diu al-

Fiqhiyyah al-Juz’u al-Ra>bi’u ( )المبادئ الققهيّه الجزء الرابعdijelaskan bahwa:
104

. يُغَُّٓ ٌٍشي ُج ًِ اَْْ يَِٕظُشَ وَ ِجهَا َخطٔيِثَرٔٗٔ و وَفَِّيهَا وٌَْيَ ُىِٓ َِؼَهَا اَدَذْ َِذَشِ ِٔهَا:ٔخ ُطىِتَح
ِ َاٌيٕظَ ُش أًٌَ ادل

Menurut etimologi, khit}bah mempunyai arti meminta wanita untuk
dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain).105 Adapun menurut
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Tim Pembukuan ANFA‟ 2015, Menyingkap Sejuta Permasalahan Dalam Fath Al-

Qarib, 495.
103

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan‟ani, Subulus Salam Syarah Bulughul
Maram Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2009), 614.
104
Umar Abdul Jabar, al-Maba>di> al-Fiqhiyyah juz 4, (Indonesia: Darul kutub,tt), 66.
105
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka, 1994), 556.
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terminologi, khit}bah ialah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan
perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki
meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi suaminya, yaitu dengan
cara-cara yang umum, yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.106
Cara menyampaikan ucapan peminangan terdapat dua cara, yaitu:
Pertama: menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang dalam arti tidak
mungkin dari ucapan itu kecuali hanya untuk peminangan. Seperti ucapan:
“Saya berkeinginan untuk mengawinimu”. Kedua: menggunakan ucapan
yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah kinayah, yang
berarti ucapan itu dapat mengandung arti bukan untuk peminangan, seperti
ucapan: “Tidak ada orang yang tidak senang kepadamu”.107
Terkait dengan meminang kadang-kadang orang sudah memberikan
mahar seluruhnya ataupun sebagian, namun lebih dikenal sebagai
pemberian hadiah yang berfungsi untuk memperkokoh hubungan baru
antara peminang dengan pinangannya. Tetapi harus diingat bahwa semua
perkara adalah hak dan wewenang Allah Swt. Allah Swt. berbuat sesuai
kehendaknya bagaimanapun dan di waktu kapanpun, kadang-kadang
terjadi diluar perhitungan manusia, maka terjadi sesuatu antara peminang
dengan yang dipinang, atau pihak keluarga yang ingin membatalkan
rencana perkawinannya.108
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Dahlan Idhamy, Asas-Asas Fiqih Munakahat: Hukum Keluarga Islam, (Surabaya: alIkhlas, 1984), 31.
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Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam, 58.
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Mahmud Ash Shabbagh, Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam, 73.
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‘Ulama>’ Madhab Shafi’i>> berpendapat bahwa hadiah harus
dikembalikan kepada peminangnya, baik pemberian itu masih utuh atau
sudah berubah, baik pembatalan itu datang dari pihak laki-laki maupun
perempuan. Apabila barangnya masih utuh untuk dikembalikan tetapi
kalau sudah rusak untuk diganti dengan barang yang sesuai dengan
harganya.
Kita semua memahami bahwa meminang hanyalah janji untuk
mengadakan pernikahan, tetapi bukan akad nikah yang mempunyai
kekuatan hukum. Pinangan tidak lain adalah pendahulu akad nikah.
Masing-masing pihak masih bisa membatalkannya, dan hubungan itu tanpa
ada ganti rugi atau denda yang harus dipenuhi oleh pihak yang
membatalkan. Tetapi membatalkan pinangan tanpa sebab yang dibenarkan
termasuk perbuatan tercela karena lamaran adalah janji untuk menikah
dan siapapun membatalkan janji tanpa alasan yang jelas termasuk salah
satu sifat orang munafik.109
Dari uraian diatas dijelaskan bahwa, penerimaan pinangan atau
pengumuman serta pengadaan upacara peminangan tidak akan merubah
kedudukan yang meminang dan yang dipinang sekalipun. Pinangan tidak
memberikan kebebasan atau

