
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan  

Dari uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya maka 

penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Menurut Imam Hanafi bahwa mahar harus mempunyai batasan minimal 

paling sedikit sepuluh dirham. Serta apabila kurang dari itu, maka akad 

tetap sah, dan wajib menyempurnakan sepuluh dirham. Dengan 

pertimbangan bahwa itu adalah batas minimal barang curian yang 

mewajibkan had terhadap pencurinya. Menurut Imam Hambali 

berpendapat tidak ada batasan terendah bagi mahar. Sahnya mahar tidak 

ditentukan dengan sesuatu. Oleh karena itu, sah jika mahar adalah harta 

yang sedikit ataupun banyak. Batasanya adalah semua yang sah untuk 

dijual atau yang memiliki nilai sah untuk menjadi mahar. Dan yang tidak 

memiliki nilai, maka tidak bisa dijadikan mahar, selama tidak sampai 

kepada batasan yang tidak bisa dinilai.  

2. Wajhu Dilalah yang digunakan oleh Imam Hanafi berdasarkan hadits jabir 

yang artinya “Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Rasulullah SAW 

bersaba, “janganlah menikahkan wanita kecuali dengan yang sepadan, dan 

tidak boleh ada yang menikahkan mereka kecuali para wali, serta mahar 

tidak boleh kurang dari sepuluh dirham.” Adapun wajhu dilalah yang 

digunakan oleh Iman Hambali berdasarkan hadits “Dari sahal bin Sa’ad 

berkata seorang perempuan datang kepada Rasulullah saw. Lalu dia 
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berkata: “aku datang untuk menyerahkan diriku kepada anda.” Karena itu 

Rasulullah saw melihat kepda perempuan itu  sejak dari atas sampai ke 

bawah. Kemudian beliau diam sambil menundukkan kepalanya. Tatkala 

dilihat oleh perempuan itu Rasulullah saw tidak memberikan tangapan 

apa-apa, lalu dia duduk, maka berdirilah seorang sahabat sambil berkata: 

Ya Rasulullah jika anda tidak membutuhkan wanita itu, kawinkanlah dia 

denganku. Rasulullah saw, adakah engkau punya sesuatu untuk mas 

kawinnya? Jawab orang itu, tidak! Demi Allah, ya Rasulullah!, sabda 

beliau, pergilah kepada familimu, lalu cari-cari, mungkin engkau bisa 

mendapat sesuatu. Maka pergilah orang itu, setelah kembali, dia berkata, 

demi Allah! Tiada satu pun yang keperoleh untuk mas kawinnya, maka 

bersabda pula Rasulullah saw, cobalah engkau cari-cari, walaupun hanya 

sebentuk cincin besi. Lalu pergilah orang itu, dan setelah kembali dia 

berkata pula, tidak ada yang Rasulullah. Tidak ada walaupun hanya 

sebentuk cincin besi. Yang ada hanya sarungku ini. Kata sahal, dia tidak 

punya sarung selain yang dipakainya. Kuberikan untuknya separuh. Jawab 

Rasulullah saw, apa yang dapat engkau pakai, dia tak dapat memakainya, 

dan jika dia memakai, engkau tak punya apa-apa. Karenanya, maka 

duduklah si laki-laki itu. Setelah agak lama dia duduk, lalu dia berdiri, 

Rasulullah saw, melihat dia pergi, lalu disuruh panggil oleh beliau, setelah 

dia datang, beliau bersabda : suarat apa sajakah yang dapat engkau hafal di 

antara surat-surat Al-Quran? Jawabnya, aku hafal surat ini dan surat itu, 

dia menghitung. Tanya Rasulullah saw, dapatlah engkau hafal di luar 
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kepala? Jawab: ya! Sabda Rasulullah saw, engkau bawalah dia, aku 

kawinkan engkau dengannya mahar mengerjakan Al-quran yang engkau 

hafal.” Inilah Wajhu dilalah (dalil yang digunakan) oleh Imam Hanafi dan 

Imam Hambali. 

3. Analisa pendapat yang kuat diantara Imam Hanafi dan Imam Hambali, 

dengan ini dapat disimpulkan, pendapat kedua yaitu pendapat Imam 

Hambali sesungguhnya mahar adalah hak perempuan yang disyariatkan 

oleh Allah untuk menunjukan harga diri dan posisinya dan ukurannya 

sesuai dengan keridhaan kedua belah pihak. Karena mahar adalah 

pengganti untuk mencumbui perempuan, maka ukuran pengganti yang 

diberikan kepadanya adalah seperti bayaran berbagai manfaatnya. Ini 

adalah pendapat yang rajih karena kekuatan dalilnya yang diambil Hadits. 

Kemudian Imam Hanafi standar minimal mahar adalah sebesar harta yang 

mengakibatkan tangan pencurinya dijatuhkan sanksi potong tangan. Jadi 

apabila suami itu memberikan maskawin kurang dari sepuluh dirham, 

harus digenapkan menjadi sepuluh dirham. Az-Zhufr berkata: mahar yang 

disebutkan dalam akad gugur, dan wajib membayar mahar mitsil. 

Diqiaskan kepada ukuran pencurian, yaitu yang membuat tangan si 

pencuri dipotong.  Menurut mereka, yaitu pencurian dalam jumlah satu 

dinar atau sepuluh dirham, untuk menampakkan possisi perempuan. Maka 

penetapan mahar dengan harta suami memiliki nilai kepentingan. Pendapat 

ini tidak ada dalil yang kuat yang boleh dijadikan hujjah. Adapaun 
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pendapat yang paling rajih adalah pendapat Imam Hambali yang 

dipengang oleh mayoritas ulama. 

 

B. Saran  

1. Hendaknya anjuran untuk memberikan mahar dengan tulus dan penuh 

kasih sayang itu sungguh-sungguh diperhatikan dan diamalkan oleh setiap 

calon mempelai laki-laki. Karena dengan memberikan mahar dengan 

ketulusanlah yang dapat memberikan keharmonisan dalam kehidupan 

berumah tangga. Kemudian diharapkan juga kepada para wali supaya tidak 

memberatkan mahar bagi calon suami yang hendak melamar anaknya, 

agar pernikahan yang dijalankan bisa berjalan dengan baik dan lebih 

bermanfaat, karena mahar yang mudah itu adalah lebih banyak berkahnya.  

2. Perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam suatu kasus merupakan suatu 

hal yang manusiawi dan hendaknya tidak menjadi sumber konflik atau 

sumber perpecahan di kalangan umat Islam. Ada khilaf perbedaan 

pendapat adalah suatu rahmat yang dengannya dapat menambah cakrawala 

ilmu pengetahuan dalam bidang agama Islam. 

 

 


