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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah       

                  

“Allah Subhanahu Wa Ta’ala menciptakan makhluknya berpasang 

pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”. (Surat; Az-

Zariyat: 49). 

Perkawinan di antara makhluk ciptaannya merupakan salah satu 

sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk, baik manusia, hewan, 

maupun tumbuh-tumbuhan.
1
 Manusia diciptakan berbeda dengan makhluk 

lain yang hidup bebas mengikuti nalurinya, oleh karena itu untuk menjaga 

kehormatan dan kemuliaannya, maka ajaran agama Islam memberi wadah 

pernikahan yang telah diatur dalam Hukum Perkawinan (Fiqh Munakahat). 

Pernikahan adalah tempat untuk mempertemukan kecenderungan dua 

jenis manusia dalam lembaga yang kokoh. Diharapkan orang-orang yang 

berkumpul di dalamnya merasa nyaman, tenang, dan tenteram. Pernikahan 

menjadi rumah terhangat yang paling menyenangkan bagi setiap anggotanya. 

Suami dan istri melabuhkan lelahnya di rumah, di dalamnya tertanam rasa 

kasih sayang yang menjadi dasar tumbuhnya benih-benih kebaikan.
2
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Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan 

perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga, serta sebagai 

upaya untuk mendapatkan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-

ketentuan syari’at Islam.
3
 Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan 

antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan 

manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah 

tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan penuh rasa kasih sayang 

antara suami isteri. Oleh karena itu pada tempatnya Islam mengatur masalah 

perkawinan dengan sangat teliti dan terperinci. 

Pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai  nilai 

ibadah,
4
 sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa 

perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.
5
 Kata “kekal” mempunyai nilai bahwa 

perkawinan bukan sebuah permainan. Sehingga bagaimana harus 

dipertahankan kelanggengannya. Kata “ikatan” disifati dengan kata suami 

istri, sehingga ikatan yang lain bukan termasuk di dalamnya. 

Begitu pentingnya pernikahan, Islam memberikan aturan-aturan 

tertentu bagi keabsahannya dengan beberapa syarat dan rukun.
6
 Esensi yang 

terkandung dalam beberapa aturan perkawinan tersebut adalah mentaati 

perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan 
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rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku 

perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat.
7
 Oleh 

karena itu perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang 

bersangkutan tetapi juga mempunyai kebutuhan eksternal yang melibatkan 

banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh (mitsaqhan qhalizha), 

perkawinan dituntut untuk menghasilkan kemaslahatan yang komplek bukan 

sekedar kebutuhan biologis semata. 

Salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan adalah keberadaan 

wali.
8
 Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seorang yang karena 

kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. 

Dapat tidaknya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah 

karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak 

memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan 

bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah 

seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad 

nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang 

dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang 

dilakukan oleh walinya.
9
 

Mayoritas ulama salaf maupun khalaf antara lain Umar, Ali, Ibnu 

Mas’ud, Abu Hurairah, Aisyah, Malik, Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, 

Ats-Tsauri, dan penganut Mazhab Zhahiri berpendapat bahwa wali adalah 
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syarat keabsahan akad pernikahan. Sehingga jika seorang perempuan 

menikahkan dirinya sendiri (tanpa wali), maka nikahnya batal.
10

 Kalangan ini 

melandaskan pendapat mereka pada beberapa dalil, di antaranya al-Qur’an 

surat al-Baqarah (2): 232 dan Hadist riwayat Abu Musa: 

                           

                          

                           

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, 

maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi 

dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara 

mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada 

orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari 

kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, 

sedang kamu tidak mengetahui.” 

َعْن أَبِيِه قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَللَِّه صلى اهلل عليه  ,َوَعْن َأِب بُ ْرَدَة ْبِن َأِب ُموَسى
 11 ُد َواْْلَْربَ َعةُ َرَواُه َأحَْ   وسلم ) ََل ِنَكاَح ِإَلَّ ِبَوِلٍّ (

“Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya ra bahwa Rasulullah 

SAW bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali." (Riwayat 

Ahmad dan Imam Empat). 

Konsep wali dalam perkawinan bermaksud untuk memberikan 

bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah 
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perwaliannya. Dalam perkawinan, wali merupakan rukun, artinya harus ada 

dalam perkawinan, tanpa ada wali perkawinan dianggap tidak sah.
12

 

Ditinjau dari sifat kewaliannya, wali terbagi menjadi wali nasab (wali 

yang memiliki hubungan keluarga dengan pihak wanita) dan wali hakim. 