109

hak kepada pihak laki-laki maupun

Mahfudli Sahli, Menuju Rumah Tangga Harmonis, (Pekalongan: TB. Bahagia, 1994),

75.
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perempuan karena masing-masing pihak satu sama lain masih asing (bukan
mahram).110
Menurut ‘Abd}ulla>h ibn ‘Umar, secara umum pengunduran diri ada
tiga permasalahan dalam pinangan, yaitu:
a. Pengunduran diri dilakukan tanpa sebab hukumnya makruh, sebab sikap
ini dapat menyakiti perasaan orang lain. Pengunduran diri tidak
diharamkan karena hak kedua pihak belum sempurna dan menekan. Hal
ini seperti orang menawar suatu barang lalu ternyata tidak jadi membeli.
b. Jika pengunduran diri dilakukan dengan tujuan benar tidak makruh
hukumnya.
c. Jika pengunduran dilakukan karena ada peminang lain yang majuhal ini
diharamkan.111
Adapun akibat dari pembatalan khit}bah itu berkaitan dengan
masalah pengembalian hadiah yang diberikan oleh peminang. Madhab

Shafi’i>> berpendapat bahwa hukum meminta kembali barang hadiah yaitu
boleh, jika kondisi barangnya rusak atau berkurang maka diganti dengan
barang yang harganya setara dengan barang tersebut.
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Husein Muhammad Yusuf, Memilih Jodoh Dan Tata Cara Meminang Dalam Islam,
(Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 108.
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Berikut ini menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan

khit}bah, yaitu:
a. Batasan Melihat Calon Istri
Di antara perkara-perkara yang disunnahkan oleh Islam adalah
meminang. Lelaki yang hendak mengawini seorang wanita hendaknya
melihat secara langsung agar tidak ada rasa kecewa ataupun
penyesalan. Untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga,
kesejahteraan, dan ketenangannya, seyogyanya laki-laki melihat dulu
wanita yang akan dipinangnya, sehingga ia dapat menentukan apakah
peminangan itu diteruskan atau dibatalkan.112
Adapun secara universal, melihatnya seorang laki-laki pada
perempuan terbagi menjadi tujuh macam, yaitu: Pertama; melihat pada
perempuan lain (tidak ada hubungan mahram) tanpa ada kebutuhan,
maka hukumnya tidak boleh. Kedua; melihat pada istri dan budak
perempuannya, maka diperbolehkan melihat setiap anggota tubuhnya
selain farji dan untuk melihat farji hukumnya makruh. Ketiga; melihat
pada perempuan yang memiliki hubungan mahram atau budak
perempuan yang telah dinikahkan, maka diperbolehkan melihat pada
bagian selain antara pusar dan lutut dan untuk melihat antara pusar dan
lutut hukumnya h}aram.113 Keempat; melihat pada perempuan untuk
menikahinya, maka diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak
112

Drs. H. Abd. Rahmad Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta Timur: Prenada Media,

2003), 74.
113

Tim Pembukuan ANFA‟ 2015, 486.
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tangannya. Kelima; melihat pada perempuan untuk mengobatinya,
maka dokter boleh melihat pada bagian yang dibutuhkan untuk
pengobatan, dengan syarat kehadiran mahram atau suaminya, serta
tidak ada perempuan yang dapat mengobatinya. Keenam; melihat untuk
persaksian atau transaksi. Ketujuh; melihat budak perempuan ketika
akan membelinya, maka diperbolehkan melihat pada anggota bagian
tubuhnya selain aurat.114
Dalam hal meminang (khit}bah), seseorang diperbolehkan melihat
wajah dan telapak tangan, hal ini berdasarkan h}adi>th Nabi Muhammad
Saw.:
َأُِظُ ِش اٌَِِيهَا فَبِٔي ُٗ أَدِشَي أَْْ ُيئِدٔ َ تَيَِٕىَُّا ا َدلىيدَجَ وَاألٌُْفَح
Artinya: “Lihatlah padanya (perempuan yang akan dinikahi), karena hal
itu lebih sesuai untuk menyatukan rasa kasih sayang dan
keharmonisan kalian berdua.”115
Dalam kitab Matan Zubad} diterangkan bahwa orang yang menikahi
seorang wanita boleh baginya melihat wajah dan telapak tangannya:
baik perut telapak tangan ataupun punggung telapak tangan. Dalam
kitab terjemah Matan Zubad}, dijelaskan:
# و َِِٓ يُشِدُِِٕٔهَا إٌِّىَاحَ َٔظَشّا
116

114
115

وَ ِجهّا َووَفًّا تَاطّٕٔا وَظَا٘ٔشّا

Ibid., 488.

