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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia diciptakan Allah berpasang-pasangan, pria dan wanita. 

Keduanya akan menjadi pasangan apabila diikat dengan tali yang kokoh atau 

yang lebih dikenal dengan pernikahan. Allah berfirman,
 

ِيَثًٰلا َغيِيٗظا﴿ ٌّ ٌِنُكً  َخۡذَن 
َ
ًۡ إََِلٰ َبۡعٖض َوأ ۡفََضٰ َبۡعُضُك

َ
ُخُذونَُهۥ َوكَۡد أ

ۡ
  ﴾َوَكۡيَف ثَأ

Artinya, 

”Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian 

kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan 

mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”
 

(QS.Al-Nisa:21).
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Perjanjian yang kuat dalam ayat ini adalah tali yang kokoh yang disebut 

dengan tali ikatan pernikahan. Karena setiap manusia Allah ciptakan 

perpasang-pasangan. Allah berfirman,  

ُرونَ ﴿ ًۡ ثََذنَّ ٍء َخيَۡلَنا َزوَۡجۡۡيِ ىََعيَُّك ِ ََشۡ
ٌِن ُكّ   ﴾َو

   Artinya, 

“dan segala sesuatu Kami ciptakan perpasang-pasangan” 
 
(QS.Al-Dzariyat: 49).
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Pernikahan adalah fitrah kemanusiaan. Dengan menikah seseorang bisa 

menyalurkan hasrat birahi dengan cara yang diajarkan oleh Islam. Islam 

                                                             
1
 Terjemahannya Al-Qur‟an „Al-Haramain,‟ (PT. Al-Qordoba Al-Dauliyah: Bandung: 

2012 M/1433 H),  hlm. 81 
2
Terjemahannya Al-Qur‟an , hlm. 522 
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adalah agama sunnatullah yang mengerti kebutuhan dan keinginan manusia. 

Berbeda dengan agama lain yang menganjurkan umatnya untuk hidup sendiri 

tanpa pasangan, seperti agama Nasrani dan Budha.  

Pernikahan adalah hal yang penting dalam kehidupan manusia, kerena 

pernikahan adalah menjaga diri dari perbuatan nista perzinaan. Pernikahan 

juga sebagai bukti kebesaran Allah dengan diciptakannya manusia pria dan 

wanita. Allah berfirman,  

ْ إََِلَۡها وََجَعَو  ﴿ ۡزَوٰٗجا ّىِتَۡسُهُنٓوا
َ
ًۡ أ نُفِسُك

َ
ِۡن أ ٌّ ۡن َخيََق ىَُكً 

َ
ٌِۡن َءاَيٰجِهِۦٓ أ َو

ُرونَ  ًۚ إِنَّ ِِف َذٰلَِم ٓأَلَيٰٖت ّىَِلۡوٖم َيَجَفهَّ ٗة َورَۡۡحًَة َودَّ ٌَّ   ﴾ ةَۡيَنُكً 
Artinya,  

”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu 

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS Al-Rum: 21). 
3
  

 

    Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dan 

menjadikan mereka berpasang-pasangan sebagai salah satu tanda kebesaran 

dan keagungan Allah. Kemudian Allah jadikan pasangan-pasangan tersebut 

dari jenis manusia pula, bukan dari hewan atau jin.  

Pernikahan merupakan hubungan yang sakral yang mengikat dua 

insan dan memperat hubungan dua keluarga besar bahkan dua suku bangsa, 

adat istiadat dan tradisi. Menyatukan dua kebiasaan yang berbeda hinga 

akhirnya bisa saling mengisi dan melengkapi.  

                                                             
3
 Terjemahannya Al-Qur‟an ,Op. Cit.  hlm. 406 
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Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dinyatakan bahwa “Pernikahan 

adalah akad yang sangat kuat atau mi<tsa<qan ghali>zhan untuk mentaati 

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”
4
 

Dalam KHI ini dijelaskan bahwa hubungan pernikahan adalah 

hubungan yang kuat, dan menjalankan pernikahan adalah ibadah yang sangat 

agung dan mulia. Selama pernikahan itu tetap berlangsung, pasangan suami 

istri barada dalam ibadah yang agung, yaitu pernikahan. Segala hal yang 

dilakukan oleh pasangan suami istri bernilai ibadah, seperti menyuapi istri 

makanan, bercengkrama bersama bahkan berhubungan badan pun dianggap 

ibadah.  Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi, shalla>lla>hu’alaihi 

wasallam, 

 قَاُلوا ََي َرُسوَل اَّللهِ َأََيِْتى َأَحُدََن َشْهَوتَُه َوَيُكوُن لَُه ِفيَها ،ِِف ُبْضِع َأَحدُِكْم َصَدَقة  و 
 ِوْزر  َفَكَذِلَك ِإَذا َوَضَعَها   َوَضَعَها ِِف َحرَاٍم َأَكاَن َعَلْيِه ِفيَها أَرَأَيْ ُتْم َلوْ  :َأْجر  قَالَ  

