
 i 

ABSTRAK 

 

Sikripsi ini berjudul: Analisa terhadap pemikiran mazhab Syafi’i dan 

mazhab Hanafi tentang Batas Usia Perkawinan”.Latar belakang penelitian ini 

adalah terjadinya perbedaan pendapat terhadap penetapan usia perkawinan antara 

mazhab Syafi’i dan Hanafi. Menurut mazhab Syafi’i usia perkawinan 15 tahun, 

sedangkan menurut mazhab Hanafi 18 tahun laki-laki dan perempuan 17 tahun. 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana batas usia 

perkawinan menurut pemikiran mazhab Syafi’i? (2) Bagaimana batas usia 

perkawinan menurut pemikiran mazhab Hanafi ? (3) Bagaimana istinbat hukum 

atau dasar hukum pemikiran mazhab Syafi’i tentang Batas Usia Perkawinan? (4) 

Bagaimana istinbat atau dasar hukum mazhab Hanafi tentang Batas Usia 

Perkawinan? 

Penelitian ini adalah penilitian kepustakaan (library research) yaitu 

dengan mengambil  dan membaca serta menelaah literatur-literatur yang  

berhubungan dengan penelitian ini. Melalui teknik analisis isi (konten analisis) 

yaitu dengan mempelajari pesan-pesan yang ada di berbagai leteratur melalui dari 

kosa kata, pola kalimat, latar belakang situasi, dan kultur masyarakat yang ada 

pada teks, tentang Batas Usia Perkawinan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Batas Usia Perkawinan menurut 

mazhab Syafi’i dalam kitabnya Al – Umm  Juzuk 6 adalah usia baligh yaitu 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. Batas usia perkawinan menurut pemikiran mazhab Hanafi sebagaimana 

dikatakan Pemikiran mazhab Hanafi diungkapkan oleh Dedi Supriyadi dalam 

bukunya  Fiqih Munakahat Perbandingan bahwa imam Hanafi menetapkan usia 

baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan 17 tahun. 

Istinbat (dasar hukum) yang digunakan oleh mazhab Hanafi menetapkan usia 

baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan 17 tahun, 

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 mazhab Hanafi 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.  


