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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang batas usia 

perkawinan menurut pemikiran mazhab Syafi’i dan mazhab Hanafi maka penulis 

dapat mengambil kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

1. Batas usia perkawinan menurut mazhab Syafi’i dalam kitabnya Al – Umm  

Juzuk 6 adalah usia baligh yaitu 15 tahun.
1
 Berdasarkan Rasulullah tentang 

jihad (turut dalam perang membela agama Allah) itu adalah berusia 15 

tahun. Pada usia itu juga sudah ditetapkan dalam hukuman hadd (denda) 

padanya, karena pada masa itu telah mampu mengurus dirinya sendiri, 

suami dan rumah tangganya.  

Selain hadist juga berdasarkan firman Allah dalam surat an Nisa ayat 

6 yaitu : 

أهىالهن إليهن فادفعىا رشدا هنهن أنستن فإى النكاح بلغىا إذا حتى اليتاهى ابتلىا و  

Artinya : “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk 

kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai 

memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya..
2
   

 

2. Batas usia perkawinan menurut pemikiran mazhab Hanafi sebagaimana 

dikatakan dalam kitab  Fiqih Munakahat Perbandingan bahwa imam 

Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, 

sedangkan anak perempuan 17 tahun.
3
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الجاريت في عشرة سبع و الغالم في عشرة ثواى الحنفيت قال و  

Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi 

anak perempuan.  

Istinbat (dasar hukum) yang digunakan oleh mazhab Hanafi 

menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan 

anak perempuan 17 tahun,
4
 berdasarkan surat an Nisa ayat 6, Artinya “Dan 

ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian 

jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), 

maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu 

makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) 

tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa…” 

Menurut pemikiran imam Hanifah bahwa seseorang baru dapat 

kawin setelah baligh atau memiliki tanda-tanda kecerdasan. Surat an Nisa 

ayat 6 tersebut dalam bentuk nakirah (umum). Jadi bila syarat baligh 

tersebut telah ada secara nyata dalam satu bentuk maka wajiblah berlaku 

apa yang disyaratkan. Mazhab Hanafi juga mengatakan bahwa bila 

seseorang telah sampai usia dewasa dan telah diperhitungkan secara 

hukum mengenai iman dan kafirnya, maka telah sampai untuk melakukan 

ikhtiarnya.  

                                                             
4
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B. Saran 

Saran dari penulis bahwasanya pada masa sekarang ini setiap keluarga 

perlu untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, oleh karena itu 

disaran agar  usia perkawinan untuk perempuan 18 tahun dan laki-laki 25 

tahun. Dengan tujuan tercapainya keluarga sakinah mawadda warahma yaitu 

keluarga tentram, nyaman dan bahagia. 

 

C. Penutup 

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada ALLAH SWT, karena 

berkat  hidayah dan inayah-NYA lah skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat 

salam kita aturkan kepada bginda Rasululah Muhammad SAW, semoga  kita 

mendapatkan syafa’atnya dihari perhitungan nanti. Dalam penulisan skripsi ini 

tentu masih banyak kekurangan dan kelemaha. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Semoga karya ini dapat 

bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 