   5.ِِف اْلَْاَلِل َكاَن َلُه َأْجر  
Artinya,  

“Hubungan badan antara kalian (dengan isteri atau hamba sahaya kalian) 

adalah sedekah. Para sahabat lantas ada yang bertanya pada Rasul 

shalla>lla>hu’alaihi wasallam, „Wahai Rasulullah, apakah dengan kami 

mendatangi istri kami dengan syahwat itu mendapatkan pahala?‟ Beliau 

menjawab, „Bukankah jika kalian bersetubuh pada yang haram, kalian 

mendapatkan dosa. Oleh karenanya jika kalian bersetubuh pada yang 

halal, tentu kalian akan mendapatkan pahala.” 

 

Menurut bahasa Indonesia pernikahan adalah ikatan (akad) perkawinan 

yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.
6
 

                                                             
4
 Abdurrahman, “Kompilasi Hukum Islam”,(Jakarta: Rineka Cipta, 2001) hlm. 188 

5
 Muslim bin Al-Hajjaj, “ Sha>hih Muslim”, (Beirut: Dar al-Kutub al-arabiy)j. 2 hlm. 697. 
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Seperti halnya yang disebutkan pada UU No. 1/1974, yakni perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
7
 

Suatu perkawinan akan lahir daripadanya ikatan yang menghalalkan 

hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang 

bertujuan membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa. Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian 

pertalian antara laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan hubungan 

dengan maksud menyelenggarakan kehidupan secara bersama-sama menurut 

syarat-syarat dan hukum susila. Di mata orang yang memeluk agama, 

pengesahan hubungan perkawinan diukur dengan ketentuan-ketentuan yang 

telah ditentukan Tuhan sebagai syarat mutlaq dan bagi orang-orang yang 

tidak mendasarkan perkawinan pada hukum ilahi, perkawinan dalam teori dan 

praktiknya adalah merupakan suatu kontrak sosial yang berisi persetujuan 

bahwa mereka akan hidup sebagai suami istri dan persetujuan tersebut diakui 

undang-undang atau adat dalam suatu masyarakat tersebut.
8
  

Para ulama telah menetapkan dan menyimpulkan syarat-syarat serta 

rukun-rukun yang berkaitan dengan pernikahan. Dalam masalah rukun dan 

syarat pernikahan ini kita dapati para ulama berselisih pandangan ketika 

                                                                                                                                                                       
6
 http://kbbi.web.id/nikah (diakses pada pukul 13:00 WIB tanggal 3 Maret 2019)  

7
 Pasal 1 UU No. 1 / 1974. 

8
 Nasarudin Latif, “Ilmu Perkawinan : Problematika Seputar Keluarga dan Rumah 

Tangga”,( Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001 ), hlm.13-14. 

http://kbbi.web.id/nikah
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menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat.
9 Dan di antara rukun 

nikah adalah adanya shi>ghat akad nikah yang terdiri dari ijab dan qabul.  

Ijab dan qabul adalah rukun nikah yang tidak sah nikah jika hal ini tidak 

dilaksanakan. Para ulama telah bersepakat bahwa lafaz yang digunakan ketika 

ijab dan qabul adalah lafaz nikah (inkah) atau lafaz tazw>ij dengan 

menggunakan bahasa Arab.
10

 Akan tetapi mereka berbeda pendapat jika akad 

nikah menggunakan selain bahasa Arab dan menggunakan selain lafaz nikah. 

Hal ini juga terjadi pada perniagaan atau jual beli. 