H}adi>th riwayah at-Tirmidzi.
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Dalam kitab Iqna>’ karya Syeikh Muhammad Syaribaini> al-Kha>tibi
juga diterangkan batasan melihat wanita saat khit}bah yaitu wajah dan
telapak tangan.
ِٓلاي االرسغً يف ٔظشٖ تشهىج ٔظش ويٕظش يف احلشج اىل مجيغ اٌىجٗ واٌىفني ظهشا وتاطٕا ألهنّا ِىاظغ ِأظش
117

اٌضيٕح ادلشاساٌيها

‘Ulama>’ salaf madhab Shafi’i>> berpendapat bahwa, boleh melihat
wajah dan telapak tangan karena wajah menunjukkan kecantikan dan
telapak tangan menunjukkan kesuburan badannya. Pendapat ini
dijelaskan dalam kitab niha>yatu al-Muhta>j Ila> Sharhi al-Minha>j bahwa:
ٔ( َوالَ يَِٕظُشَ) ِِٔٓ احلُ شيجٔ (غَيِشَ اٌىَجِٗ واٌىَفَِّيِٓ) ظهِشّا وََتطّْٕا ِِٔٓ سُ ُءوِطِ االَصَاتِغِ اِىل اٌ ُىىِعِ تِالَ َِظِّ يَيِءٍ ِِٕٔهَُّا ٌٔ َذالٌََح
ُصةِ اٌثَذَْٔ وَاٌشِرٔشَاطُ إٌَصِّ َووَثٔيِشِِيَٓ عٔرِشَُِا ػَذَا َُّ٘ا َِذِ ُّ ِىيٌ َػٍَي اََّْ ادلُشَادَ َِِٕغ
ِ ٔاٌىَجٗٔ َػًٍَ جََّايِ وَاٌىَفَِّيِٓ َػًٍَ د
ََِٔظَ ِش غَيِشَِّ٘ٔا َوسُأْيَُرهَُّا َِ َغ ػَذَ َِ ٔػٍّْهَا الَ ذَغَِرٍْضَُِ ذَؼَُّّذَ ُسإِيَحٔ َِا ػَذَاَُّ٘ا فَأِ َذفَغَ َِا َِ ًَ اٌََيِٗٔ األَ ْرسَػٔ ُي ِ ِٓ اََّْ ظَا٘ٔشَ َوٍَا
َجلىَاصُ ُِ ْطٍَمًا عَرَشَخِ أَ ِوالَ وَذَىِ ِجهُُٗ تِاََّْ اٌغَأٌةَ اَئهَا َِغَ ػَذََِ ٔػٍْ ّٔهَا الَ ذَغِرُشَُِا ػَذََُّ٘ا وَتِاََّْ ايِرٔشَاطَ رٌَٔه
َ اجلُ ِّهُىسِ ا
118

.ِب اٌيٕظَش
َ يَغُذُّ تَا

Namun, jika laki-laki merasa kesulitan untuk melihat calon istrinya dia
boleh mengutus seorang wanita untuk memperhatikannya lalu
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menceritakan

hal-hal

yang

berkaitan

dengan

wanita

tersebut

kepadanya.
Islam menentukan batas yang boleh dilihat demi kehormatan kaum
wanita. Laki-laki yang hendak meminangnya hanya diperbolehkan
melihat wajah dan telapak tangan saja. Hal itu sudah dianggap cukup
mewakili seluruh anggota tubuh. Peminang diperbolehkan pula melihat
calon istri secara berulang-ulang ketika memang dibutuhkan. Dengan
demikian takkan ada penyesalan terhadap peminang maupun yang
dipinang, namun saat prosesi melamar dilarang menyentuh wajah dan
telapak tangan.119
Izin untuk melihat ini tidak harus dengan persetujuan wanita itu dan
sebaiknya dilakukan tanpa sepengetahuannya, karena hal itu diizinkan
oleh Rasulullah Saw. tanpa syarat keridhoannya. Hal ini untuk menjaga
agar tidak melukai perasaannya, kalau setelah melihatnya lelaki itu
kemudian mengundurkan diri, karena itulah dianjurkan untuk melihat
tanpa sepengetahuan si wanita sebelum pinangan.