Ditinjau dari segi keberadaannya wali terbagi menjadi wali mujbir dan wali 

gairu mujbir.
13

 Dalam perkawinan, wali ditunjuk menurut skala prioritas 

mulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab dan 

lebih kuat hubungan darahnya. 

Dari klasifikasi di atas, wali mujbir menjadi kontroversi di antara para 

cendikiawan muslim. Pengertian wali mujbir dalam hal ini adalah orang yang 

mendapat keistimewaan penguasaan yang diberikan syarat kepada seseorang 

untuk dapat memaksakan perkawinan (menentukan pasangan) kepada orang 

di bawah perwaliannya tanpa persetujuan orang tersebut, khususnya wanita 

dengan syarat-syarat tertentu.
14

 

Dalam Kitab al-Muhazzab fi Fiqh Mazhab al-Imam asy-Syafi’i 

dikatakan: 

 15  .ة  رَ ي ْ بِ كَ  وْ أَ  تْ انَ كَ   ة  رَ ي ْ غِ صَ  هاَ ضاَ رِ  ْيِ غَ  نْ مِ  رِ كْ لبِ اْ  جَ يْ وِ زْ ت َ  د  لَ اْ وَ  ب  ْلَ لِ  زُ وْ يَُ وَ 
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“Dan boleh bagi bapak menikahkan anak gadisnya yang masih bikir 

(perawan) tanpa keridhaannya baik anak itu masih kecil atau sudah 

besar”.  

Syafi’i, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa, jika wanita yang 

baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada 

pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya; wali 

tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya.
16

 

Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang 

wali. Namun, pengucapan akad adalah hak wali.
17

 

Sedangkan pendapat seorang ulama kontemporer, yaitu Syaikh Yusuf 

al-Qardhawi dalam kitabnya Hadyul Islam Fatawi Mu’ashirah menyatakan 

bahwa: 

 تْ انَ كَ   وْ لَ وَ  هُ رِ كْ تَ  نْ بَِ  اجِ وَ ى الزَّ لَ عَ  رَ ب َ تُْ  أََلَّ  وَ  اةِ تَ فَ الْ  ىُ أْ رَ  ذَ خَ ؤْ ي ُ  نْ أَ  مُ لَ سْ لِ اْ  رَ مَ أَ 
ى لَ عَ  ة  لَ ََل دِ  كَ لِ ذَ  امَ ادَ ، مَ اهَ ت ُ وْ كُ سُ ا وَ هَ ت ُ مْ ا صُ هَ ن ُ ذْ إِ  وَ  نُ ذَ أْ تَ سْ تُ  رُ كْ بِ الْ فَ ، را  كْ بِ 
 18.ااهَ ضَ رِ 

“Islam menyuruh bahwa diambil pendapat seorang wanita dan bahwa 

tidak dipaksa dia untuk menikah dengan orang yang dia benci 

walaupun dia seorang perawan atau gadis, maka seorang gadis diminta 

izinnya untuk menikah dan izinnya adalah diam, selama diamnya itu 

menunjukkan terhadap kerelaannya”. 
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Pendapat tersebut juga beliau nyatakan dalam kitab Halal Wal Haram 

Fil Islam, yaitu: 

 نْ ا أَ هَ ي   لِ وَ  وْ ا أَ هَ ي ْ بِ ِْلَ  زُ وْ يَُ  لَ فَ  ،اهَ اجِ وَ  زَ ِف  لِ وَّ ْلَ اْ  نِ أْ الشَّ  ةُ بَ احِ صَ  يَ هِ  اةُ تَ لفَ اْ وَ 
 19.ااهَ ضَ رِ  لَ فِ غْ ي َ  وْ ا أَ هَ ي َ أْ رَ  لَ مِ هْ ي َ 

“Seorang gadis memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri 

dalam persoalan perkawinannya. Oleh karena itu, ayah atau walinya 

tidak boleh meremehkan pendapatnya serta mengabaikan 

persetujuannya”. 

Sebagaimana dikemukakan di atas ada dua pendapat ulama tentang 

hak ijbar; Pertama, menurut jumhur ulama yang berpendapat bahwa apabila 

wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak 

mengawinkan dirinya ada pada wali. Kedua, pendapat Syaikh Yusuf al-

Qardhawi yang menyatakan seorang gadis memiliki hak untuk menentukan 

nasibnya sendiri dalam masalah nikah, oleh karena itu ayah atau walinya 

tidak boleh mengabaikan pendapat dan keridhaannya. 