Madzab Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa akad nikah boleh 

menggunakan bahasa apa saja dan tidak mesti dengan menggunakan lafaz 

nikah. Maka orang yang melakukan akad nikah tanpa menggunakan bahasa 

Arab sah akadnya dan sah pula nikahnya. 
11

 

Sedangkan madzhab Sya<fi’iyah memiliki pendapat yang berbeda dari 

Hanifiyah dan Malikiyah. Ia sama dengan madzhab Hanbali yaitu 

mengatakan bahwa tidak sah akad nikah apabila tidak menggunakan lafaz 

nikah, inkah atau tazw>ij yang semuanya berartikan nikah. Hal ini dikarenakan 

bahwa hanya lafaz ini sajalah yang ada dalilnya dari syariat. Kemudian Imam 

Sya <fi‟i mengatakan bahwa akad nikah hanya sah apabila diucapkan dengan 

menggunakan bahasa Arab saja.
12

  

                                                             
9
 Lihat: Al-Mawardi,”Al-Hawi al-Kabir fi Fiqhi Madzhab al-Imam Syafi‟i”, (Bairut: Dar 

al-Kutub al-Ilmiyah, 1999 M), j. 9 hlm 57-59,  
10

Lihat: Ibnu Rusyd Al-Hafid, “Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtashid”,(Mesir: 

Maktabah Syruq Daulah, 1434 H/2013 M) hlm. 381  
11

 Lihat: Abu Ishaq, “Muhadzdzab fi fiqh al-Imam al-Syafi‟i,” (Dar AL-Kutub Al-

Ilmiyah), J. 2, hlm. 438 
12

 Abu Ishaq, Op.Cit, J. 2, hlm. 438  
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Perbedaan pendapaat ini menjadikan akad nikah yang begitu sakral 

menjadikan orang yang akan berakad harus hati-hati dalam melangkah. 

Para Ulama menganggap pernikahan memiliki banyak kesamaan 

dengan jual beli. Dilihat dari sisi akad transaksi jual beli di mana penjual 

mengucapkan lafaz yang menunjukkan bahwa ia menjual dan menawarkan 

barang dagangannya kepada pembeli, sedangkan di sisi lain si pembeli 

menyahut tawaran penjual dengan mengatakan bahwa ia berniat ingin 

membeli barang dagangan yang dijual oleh penjual dengan akad dan lafaz 

yang telah ditentukan oleh para ulama berdasarkan analisa dan pengamatan 

para ulama tentang hal tersebut.   

Sama dengan jual beli, pernikahan memiliki akad yaitu akad nikah yaitu 

ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan yang dicapkan oleh ayah wanita atau wali 

wanita baik wali nasab maupun wali hakim seraya mengatakan, ”Saya 

nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putriku yang bernama Fulanah 

dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai”. Dengan ucapan 

tersebut menunjukkan bahwa wali wanita ridho untuk melepaskan hak dan 

tanggung jawabnya kepada si pria yang akan menjadi suaminya. 

Setelah wali wanita mengucapkan ijab maka si pria langsung 

menanggapi hal tersebut yang dinamakan dengan qabul. Qabul adalah ucapan 

atau tanggapan pria yang akan menjadi menantunya atau suami dari putrinya 

dengan mengatakan,”Saya terima nikah dan kawin saudari Fulanah dengan 

mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai”. Maka berpindahlah hak dan 
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kewajiban ayah atau wali wanita kepada pria yang tetkala ia mengucapkan 

qabul telah resmi menjadi suami bagi wanita, wanita menjadi istrinya. 

Islam adalah agama yang begitu indah dan sangat teratur. Islam 

memperhatikan masalah terkecil sekalipun. Lafaz atau ucapan adalah sesuatu 

yang sangat mudah diucapkan dan tidak perlu usaha dan tenaga untuk 

mengeluarkan ucapan atau kata-kata. Akan tetapi satu kata dan satu lafaz 

yang diucapkan akan memiliki dampak sesudahnya. Seseorang masuk Islam 

dengan dua kalimat syahadat, ia pun kufur atau keluar dari Islam apabila 

mengucapkan kata-kata kufur atau mengingkari agama Allah. Seseorang 

bersumpah ingin melakukan sesuatu hal, maka ia wajib memenuhi 

sumpahnya tersebut. 
13

 

Di sisi lain, seseorang bisa dihukum cambuk hanya karena lafaz yang 

diucapkan untuk menghina atau menuduh wanita muslimah berzina, 

perceraian juga bisa terjadi hanya karena satu kalimat yang dilontarkan 

suami, baik sedang marah, serius bahkan bercanda.
14

  Maka lafaz dan ucapan 

yang diucapkan sadar atau tidak akan memiliki dampak setelahnya, baik 

dampak buruk atau dampak baik. Allah menegaskan dalam banyak ayat 

tentang ucapan yang diucapkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan 

Allah. 