Jadi ‘ulama>’ Madhab Shafi’i> sepakat bahwa, batasan untuk melihat
wanita saat kh}itbah yaitu hanyalah wajah dan telapak tangan, karena
hal itu sudah cukup untuk mengetahui keseluruhannya. Wajah
menunjukkan kecantikannya. Adapun telapak tangan menunjukkan
kesuburan badannya. Diperbolehkan melihat wanita yang dipinang

119

Abu An‟im, Amaliyah NU & Problematika Masyarakat, 358.
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tanpa adanya izin dari wanita tersebut, agar tidak melukai perasaan
wanita jika pelamar mengundukan diri.
b. Larangan Meminang Wanita
Dalam hal ini, penulis akan menjelaskan kriteria wanita yang tidak
boleh dilamar, yaitu:
1) Wanita Dalam Masa ‘Iddah
Tidak boleh secara terang-terangan melamar wanita yang masih
dalam masa ‘iddah, seperti “aku ingin menikahimu”. Namun
diperbolehkan

melamar

secara

sindiran

pada

wanita

yang

masihdalam masa ‘iddah, dan menikahinya setelah selesai masa
‘iddah, seperti “banyak orang yang menyukaimu”.120 Hal ini
berdasarkan firman Allah Swt. dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat
235:
)٥٣٢ :ٖح َػٍَيِىُُِ فٔيَِّا ػَشيظِرُُ تِٗٔ ِِٔٓ ٔخطْثَ ٔح إٌِّغَاء َاوِ اوَِٕٕرُ ُِ (اٌثمش
َ َو َال جَُٕا
Artinya:“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu
dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan
mengawini mereka) dalam hatimu.” (QS. Al-Baqarah: 235)

120

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan‟ani, Subulus Salam Syarah Bulughul
Maram Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2009), 644.
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Tidak diperbolehkan melamar dengan sindiran kepada wanita
yang dalam masa ‘iddah t}ala>q raj’i> (talak satu/dua yang masih bisa
dirujuk), karena wanita tersebut masih berstatus sebagai istri.121
Dalam kitab tuh}fatu al-habi>b ‘ala> sharh}i al-khat}i>bi ( تحفة الحبيب على شرح
 )الخطيبdijelaskan bahwa:

ٌجفُىِج
ِ َِ  والَٔيهَا،ٔ ألَٔيهَا صَوِجَحٌ اَ ِوفٔي َِؼَِٕي صَوِجَح: ٔوٌََا َيجُىِصُ َذ ِؼشِِيطْ ٌٔشَ ِجؼٔيح
122
.تِاٌطٍََاقِ َفمَذِ ذَىْزٔبُ أٔرمَاِّا
Madhab Shafi’i> berpendapat bahwa ketika seorang wanita masih
dalam masa „iddah maka seorang pelamar dilarang meminangnya
secara terang-terangan, namun pelamar diperbolehkan meminang
secara sindiran, seperti ucapan “banyak orang yang menyukaimu”.
2) Hubungan Nasab Dan Susuan
Perempuan yang haram untuk dinikahi dalam al-Qur‟an ada
empat belas. Tujuh orang haram dengan sebab hubungan nasab
diantaranya ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara
perempuan ibu, saudara perempuan ayah, anak perempuan dari
saudara laki-laki, dan anak perempuan dari saudara perempuan. Dua
orang haram dengan sebab menyusui diantaranya ibu yang menyusui
dan saudara perempuan sepersusuan.123 Empat orang haram dengan
hubungan sebab kekeluargaan melalui perkawinan diantaranya ibunya
121
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123
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istri (mertua), anak perempuan istri yang telah dicampuri istrinya ayah
dan istrinya anak (menantu), dan semua yang telah disebutkan haram
selamanya. Satu orang haram tidak selamanya namun ketika dihimpun
saja yaitu saudara perempuannya istri maka tidak boleh menghimpun
pernikahan istri dan saudara perempuannya. Tidak boleh menghimpun
antara pernikahan seorang perempuan dan bibinya,sehingga jika
dinikahi secara bersamaan maka semua tidak sah dan jika berurutan
yang kedua batal. Perempuan yang diharamkan dengan sebab nasab
juga haram dengan sebab sepersusuan.124 Seperti yang telah di
tetapkan dalam al-Qur‟an surah an-nisa‟ 23 dan 24:
       