Maka dari pada itu pemberian hak ijbar (hak memaksa) kepada para 

wali tersebut merupakan gender inequality yang tidak sejalan dengan syari’at 

Islam sehingga harus dipertimbangkan.
20

 Hal ini demi mewujudkan tujuan 

perkawinan yang sangat suci yang memerlukan kesiapan jasmani ataupun 

rohani dan kematangan jiwa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan 

di tengah perjalanan kehidupan rumah tangga seperti persengketaan dan lain-

                                                             
19

 Yusuf al-Qardhawi, al-Halal Wa al-Haram Fil Islam, (Beirut: Islamiya Talkis, 1994), 

h. 167 
20

 Sri Suhardjati Syukri, Bias Gender Dalam Pemahaman Islam, (Yogyakarta: Gama 

Media, 2002), h. 43 
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lain. Dengan demikian sangat perlu menghindari hal-hal yang tidak 

diinginkan demi terciptanya kemaslahatan secara umum terutama dalam 

kehidupan keluarga. 
Penulis tertarik untuk membahas pendapat Syaikh Yusuf al-Qardhawi, 

karena beliau dikenal sebagai seorang mujtahid pada era modern ini. Beliau 

adalah ulama yang sangat masyhur di dunia Islam, karena kedalaman ilmu 

dan da’wahnya, yang mendalami masalah-masalah Hukum Islam, menguasai 

Ilmu Fikih dan Ushul Fikih, dan beliau juga dikenal sebagai ulama yang 

berani dan kritis. Selain sebagai seorang mujtahid ia juga dipercaya sebagai 

seorang Ketua Majelis Fatwa dan sekarang Yusuf al-Qardhawi menjadi Ketua 

Persatuan Ulama Internasional yang berpusat di Qatar. 

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

menganalisa pendapat Syaikh Yusuf al-Qardhawi karena pendapat tersebut 

masih memberi ruang gerak kepada wanita dalam  menentukan pasangannya 

dan hak asasi perempuan dalam masalah pernikahan, yaitu hak untuk 

diperlakukan secara baik dan hak untuk dihargai dalam pernikahan terjaga, 

dan atas dasar pertimbangan kemaslahatan. Sedangkan pendapat jumhur 

ulama hak untuk mengawinkan gadis di bawah perwaliannya ada  di tangan 

wali. Permasalahan ini akan dituangkan dalam penelitian yang berjudul: 

“Pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang Hak Ijbar Wali dalam 

Pernikahan Anak Gadis dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian” 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Mujtahid
http://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa
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B. Batasan Masalah 

Adapun yang menjadi pembahasan pokok dalam penelitian ini agar 

lebih fokus dan terarah, penulis membatasinya Bagaimana Pendapat Syaikh 

Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hak Ijbar Wali dalam Pernikahan Anak Gadis 

dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian (sekarang). 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pandangan Syaikh Yusuf al-Qaradhawi tentang Hak Ijbar 

Wali  dalam Pernikahan terhadap Anak Gadis? 

2. Bagaimana Metode Istinbath Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi tentang 

Hak Ijbar Wali dalam Pernikahan terhadap Anak Gadis? 

3. Bagaimana Relevansi pendapat Syaikh Yusuf al-Qaradhawi tentang 

Hak Ijbar  Wali menurut Konteks Kekinian? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pandangan Syaikh Yusuf al-Qardhawi tentang 

Hak Ijbar Wali dalam Pernikahan terhadap Anak Gadis. 

b. Untuk mengetahui metode istinbath yang digunakan Syaikh 

Yusuf al-Qardhawi tentang Hak Ijbar Wali dalam Pernikahan 

Anak Gadis. 
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c. Untuk mengetahui Relevansi pendapat Syaikh Yusuf al-Qardhawi 

terhadap Anak Gadis dengan Konteks Kekinian. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Untuk memperdalam dan menambah pemahaman penulis 

terhadap Hak ijbar wali dalam menikahkan gadis di bawah 

perwaliannya. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

konstribusi terhadap khasanah keilmuan khususnya dalam dalam 

bidang perkawinan dan keilmuan syari’ah pada umumnya. 

c. Sebagai bahan bacaan dan untuk menambah koleksi perpustakaan 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terutama 

Fakultas Syari’ah dan Hukum. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Adapun jenis penelitian ini yaitu Penelitian Kepustakaan 

(Library Research) di mana data yang dipakai adalah data-data 

kepustakaan. 