 

 

                                                             
13

 Sebagaimana Hadits Nabi: " Barang siapa yang bersumpah atas sesuatu, lalu dia 

melihat sesuatu yang lebih baik dari obyek sumpahnya itu, hendaklah ia melakukan yang terbaik 

dan membayar kafarat sumpahnya." (HR. Muslim) 
14

 Sebagaimana Hadits Nabi : “Ada 3 hal yang seriusnya serius, dan bercandanya 

dianggap serius, yaitu : nikah, cerai, dan rujuk”.(HR. Abu Dawud,  Tirmidzi, dan Ibnu Majah).  
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 Allah ta’a>la> berfirman,  

يۡهِ َرقِيٌب َعجِيد  ﴿ ٌِن كَۡوٍل إَِّلَّ ََلَ ا يَيۡفُِظ  ٌَّ﴾  

Artinya, 

“Tidaklah ada suatu ucapan yang diucapkan melainkan ada malaikat 

Raqib dan Atid yang mencatatnya.”
 
(QS. Qof: 18).

 15
 

Ayat di atas menunjukkan bahwa ucapan sekecil apapun melainkan 

memiliki akibat dan dampak yang ditimbulkan baik di dunia maupun di 

akhirat kelak. Begitu dengan lafaz yang diucapkan ketika akad nikah. Ucapan 

dalam pernikahan akan memberikan dampak setelahnya. Ada beberapa  

perkara yang bercandanya dianggap serius, Rasulullah shalla>lla>hu’alaihi 

wasallam  bersabda : 

 16 .ثالث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطالق والرجعة
Artinya  

“Ada 3 hal yang seriusnya serius, dan bercandanya dianggap serius, yaitu : 

nikah, cerai, dan rujuk”. 

Melihat urgensi dari lafaz yang diucapkan pada saat akad nikah yaitu 

ijab dan qabul, maka dari itu penulis ingin mengangkat pandangan para ulama 

berkenaan lafaz nikah tersebut. Lafaz yang boleh digunakan ketika akad 

nikah, perbedaan ulama dengan argumen-argumen masing-masing, serta 

mengangkat pendapat Imam Sya<fi’i selaku imam madzhab serta alasannya 

perspektif Maqa>shid Al-Syari>’ah.  

                                                             
15

 Terjemahan Al-Quran, Op. Cit, hlm. 59 
16

 Abu Daud Sulaiman  bin  Asy‟ats,” Sunan Abu Daud” ( Al-Maktabah al-Ashriyah-

Beirut), j. 3, hlm 259 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pembahasan ini, ada beberapa permasalahan yang terkait 

dengan objek kajian di antararnya:  

a) Akad nikah dengan bahasa Arab 

b) Akad nikah dengan bahasa Arab menggunakan lafaz nikah 

c) Akad nikah dengan bahasa Arab tanpa menggunakan lafaz nikah  

d) Akad nikah dengan selain bahasa Arab, menggunakan lafaz nikah menurut 

bahasa masing-masing 

e) Akad nikah menggunanakan selain bahasa Arab tanpa menggunakan lafaz 

nikah, seperti serahkan atau berikan.  

f) Akad nikah dengan bahasa Arab tanpa menggunakan lafaz nikah dan 

tazw>ij menurut Imam Sya<fi’i 

g) Akad nikah dengan bahasa Arab tanpa menggunakan lafaz nikah dan 

tazw>ij  menurut Imam Sya<fi’i 

h) Pendapat Imam Sya<fi’i perspektif Maqa>shid Al-Syari>’ah  

C. Batasan Masalah 

Karena terlalu luasnya masalah yang dapat dibahas, penulis hanya 

membatasi penelitian ini pada persoalan pendapat Imam Sya<fi’i mengenai 

lafaz akad nikah yaitu ketika ijab dan qabul dan perspektif Maqa>shid Al-

Syari>’ah. 

 

 

 



10 
 

D. Rumusan Masalah  

Adapun yang menjadi akar masalah dari pembahasan ini adalah sebagai 

berikut: 

a) Apakah urgensi lafaz akad? 

b) Bagaimana pendapat Imam Sya<fi’i tentang kedudukan lafaz nikah? 

c) Bagaimana lafaz nikah menurut Imam Sya<fi’i dalam perspektif maqa>shid 

al-syari>’ah? 