        
         
          
             
           
             
           
             
Artinya: “(23) Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anakanakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan,
saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu
124

Ibid., 501.
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yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu
yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang
perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan
sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang
dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi
jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu
ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan
bagimu)
isteri-isteri
anak
kandungmu
(menantu);
dan
menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang
bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau;
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (24)
Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami,
kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan
hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu dan Dihalalkan bagi
kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu
untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu
nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka
maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan
Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah
saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
Dalam kitab Al-‘umm karya al-Ima>m Muhammad bin Idri>s ashSha>fi’i> diterangkan bahwa:

فادرٍّد االيح ِؼريني ادذمها اّْ ِا مسً اهلل ػض وجً ِٓ إٌغاء حمشِا
ً وِا عىد ػٕٗ دالي تاٌصّد ػٕٗ ويمىي اهلل ػض وجً وأد.َحمش
125
ٌىّّا وساء رٌىُ وواْ ٘زا ادلؼين ٘ى اٌظا٘ش ِٓ االيح
3. Metode istimbat} hukum Madhab Shafi’i>
Ima>m Shafi’i> apabila menetapkan suatu hukum beliau pertama-tama
mendahuluklan tingkatan yang lebih tinggi sebagaimana diterangkan
dalam kitab ar-Risalah, bahwa dasar Ima>m Shafi’i> dalam menetapkan
hukum adalah:
al-Ima>m Muhammad bin Idri>s ash-Sha>fi’i>, Al-‘umm juz 1, (Beirut:
Darul Wafa‟, 204 H), 88.
125
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a. Al-Qur‟an
b. As-Sunnah
c. Ijma‟
d. Qiyas126
Menurut Rasyad Hasan Khalil, dalam istimbat} hukum Ima>m
Shafi’i> menggunakan lima sumber, yaitu:
a. Alquran dan Sunnah
Alquran dan Sunnah yang merupakan sumber utama bagi fikih
Islam, dan selain keduanya adalah pengikut saja. Para sahabat
terkadang sepakat atau berbeda pendapat, tetapi tidak pernah
bertentangan dengan Alquran atau sunnah.
b. Ijmak
Ijmak merupakan salah satu dasar yang dijadikan hujjah oleh Ima>m
Shafi’i> menempati urutan setelah Alquran dan sunnah. Beliau
mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman
tertentu terhadap satu masalah hukum syar‟i dengan bersandar
kepada dalil. Adapun ijmak pertama yang digunakan oleh Ima>m
Shafi’i> adalah ijmaknya para sahabat, beliau menetapkan bahwa
ijmak diakhirkan dalam berdalil setelah Alquran dan sunnah.
Apabila masalah yang sudah disepakati bertentangan dengan
Alquran dan sunnah maka tidak ada hujjah padanya.

126

Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqih, (Beirut: Darul Fikri, tt), 17.
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c. Pendapat para sahabat
Ima>m Shafi’i> membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian.
Pertama, sesuatu yang sudah disepakati, seperti ijmak mereka
untuk membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap
dikelola oleh pemiliknya. Ijmak seperti ini adalah hujjah dan
termasuk dalam keumumannya serta tidak dapat dikritik. Kedua,
pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu
masalah, baik setuju atau menolak, maka Ima>m Shafi’i> tetap
mengambilnya. Ketiga, masalah yang mereka berselisih pendapat,
maka dalam hal ini Ima>m Shafi’i>> akan memilih salah satunya yang
paling

dekat

dengan

Alquran,

sunnah

atau

ijmak,

atau

mrnguatkannya dengan qiyas yang lebih kuat dan beliau tidak akan
membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang
sudah ada.
d. Qiyas
Ima>m Shafi’i> menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum
bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Alquran dan
sunnah yang tidak ada nash pasti. Beliau tidak menilai qiyas yang
dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid
lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang
sedang digali oleh seorang mujtahid.