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif 

yaitu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses 

penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap 

dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan 
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menggunakan logika ilmiah.
21

 Penelitian Kualitatif dalam pengertian 

yang sederhana adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-

penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-

prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi 

(pengukuran). Sehingga bisa diartikan sebagai penelitian yang 

mengungkap keadaan yang bersifat alamiah. 

2. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data 

dapat diperoleh. Data tersebut adalah data pustaka yang diperoleh dari 

buku-buku atau bahan bacaan yang relevan dengan pembahasan ini. 

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, maka 

sumber data tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data 

primer dan sumber data sekunder. 

a. Sumber Primer 

Data yang diperoleh langsung dari Kitab Hadyul Islam 

Fatawi Mu’asyirah dan al-Halal Wa al-Haram Fil Islam  karya 

Syaikh Yusuf al-Qardhawi yang dijadikan sebagai sumber utama 

dalam penelitian ini. 

b. Sumber Sekunder 

Data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa 

sumber bacaan yang berkaitan dengan data primer. Seperti Kitab 

al-Muhazzab fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi’i karya Abi Ishaq 

                                                             
21

 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 5 
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Ibrahim bin Ali Ibn Yusuf, Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh 

karya Wahbah az-Zuhaily, Kitab Fiqih Lima Mazhab karya 

Muhammad Jawad Mughniyah terj. Masykur A.B dkk, kitab-kitab 

Fiqh, buku-buku bacaan atau artikel dan karya ilmiyah lainnya 

yang berkaitan dengan pembahasan ini. Data sekunder ini menjadi 

pelengkap untuk membantu penulisan skripsi ini. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yaitu prosedur yang sistematik untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Karena jenis penelitian ini adalah 

Penelitian Kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber 

tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini. 

4. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang 

bersifat “deskriptif analitis” yang berusaha menggambarkan 

mengenai masalah tersebut. Metode ini digunakan untuk memahami 

pendapat dan landasan hukum yang dipakai oleh Syaikh Yusuf al-

Qardhawi tentang perempuan memiliki hak untuk menentukan 

pasangan hidupnya dan wali tidak boleh mengabaikan pendapat 

perempuan tersebut. 

Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh penulis 

adalah dengan mendeskripsikan, menggambarkan dan menganalisa 

yang kemudian membandingkannya dengan pendapat lain yang telah 
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dianalisis dari data yang terkait dengan masalah di atas baik yang 

berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab, supaya 

memudahkan dalam penulisan dan sekaligus membantu dalam pembahasan, 

bab yang satu dengan bab yang lainnya saling terkait. Hal ini guna 

memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam 

memahami hasil penelitian. Adapun sistematika penulisannya sebagi berikut: 

BAB I : Pendahuluan; Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, 

Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan 

Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II : Biografi Hidup Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, terdiri dari; A. 

Riwayat Hidup Syaikh Yusuf al-Qardhawi, B. Pendidikan 

Syaikh Yusuf al-Qardhawi, C. Karya-karya Syaikh Yusuf al-

Qardhawi, D. Pola Pemikiran Syaikh Yusuf al-Qardhawi, E. 

Keluarga Syaikh Yusuf al-Qardhawi, F. Pendapat Para Tokoh 

tentang Syaikh Yusuf al-Qardhawi 

BAB III : Wali dalam Pernikahan, terdiri dari; A. Pengertian dan Dasar 

Hukum Wali dalam Pernikahan, B. Macam-macam dan Syarat-

syarat Wali dalam Pernikahan, C. Tujuan dan Hikmah Adanya 

Wali dalam Pernikahan. 
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BAB IV : Analisis Pendapat Syaikh Yusuf Al-Qardhawi tentang Hak Ijbar 

Wali dalam Pernikahan terhadap Anak Gadis, terdiri dari; A. 

Pandangan Syaikh Yusuf l-Qardhawi tentang Hak Ijbar Wali 

dalam Pernikahan terhadap Anak Gadis, B. Metode Istinbath 

Syaikh Yusuf al-Qardhawi tentang Hak Ijbar Wali dalam 

Pernikahan terhadap Anak Gadis, C. Relevansi Pendapat Syaikh 

Yusuf al-Qardhawi Tentang Hak Ijbar Wali dalam Pernikahan 

terhadap Anak Gadis dengan Konteks Kekinian. 

BAB V : Penutup 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

 