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

  Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis diantaranya: 

a) Untuk mengetahui urgensi lafaz nikah  

b) Untuk mengetahui dasar hukum pendapat Imam Sya<fi’i tentang lafaz 

nikah 

c) Untuk mengetahui pendapat Imam Sya<fi’i tentang lafaz nikah dalam 

perspektif maqa>shid al-syari>’ah 

b. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan hasilnya sebagai berikut: 

a) Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Master Syariah pada 

program Pasca Sarjana Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau Program Studi Hukum Keluarga. 

b) Sebagai kontribusi jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi di 

masyarakat terkhusus tentang lafaz akad nikah. 
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F. Penjelasan Istilah 

Adapun yang menjadi definisi beberapa istilah yang akan sering dipakai  

adalah sebagai berikut: 

1. Lafaz  

Lafaz adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang dari segi bahasa 

atau etimologi berartikan ucapan. 
17

 Adapun secara istiliah atau terminoli 

memiliki arti „Suara yang terdiri dari beberapa huruf, karena suara seperti 

benda yang dilemparkan karena huruf-huruf tersebut keluar dari mulut. Maka 

itu dinamakan malfuzh‟.(sesuatu yang diucapkan)
18

 

2. Nikah 

Nikah secara bahasa adalah mengumpulkan dan menggabungkan. 

Terkadang dipakai untuk istilah akad atau jima>’. Adapun secara istilah syariat 

pernikahan adalah akad atau ikatan khusus yang membolehkan seorang pria 

melakukan istimta>‟ (bersenang-senang) dengan seorang wanita yang tidak ada 

pengahalang syariat diantara mereka.
19

 

Menurut bahasa Indonesia pernikahan adalah ikatan (akad) perkawinan 

yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.
20

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyebutkan, 

“Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mi>tsa>qon gholi>zhon untuk 

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”
21

 

                                                             
17

 Al-Mu‟jam Al-Wasith, (Dar Al-Da‟wah), j. 2, hlm. 713 
18

 Abdul Karim Bin Ali, “Al-Muhadzab Fi Ilmi Ushul Al-Fiah Al-Muqarin”,(Ar-Riyadh: 

Maktabah Al-Rusyd 1999 M), j. 3, hlm. 1033 
19

 Ibnu abidin, “ad-Dar al-Mukhtar warad al-muhtar”, (Beirut: Dar Al-Fikr 1992 M), 

hlm. 76 
20

 http://kbbi.web.id/nikah (diakses pada pukul 13:00 WIB tanggal 3 Maret 2019)  

http://kbbi.web.id/nikah


12 
 

3. Perspektif 

Perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat 

nilai dan perangkat gagasan yang memperngaruhi persepsi seseorang 

sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi 

tertentu. 
22

 

Atau dari definisi lain perspektif adalah suatu cara pandang terhadap 

suatu masalah yang terjadi atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam 

melihat suatu fenomena. 
23

 

4. Akad 

Akad secara bahasa artinya mengikat sesuatu dan juga bisa dikatakan 

seseorang yang melakukan ikatan. Sedangkan menurut istilah, pengertian 

akad adalah sebagai berikut:   

a. Akad menurut Al-Zurjani, “Suatu ikatan yang membolehkan untuk 

melakukan sesuatu dengan adanya ijab dan qabul”.   

b. Akad menurut Ibnu Abidin, “Ikatan yang ditetapkan dengan ijab dan 

qabul berdasarkan ketentuan syara, yang berdampak pada objeknya”.
24

 

Para ulama madzhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika 

dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang 

dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang 

                                                                                                                                                                       
21

 Abdurrahman, “Kompilasi Hukum Islam”,(Jakarta: Rineka Cipta, 2001) hlm. 188 
22

 http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/ 

oleh: Joel M Charon, (diakses pada pukul 16:00 WIB tanggal 10 Maret 2019) 
23

 Ibid Oleh Martono. 
24

  Beni Ahmad Saebani,”Fiqh Munakahat I” (Bandung: Pustaka Setia,2001) hlm. 201 

http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/
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menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya 

semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.
25

 

Dengan pengertian lain shi>ghat akad nikah adalah suatu ikatan yang 

menerapkan keridoan kedua belah pihak yang berwujud dengan adanya 

ucapan ijab dan qabul. Akad yang sah dilakukan oleh manusia harus dilandasi 

dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah. Jika akad tersebut tidak 

menghiraukan rambu-rambu atau batasan yang ditetapkan dalam hukum 

Islam, akad tersebut tidak sah. Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu 

akad (perjanjian) termasuk juga di dalamnya akad nikah supaya dianggap sah 

dan mengikat, haruslah dipenuhi syarat-syarat akad. Jika ada salah satu tidak 

terpenuhi, akad tersebut tidaklah sah.  