74

e. Istidlal
Ima>m Shafi’i> memakai jalan istidlal dalam menetapkan hukum,
apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya di
atas. Dua sumber istidlal yang diakui oleh Ima>m Shafi’i> adalah
adat istiadat („urf) dan undang-undang agama yang diwahyukan
sebelum Islam (istisab). Namun begitu, kedua sumber ini tidak
termasuk metode yang digunakan oleh Ima>m Shafi’i> sebagai dasar

istinbat} hukum.127

127

Rasyad Hasan Khalil, Sejarah Legislasi Hukum Islam, (Jakarta: Amzah, 2009), 114.
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BAB IV
ANALISIS KHIT}BAH PERSPEKTIF MADHAB H}ANAFI>
DAN MADHAB SHAFI’I>

A. Batasan Melihat Calon Istri
Meskipun h}adi>th Nabi menetapkan boleh melihat perempuan yang
dipinang namun ada batasan-batasan yang boleh dillihat. Dalam hal ini terdapat
perbedaan pendapat di kalangan „ulama>’ madhab.

Oleh karena itu, akan

dijelaskan mengenai kebolehan melihat wanita saat khit}bah menurut Madhab

H}anafi> dan Madhab Shafi’i>.
1. Madhab H}anafi>
Adapun menurut Abu> H}ani>fah bahwa, batasan kebolehan peminang
melihat wanita yang dipinang adalah wajah, telapak tangan, dan kedua kaki
dengan alasan bahwa wajah menunjukkan kecantikan yang termasuk pusat
perhatian dan lambang kecantikannya, sementara tangan menunjukkan
kesuburan badan. Dalam kitab al-Mausu>’a>t al-Fiqhiyyah dijelaskan bahwa:

ٗاذفك احلٕفيح وادلاٌىيح واٌشافؼيح ػًٍ اْ ِا يثاح ٌٍخاطة ٔظشٖ ِٓ خمطىتر
،احلشٖ اٌىجٗ واٌىفاْ ظا٘شمها وتاطٕهّا اىل وىػيهّا ٌذالٌح اٌىجٗ ػًٍ اجلّاي
 وٕ٘ان سوايح ػٕذ احلٕفيح أْ اٌمذِني ٌيغرا،ْودالٌح اٌىفني ػًٍ خصة اٌثذ
128
تؼىسج دىت يف غري اخلطثح

128

Abu An‟im, Referensi Penting Amaliyah NU & Problematika Masyarakat,(Kediri:
Lirboyo Press, 2015), 357.
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2. Madhab Shafi’i>
Jumhur ‘ulama>’ menetapkan bahwa yang boleh dilihat hanyalah muka
dan telapak tangan. Ini adalah batasan yang umum aurat perempuanyang
mungkin dilihat. Pendapat ini berdasarkan h}adi>th nabi dari Khalid ibn
Duraik dari Aisyah menurut riwayat Abu> Dau>d.

أْ امساء تٕد اىب تىش دخً ػًٍ ٔيب صًٍ اهلل ػٍيٗ وعٍُ وػٍيها ثياب سلاق
فؤػشض ػٕها ولاي أْ ادلشأج ارا تٍغد احمليط مل يصٍخ ذلا اْ يشي ِٕها اال٘زا
129
ٗو٘زا وأياس اىل وجهٗ ووفي
Artinya: “Asma‟ binti Abi Bakar masuk kerumah nabi sedangkan dia
memakai pakaian yang sempit, nabi berpaling daripadanya dan
berkat: hei Asma‟ bila seorang perempuan telah haid tidak
boleh terlihat kecuali ini dan ini. Nabi mengisyaratkan kepada
muka dan telapak tangan.”
Dalam kitab Iqna>’ karya Muhammad al-Sharibaini> al-Khat}i>bi juga
diterangkan batasan melihat wanita saat khit}bah yaitu wajah dan telapak
tangan.

