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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap judul tesis ini,

maka beberapa point yang dapat diambil sebagai kesimpulan dari karya ilmiah

(tesis) ini, yaitu;

1. Mengenai pandangan ulama-ulama mazhab terhadap ketentuan dan

kedudukan mahar dalam pernikahan, menurut Abu Hanifah, dari mazhab

Hanafi, mahar adalah kewajiban tambahan dalam akad nikah, sama

statusnya dengan nafkah. Sejalan dengan itu, seorang suami yang menthalak

isteri sebelum melakukan hubungan seksual (dukhul) tidak wajib membayar

mahar, sebab dengan thalak tersebut berarti si suami menghilangkan

transaksi pokok. Dengan hilangnya transksi pokok, suami pun tidak wajib

membayar. Imam Malik berpendapat bahwa mahar merupakan rukun nikah,

dan sebagai konsekuensinya jika memakai sighat hibah, maka mahar harus

disebutkan ketika akad nikah. Jika tidak, maka nikahnya tidak sah. Imam

Syafi’i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh

laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota

badannya. Apabila akad dilaksanakan dengan menyebutkan mahar,

kemudian si suami menjatuhkan thalak sebelum melakukan hubungan

seksual maka gugurlah separuh mahar. Menurut Ibnu Qudamah dari mazhab

Hanbali, mahar adalah hak pertama isteri yang menjadi kewajiban suami.

Mahar dengan kadar kepantasan adalah wajib dalam perkawinan, tetapi



118

tidak harus ada ketika melakukan akad. Suami wajib membayar mahar jika

sudah menyentuh isterinya. Sebaliknya, suami belum wajib membayar jika

belum menyentuh.

2. Mengenai tinjauan hukum Islam terhadap mahar berupa demonstrasi hafalan

al-Qur’an, ada ulama yang membolehkan dan ada yang tidak. Ulama yang

membolehkan mendasarkan pendapatnya pada zhahir hadis dari Sahl bin

Sa’ad, bahwa ada seorang wanita yang menawarkan untuk dinikahi

Rasulullah, namun beliau tidak tertarik dengannya. Ada salah seorang laki-

laki yang hadir dalam majelis tersebut meminta agar beliau menikahkannya

dengan wanita tersebut. Namun ulama yang lain tidak membolehkan karena

justru melanggar pengertian mahar itu sendiri, karena mahar itu pemberian

dan hafalan al-Qur’an tidak bisa diberikan. Hadis di atas memang

menceritakan bagaimana Rasulullah Saw menyarankan atau membolehkan

laki-laki itu memberi mahar berupa hafalan al-Qur’an. Tetapi kalau dilihat

secara seksama, sebenarnya ada proses sebelumnya. Tidak tiba-tiba beliau

bilang seperti itu. Awalnya Rasulullah Saw meminta agar mahar berupa

harta, tetapi karena laki-laki itu terlalu miskin, beliau Saw membolehkan

harta dengan nilai yang amat kecil, hanya berupa cincin dari besi. Namun

sudah dicari dan diupayakan, ternyata tetap tidak didapat juga, akhirnya

Rasulullah Saw pun mempersilahkan maharnya berupa hafalan ayat al-

Qur’an. Kesimpulannya, kalaupun mau bayar mahar dengan hafalan al-

Qur’an, maka posisinya harus diletakkan pada pilihan terakhir, setelah

mengupayakan memberi harta meskipun sedikit. Jangan langsung mahar
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berupa hafalan al-Qur’an. Peneliti lebih setuju dengan pendapat yang

terkahir ini. Kalaupun mahar memakai al-Qur’an, bukan memamerkan

hafalan tetapi mengajarkan. Maka yang dijadikan mahar bukan pameran

hafalan al-Qur’an di majelis akad nikah, melainkan berupa ’jasa’ untuk

mengajarkan al-Qur’an berikut dengan ilmu-ilmu yang terkandung di

dalamnya.

B. Implikasi

Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan dapat merubah mainset kita

bahwa mahar berupa demonstrasi hafalan al-Qur’an bukanlah mahar yang

istimewa sebagaimana dalam pandangan masyarakat awam. Mahar lebih utama

berupa barang/ benda yang bernilai tinggi secara materi dan bermanfaat bagi si

istri. Mahar berupa demonstrasi hafalan al-Qur’an tidak memberikan manfaat

konkrit bagi si istri.

C. Saran-saran

Terlepas dari khilaf boleh atau tidaknya mahar berupa pengajaran hafalan

Qur’an, yang lebih baik adalah mahar berupa harta, karena lebih sesuai dengan

firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 24. Selama si lelaki masih memiliki harta

yang bisa dijadikan mahar walaupun sedikit.


