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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ilmu fikih merupakan sebuah disiplin keilmuan yang berkaitan dengan

hukum-hukum syariat yang digali dari sumber-sumbernya. Sumber-sumber

tersebut terdiri dari beberapa hal, namun yang paling fundamental dan utama

adalah al-Qur’an itu sendiri. Sedangkan dari berbagai sumber hukum tersebut,

setidaknya ada lima hukum yang biasanya dihasilkan. Lima hukum tersebut

terdiri dari wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Hukum-hukum inilah

yang kemudian disebut dengan hukum takli>fi>.1

Pada koteks QS. al-Nūr [24]: 32, yang di dalamnya terdapat sebuah

perintah (al-amr), yaitu berbunyi [ ِمْنُكمْ اْألَیَاَمىَوأَْنِكُحْوا ], maka dapat disimpulkan

bahwa:

1. Perintah untuk menikahkan al-aya>ma> pada ayat tersebut bermakna

wajib. Karena, sebagaimana menurut kaidah dasar, tidak ada illat yang

bisa memalingkan maknanya dari wajib. Kewajiban di sini tidak bermakna

bahwa para wali memiliki otoritas untuk memaksa orang-orang yang

berada dalam pengayomannya untuk menikah, tetapi sebagaimana

dijelaskan oleh Sayyid Qutb, para wali memastikan bantuan untuk

membantu mereka yang ingin menikah dan ingin menjaga kesucian diri.

1 Fakhr al-Di>n Muhammad ibn ‘Umar ibn al-Husain al-Ra>zi>, al-Mahsu>l fi> ‘Ilm
Usu>l al-Fiqh, Juz 1, h. 93
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Kewajiban ini merupakan kewajiban yang berkaitan dengan kemampuan.

Karena itu, pada konteks ini berlaku sebuah kaidah [ باالستطاعةیتعلقالوجوب

الضرورةمعمحرموالالعجز،معواجبفال ], yaitu “kewajiban yang berkaitan

dengan kemampuan, maka  menjadi tidak wajib dalam kondisi

keterbatasan (lemah), dan juga tidak terlarang untuk dilakukan ketika

darurat.

2. Adapun implementasi atau bentuk implementasi serta manifestasi perintah

menikahkan al-aya>ma> pada QS. al-Nūr [24]: 32 tersebut dipahami

sebagai perintah untuk mengkondisikan pernikahan bagi orang-orang yang

tidak memiliki pasangan hidup. Berdasarkan teori dila>lat al-nass, yaitu

menemukan makna substantif (ru>h) atau yang analog (ma’qu>l) dengan

sebuah teks, yang mekanismenya adalah terkait dengan kesamaan illah

(sebab hukum), maka di antaranya sebagai berikut;

a. Sulitnya menemukan jodoh. Jika kesulitan seseorang untuk menikah

adalah sulitnya menemukan jodoh, maka perintah pada QS. al-Nūr

[24]: 32 tersebut dipahami sebagai perintah untuk membantu mereka

untuk menemukan jodohnya.

b. Biaya terlalu tinggi. Biaya disini bisa berkaitan dengan banyak hal,

seperti mahar atau hal-hal yang berkaitn dengan budaya lokal tertentu,

seperti uang hantaran atau panaik yang sangat besar, sehingga menjadi

kendala bagi para pemuda untuk menikah. Maka pada konteks ini,

perintah pada QS. al-Nūr [24]: 32 tersebut dipahami sebagai perintah

untuk membayarkan biaya mahar, hantaran, panaik, dan sebagainya,
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atau mengecilkan jumlahnya sehingga tidak lagi menjadi kendala bagi

terjadinya pernikahan.

c. Kurangnya perhatian orang tua terhadap perkembangan anaknya.

Orang tua terkadang tidak antisiatif sekaligus tidak sensitif terhadap

perkembangan kedewasaan anaknya. Terkadang, hal ini membuat

seorang anak menjadi malu untuk megutarakan keinginannya untuk

menikah. Maka pada konteks ini, perintah pada QS. al-Nūr [24]: 32

tersebut dipahami sebagai perintah kepada orang tua agar antisipatif

dan sensitif terhadap perkembangan kehidupan anaknya. Bentuk lain

misalnya, orang tua tidak terlalu memaksakan pilihannya terhadap

anaknya.

d. Serta kendala-kendala lainnya.

B. Implikasi

Pengkajian terhadap kandungan QS. Al-Nur [24]: 32 tentang perintah

kepada umat Islam, terutama para wali,untuk menikahkan saudara-saudara

mereka yang tidak berpasangan hidup telah menghasilkan kesimpulan bahwa

perintah tersebut berimplikasi hukum wajib, yaitu kewajiban yang berkaitan

dengan kemampuan. Dengan demikian, studi ini menjadi estafet bagi

kesadaran yang utuh terkait dengan persoalan ini sehingga hal ini seharusnya

setelah ini akan menjadi sebuah praktek yang lazim dan massif di tengah

masyarakat Islam. Sebagaimana ditegaskan al-Sa’di>, jangan sampai ada lagi

umat Islam yang masih sendiri sementara sudah layak untuk menikah.
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C. Saran

Dengan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan

gagasan dalam kajian hukum Islam, khususnya terkait dengan hukum

menikahkan al-aya>ma> dalam perspektif hukum Islam. Tema pokok

penelitian ini merupakan sebuah kajian yang masih terbilang langka

dibicarakan dan disosialisasikan di realitas umat Islam, meskipun ternyata

sudah cukup banyak dibahas dalam literatur-literatur. Meskipun demikian,

penulis menemukan pembahasan tersebut masih didominasi oleh tafsir-tafsir

klasik, sedangkan buku-buku khusus dalam disiplin ilmu fikih, bisa dikatakan

masih sangat sedikit untuk tidak mengatakannya belum ada sama sekali.

Karena itulah, penelitian terhadap persoalan ini sangat membutuhkan kajian

atau penelitian lebih lanjut sebagai upaya untuk pengembangannya.