لاي االرسغً يف ٔظشٖ تشهىج ٔظش ويٕظش يف احلشج اىل مجيغ اٌىجٗ واٌىفني ظها
130
وتاطٕا ألهنّا ِىاظغ ِأظشِٓ اٌضيٕح ادلشاساٌيها
Jadi Madhab Shafi’i> sepakat bahwa batasan kebolehan melihat wanita
saat khit}bah yaitu wajah dan telapak tangan saja, karena dengan melihat
wajah dan telapak tangan sudah mewakili semua anggota badan. Adapun
jika melihat wajah dapat diketahui kecantikannya dan dengan melihat
telapak tangan dapat diketahui kesuburan badan dari perempuan tersebut.
129
130

H}adi>th riwayah Abu Daud.
Muhammad al-Sharibaini> al-Khat}i>bi, iqna>’, (Semarang: Toha Putra, tt), 120.
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B. Larangan Meminang Wanita
1. Wanita Dalam Masa „Iddah
Tidak boleh secara terang-terangan melamar wanita yang masih dalam
masa „iddah, seperti “aku ingin menikahimu”. Namun diperbolehkan
melamar secara sindiran pada wanita yang masih dalam masa „iddah, dan
menikahinya setelah selesai masa „iddah, seperti “banyak orang yang
menyukaimu”.131 Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam al-Qur‟an
surah al-Baqarah ayat 235:

)٥٣٢ :َٖوالَ جَُٕاحَ ػٍََيِىُُِ فٔيَِّا ػَشيظِرُُ تِٗٔ ِِٔٓ ٔخطْثَحٔ إٌِّغَاء اَوِ اوَِٕٕرُ ُِ (اٌثمش
Artinya:“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu
dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan
mengawini mereka) dalam hatimu.” (QS. Al-Baqarah: 235)
2. Hubungan Nasab Dan Susuan.
Madhab Maliki, Abu> H}ani>fah, Ima>m Shafi’i> dan kebanyakan ‘ulama>’
fiqih berpendapat bahwa yang menyebabkan terjadinya mahram adalah
susuan yang dilakukan diwaktu kecil dan tidak berlaku bagi orang
dewasa.132 Diantara dalil yang mereka pakai adalah sebagai berikut:

            
             
             

131

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan‟ani, Subulus Salam Syarah Bulughul
Maram Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2009). 644.
132
Ibn Rusyd, Bidayatul Mujtahid Jilid 2, (Jakarta: Puatska Azam), 70.
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Artinya:“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun
penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu
dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut
kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita
kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya,
dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin
menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan
permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika
kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang
patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah
maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 233)
C. Analisis Istimbat} Hukum Khit}bah
Dalam menentukan hukum pertama-tama Madh}ab Ha}nafi> dan

Madh}ab Shafi’i> mencarinya di dalam al-Qur‟an karena al-Qur‟an merupakan
sumber hukum Syari‟at Islam yang pertama. Dengan al-Qur‟an akan diketahui
hukum Allah Swt. di dalam al-Qur‟an syari‟at secara keseluruhan diterangkan.
Oleh karena itu, al-Qur‟an mempunyai daya tahan sepanjang zaman dan dapat
sesuai dengan kondisi setiap masyarakat. Selain itu, hukum di dalam al-Qur‟an
bersifat mujma>l (menyeluruh) yang perinciannya diserahkan kepada ahli

ijtih}ad.
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Dalam al-Qur‟an dan h}adi>th tidak dijelaskan secara detail tentang

khit}bah, penjelasannya masih bersifat global dan universal. Untuk hukum
melakukannya belum ada penjelasan secara terperinci karena dalam al-Qur‟an
penjelasannya berkaitan dengan larangan meminang dalam masa „iddah.133
Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 235.

           
            
            
             
Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu
dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan
mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu
akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu
mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali
sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf dan
janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah,
sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah
mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepadaNya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyantun.” (QS. Al-Baqarah: 235)
Di dalam h}adi>th juga tidak diterangkan mengenai kewajiban
meminang. Seperti h}adi>th yang dijelaskan di bawah ini.

،َ ِارَا َخ َطةَ أَدَ ُذوُُِ اٌَّْشأَج:ٍَََُّ لَايَ سَعُىِي اهللِ صًٍََ اهللُ ػٍََيِٗٔ وَع:ََػِٓ جَاِتشٍ لَاي
.ًْفَبِْٔ اعَِرطَاعَ اَْْ يَِٕ ُظشَ ِِٕٔهَا َِا يَ ِذػُىُِٖ ٔايَ ِٔىَادٔهَا فٍََْيفْ َؼ
133