5. Ijab  

Ijab secara bahasa adalah mewajibkan atau melazimkan.
26

 Sedangkan 

menurut istilah syariat adalah lafaz yang  lafaz yang diucapkan yang pertama 

dari dua orang yang melakukan akad yaitu wali wanita.
27

 Contoh dari ijab 

seperti,”Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putriku yang 

bernama Fulanah dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai”. 

Ucapan tersebut menunjukkan bahwa wali wanita ridho untuk melepaskan 

hak dan tanggung jawabnya kepada pria yang akan menjadi suaminya.  

 

 

                                                             
25

 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Madzhab, terj. Masykur A.B. dan Idrus 

AlKaff (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 309. 
26

 Ibnu Manzhur, “Lisan al-Arab”,(Bairut: Dar Shodir, 1414 H), hlm. 793 
27

 Lihat: Ibnu Najim, “Al-Bahru al-Raiq Syarhu Kanzu al-Daqoiq”(Dar al-Kutub al-

Islamy), , j. 3 hlm. 78 



14 
 

6. Qabul  

Qabul secara bahasa adalah ridho dengan sesuatu atau kecendrungan 

diri terhadap sesuatu.
28

 Sedangkan menurut istilah adalah lafaz ke dua dari 

kedua yang sedang berakad yang diucapkan oleh suami atau yang 

mewakilinya.
29

 Seperti,”Saya terima nikah dan kawin saudari Fulanah dengan 

mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai”. Maka berpindahlah hak dan 

kewajiban ayah atau wali wanita kepada pria yang tetkala ia mengucapkan 

qabul resmi menjadi suami bagi wanita dan wanita menjadi istrinya. 

7. Tazw>ij  

Tazw>ij secara bahasa adalah bercampur dan berdekatan. Suami 

dikatakan zaujun dan istri zaujatun. Adapun maknanya secara istilah adalah 

sinonim dari nikah. 
30

 Kata ini akan dipakai oleh sebagian madzhab sebagai 

syarat sahnya suatu akad nikah.  

8. Rukun  

Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Rukun masuk di dalam 

substansinya. Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya 

karena tidak ada rukun. 
31

 Maka pernikahan tidak dianggap sah apabila tidak 

terpenuhi rukunnya. Dalam hal ini adalah shi>ghat akad nikah. Menurut 

jumhu>r ulama, rukun adalah sesuatu yang menjadi sandaran terjadap 

                                                             
28

 Majmu‟ al-Lughah al-Arabiyah bi al-Qohirah,”al-Mu‟jam al-wasith”(Dar al-Dakwah), 

j. 3, hlm. 713 
29

 Lihat: Ibnu Najim, “Al-Bahru al-Raiq Syarhu Kanzu al-Daqoiq”(Dar al-Kutub al-

Islamy), j. 3, hlm. 78 
30

 Al-Khatib Asy-Syirbini “Mughni Al-Muhtaj”.(Dar al-Kutub al-Ilmiyah: 1415 H), jil. 3, 

hlm 123.  
31

 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas,”Fikih 

Munakahat”,terj.Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah 2011 M), hlm. 59. Contoh, rukuk dan sujud 

adalah rukun shalat. Tidak sah shalat apabila tidak melaksanakan rukuk dan sujud. 
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keberadaan hakikat, dan hakikat sesuatu tidak ada kecuali terpenuhi sesuatu 

tersebut.
32

  

9. Maqa>shid  

Secara bahasa maqa>shid al-syari>’ah terdiri dari dua kata, yakni 

maqa>shid dan al-syari>’ah. Maqa>shid adalah bentuk jama‟ dari maqshid yang 

berarti kesengajaan atau tujuan. 
33

 

10. Al-Syari>’ah 

Berasal dari “syara‟a al-syai‟” dan “al-syari>’ah” dengan arti: 

menjelaskan sesuatu. Adapun makna syari‟at menurut istilah adalah segala 

titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia diluar yang 

mengenai akhlak. Dengan demikian syari‟ah itu adalah nama bagi hukum-

hukum yang bersifat amaliah. 
34

 

Menurut Yusuf al-Qardhawi maqa>shid al-syari>’ah adalah, tujuan yang 

menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam 

kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan, dan mubah untuk 

individu, keluarga, dan umat.
35

 