Drs. H. Abd Rohman Ghazaly, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Prenata Media, 2003), 80.
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Artinya: “Dari Jabir ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “apabila salah
seorang diantara kamu melamar perempuan, maka jika ia bisa
memandangnya (pada bagian tubuh yang diperbolehkan) yang
dapat mendorongnya menikahi wanita tersebut, hendaklah dia
lakukan."134
Memang dalam al-Qur‟an dan H}adi>th banyak membicarakan
tentang peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah
adanya perintah ataupun larangan melakukan peminangan, sebagaimana
perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik
dalam al-Qur‟an maupun H}adi>th Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan
hukumnya ‘ulama>’ tidak ada yang mewajibkan.
Oleh sebab itu,’ulama>’ Madhab berbeda pendapat mengenai hukum
melaksanakan khit}bah. Madhab H}anafi> menghukumi tidak wajib karena
perbuatan ini disamakan dengan janji. Sesuai dengan keterangan Dalam
kitab bida>yatu al-Mujtahid wa niha>yatu al-muqtasid karya Imam al-Qa>d}i> Abi>

Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, yaitu:

 لاي اجلّهىس اهنا: ٍُو أِا خطثح إٌىاح ادلشويح ػٓ إٌيب صٍي اهلل ػٍيٗ وع
135
ٌيغد واجثح
Adapun Madhab Shafi’i> sunnah melakukan khit}bah jika tidak terjadi

khit}bah akan menyebabkan penyesalan kepada kedua belah pihak. Dalam
kitab al-Maba>diu al-Fiqhiyyah al-Juz’u al-Ra>bi’u ()المبادئ الققهيّه الجزء الرابع
dijelaskan bahwa:

134

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan‟ani, Subulus Salam Syarah Bulughul
Maram Jilid 2, 614.
135
Imam al-Qa>d}i> Abi> Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, Bida>yatu alMujtahid wa Niha>yatu al-Muqtasid juz 4,(Beirut: Dar Al Khatab Al Ilmiyah, 1996), 199.
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 يُغَُّٓ ٌٍشي ُجًِ اَْْ يَِٕ ُظشَ وَجِهَا َخطٔيِثَرٔٗٔ و َوفَّيِهَا وٌَْيَ ُىِٓ َِؼَهَا:ٔخطُىِتَح
ِ اٌيٕ َظشُ أًٌَ ا َدل
136
.ذ ِشِٔهَا
َ َِ ْاَدَذ

136

Umar Abdul Jabar, al-Maba>di> al-Fiqhiyyah juz 4, (Indonesia: Darul Kutub,tt), 66.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian dan pembahasan di atas, dapat dipaparkan beberapa
kesimpulan sebagai berikut:
1. Adapun mengenai batasan melihat saat Khit}bah untuk Madhab H}anafi>
adalah wajah, telapak tangan dhoh}ir dan bathi>n dan juga kedua kaki, karena
wajah menunjukkan kecantikan dan telapak tangan menunjukkan
kesuburan badannya. Adapun Imam Shafi’i berpendapat bahwa batasan
kebolehan melihat calon istri adalah wajah dan telapak tangan.
2. Madhab H}anafi> dan madhab Shafi’i sepakat bahwa meminang dalam masa
„iddah dan meminang wanita yang mempunyai hubungan nasab maupun
susuan, keseluruhannya itu dihukumi haram karena hal itu sudah
diterangkan secara jelas di dalam al-Qur‟an.
3. Dasar hukum istimbat} hukum madhab H}anafi> dan madhab Shafi’i sama
yaitu al-Qur‟an, Sunnah, ijma‟ dan qiyas. Adapun dasar hukum
pengembangan setelah itu madhab H}anafi> adalah istih}san.
B. Saran
Setelah menguraikan dan menganalisis permasalahan mengenai
pendapat Madhab H}anafi> dan Madhab Shafi’i> tentang khit}bah, maka penulis
menyampaikan beberapa saran, yaitu:
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1. Jangan terlalu fanatik dengan pendapat madhab lain, karena hal tersebut
akan membuat diri kita sombong dan tidak menghargai pendapat orang
lain.
2. Di zaman yang modern ini mayoritas remaja laki-laki dan perempuan belum
memahami arti dari nikah. Namun, mereka merasa menikmati hal tersebut
tanpa adanya penyesalan. Maka dari itu diperlukan pemahaman tentang

khit}bah secara detail.
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