Abdul Wahhab Khalaf mendefinisikan makna maqa>shid al-syari>’ah 

adalah tujuan umum syar‟i dalam mensyariatkan hukum-hukumnya ialah 

mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang 

merupakan kebutuhan pokok (dharuri) bagi manusia, pemunuhan kebutuhan-

                                                             
32

 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, (Beirut: Dar Al-Fikri), hlm. 6521  
33

 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, jilid I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 

hlm. 2 
34

 ibid 
35

 Yusuf Al-Qardhawi, Fiqh Maqashid Syari‟ah, alih bahasa Arif Munandar, (Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 17 
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kebutuhan manusia (hajiyyat), dan kebaikan-kebaikan manusia 

(tahsiniyyat).
36

 

 

G. Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian terdahulu menurut yang penulis ketahui sebagai berikut:  

1. Akad Nikah Dengan Lafaz Hibah (Studi Analisi Pemikiran Imam Abu 

Hani<fah). Oleh: M.Burhanuddin.
37

 

Tulisan ini adalah bentuk skripsi di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 

2008. Tulisan ini  membahas tentang akad nikah menggunakan lafaz hibah 

berdasarkan pendapat imam Abu Hani<fah. 

2. Shi>ghat al-„Aqdi Fi al-Fikih  al-Islami, Oleh: Dr. Abbas Husni 

Di dalam tulisan ini membahas shi>ghat atau lafaz yang digunakan ketika 

akad nikah. Akan tetapi tidak membahas tentang lafaz nikah dengan 

menggunakan bahasa Indonesia. 

3. Ijab Dalam Akad Nikah (Studi Komperatif Tentang Keabsahan Redaksi Ijab 

Perspektif Fikih  Empat Madzhab) Oleh : Muchamad Ali Said.
38

 

Tulisan ini adalah bentuk skripsi di UIN Malana Malik Ibrahim Malang 

tahun 2011. Tulisan ini  membahas tentang redaksi atau Shighat akad nikah 

menggunakan menurut empat madzhab.   

4. Hukmu al-Nika>h bi lafzhi al-Ija>rah, di www.el-eman.com. 

                                                             
36

 Abdul Wahab Khlmaf, Ilmu Ushul Fiqh, alih bahasa, Muh. Zuhri, (Semarang: Toha 

Putra, 1994), hlm. 310 
37

 http://www.islamqa.com/ar/ref/155354 (Diakses pukul 16:30 WIB tanggal 1 Januari 

2019) 
38

 http://etheses.uin-malang.ac.id/1934/11/06210011_Lampiran.pdf (Diakses pukul 16:30 

WIB tanggal 1 Januari 2019) 

http://www.el-eman.com/
http://etheses.uin-malang.ac.id/1934/11/06210011_Lampiran.pdf
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Tulisan ini membahas tentang lafaz akad nikah menggunakan lafaz ijarah 

atau perniagaan.  

Perbedaan yang mendasar dari karya-karya tulis yang ada di atas 

dengan tulisan ini adalah penulis membahas akad nikah menggunakan selain 

bahasa Arab, mengangkat perbedaan pendapat para ulama tentang hal 

tersebut, akad menggunakan lafaz selain lafaz nikah atau tazw>ij, dan 

perbedaan pendapat  para ulama serta menganalisa pendapat Imam Sya<fi’i 

tentang hal tersebut ditinjau dari maqa>shid al-syari>’ah. 

H. Metode Penelitian 

Untuk mendapatkan hasil kajian yang sistematis dan akurat diperlukan 

adanya metode penelitian yang tepat dalam mengumpulkan data, yaitu 

metode penelitian yang telah dijadikan standar penelitian ilmiah untuk 

dijadikan acuan akademisi. Memahami metode penilitian ini Chalid Narbuko 

menjelaskan bahwa: ”Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu 

dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan 

mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun 

laporan”.
39

 

Metode penelitian akan menjadi acuan proses penilitian ilmiah, mulai 

dari pengumpulan data sampai pada penyusunannya sehingga menghasilkan 

suatu produk ilmiah. 

                                                             
39

  Chalid Narbuko Abu Ahmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 

hlm.1 
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Penelitian ini didesain dalam bentuk penelitian kepustakaan atau 

penelitian library research, yaitu penelitian yang membatasi kegiatannya 

pada bahan-bahan koleksi perpustakaan dan studi dokumen saja. 

Library research menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan 

atau penelitian murni. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji 

dokumen atau sumber tertulis seperti kitab atau buku dan lain-lain.
40

   

Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan menelaah berbagai 

literatur yang berkaitan dengan topik penelitian berdasarkan kerangka berfikir 

yang jelas dan relevan. Penela‟ahan perpustakaan, dimaksudkan untuk 

mendapatkan informasi secara lengkap serta menentukan tindakan yang 

diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.
41

 

Alasan dalam memilih pendekatan pustaka ini berdasarkan pada asumsi 

dasar tema pembahasan, penelitian ini mencoba untuk melakukan analisa 

hukum tentang lafaz yang digunakaan saat akad nikah menurut Imam Sya<fi’i. 

I. Metode Pendekatan 

Untuk mendapatkan hasil analisa yang tepat terkait dengan tema kajian 

penelitian ini, diperlukan pendekatan deskriptif, yaitu dengan melakukan 

analisa dan menyajikan data sistematik dan kemudian melakukan simpulan 

yang berbasis data.   

 

                                                             
40

 Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Fiqih, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm.89.   
41

 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, (Jakarta : PT. Rineka 

Cipta, 2004),  hlm. 109  
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J. Sumber Data 

Mengingat penelitian ini terdiri dari penelitian kepustakaan (library 

research), jenis data yang dibutuhkan adalah data kualitatif yang sepenuhnya 

diperoleh dari berbagai sumber tertulis (klasik maupun kontemporer) yang 

membahas tentang judul yang diteliti.  

Dan demi terwujudnya penelitian yang akurat, maka penulis membagi 

sumber data yang digunakan kedalam dua kategori, yaitu data primer dan data 

skunder: 

a. Data Primer 

Dalam menentukan data primer, penulis mengumpulkannya 

dengan menelusuri kitab-kitab yang memuat pembahasan tentang hukum 

lafaz nikah. Data primer yang bersifat utama dan penting guna 

mendapatkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan penelitian, 

berikut ini adalah yang penulis jadikan data primer; 

1) "Al-Bayan  Fi Madzhab Al-Imam Al-Syafi‟i karya Abul Husain Yahya, 

2) Al-Hawi Al-Kabir karya Al-Mawardi,  

b. Data Sekunder 

Adapun yang dikategorikan sebagai data sekunder dalam kajian ini 

adalah kitab-kitab, majalah, jurnal, artikel, fatwa ulama dan lain-lainnya 

yang dianggap dapat mendukung dalam pengumpulan data penelitian tesis 

ini, diantara data sekunder dari penelitian ini antara lain :  

1. Al-Minha>j, Karya Imam An-Nawawi  
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2. Hasyiatu Ash-Shawi Ala Asy-Syarhi Ash-Shaghir Karya Ash-Shawi  

3. “Asna Al-Mathlmib Syarah Raudhatu At-Thlmib karya Zakaria Al-

Anshari, 

4. Tuhfatul Muhtaj karya Ibnu Hajar Al-Haitami  

5. Raudhotu Al-Tho>libi>n, karya Imam An-Nawawi 

6. Al-Fikih  „Ala Madzahbi al-Arba‟, karya Abdurrahman al-Jaziry 

7. Kitab-kitab yang memuat permasalahan terkait, seperti kitab  

8. Fikih  al-Islam wa adillatuh karya Wahbah al-Zuhailiy 

9. Fikih  Muna>kahat,  Karya Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul 

Wahhab Sayyed Hawwas. 

10. Fikih  al-Sunnah karya Said Sabiq, 

11. Kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah  

12. Kitab kitab yang memuat permasalahan terkait seperti, Bida>yah al-

Mujtahid Wa Nihaya>h al-Muqtshid, karya Ibnu Rusyd al-Ma>liki 

c. Data tersier 

Bahan-bahan tersier berupa kamus dan makalah-makalah yang 

digunakan untuk melengkapi dan menjelaskan bahan-bahan data primer 

dan skunder. 

K. Teknik Pengumpulan Data 

Mengingat bahwa penelitian ini adalah penelitian pustaka (library 

research), maka langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data dilakukan 

dengan tahapan dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan sumber-
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sumber primer dan sekunder baik bahan pustaka maupun bahan lainnya yang 

berkenaan dengan bahasan penelitian. 

Keseluruhan data didapatkan melalui kutipan yang akurat, baik secara 

langsung maupun tidak langsung yang kemudian disusun secara sistematis 

sehingga menjadi data yang bernilai ilmiah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


