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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sebagai upaya dasar pembentukan keluarga dimulai sejak

pemilihan jodoh. Hal ini dimaksudkan agar seorang calon suami dan calon istri

bisa memilih seseorang yang bisa menjadi mitranya kelak dalam berbagi peran

dan fungsinya menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing.

Perjuangan yang tidak mudah bagi siapapun yang menginginkan sebuah rumah

tangga yang kokoh dan langgeng. Hal ini didasari oleh pengalaman kehidupan

yang menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara

dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang

selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri tidak selalu mudah.

Kita ketahui bahwa ketentuan hidup berpasang-pasangan merupakan

pembawaan naluriah manusia dan makhluk hidup lainnya, bahkan segala sesuatu

yang diciptakan Allah Swt. berjodoh-jodoh. Hal itu merupakan salah satu dari

penyebab Islam menganjurkan kita untuk melakukan perkawinan. Perkawinan

amat penting dalam kehidupan manusia. Dengan jalan perkawinan yang sah,

pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan

manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.1

Meminang (khitbah) merupakan pendahuluan transaksi nikah menurut

syara’. Syari’at Islam menghendaki pelaksanaan pranikah (peminangan) untuk

menyingkap kecintaan kedua pasang manusia yang akan mengadakan pernikahan,

1 Ahmad Azhar Basyir, Fiqih Nikah, (Jakarta: Ciputat Press, 2007), hal. 39.
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agar dapat membangun keluarga yang didasarkan pada kecintaan yang mendalam.

Meminang atau khitbah merupakan sebagai pernyataan kehendak untuk menikah

yang disampaikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang

dikehendakinya, baik secara langsung maupun  kepada walinya termasuk

menyampaikan segala hal yang menyangkut kebutuhan perkawinan.2 Atau dengan

bahasa lain, khitbah adalah sebagai bentuk penyampaian keinginan untuk menikah

dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang disukainya. Kemudian si

perempuan menyampaikan hal itu kepada walinya. Atau penyampaian kehendak

itu melalui perantara atau wali pihak laki-laki kepada wali atau perantara pihak

perempuan. Jika terjadi kesepakatan di antara keduanya, maka terjadilah khitbah.

Bagi keduanya, selanjutnya berlaku aturan-aturan syari’at yang terkait dengan

khitbah.3 Selain definisi di atas, ada juga yang mendefinisikan khitbah sebagai

perjanjian untuk melakukan akad perkawinan, baik yang dilakukan oleh kedua

belah pihak atau melalui perantara dari kedua belah pihak.4

Meskipun khitbah didefinisikan dengan beragam redaksi oleh para ulama,

dari segi substansinya memiliki kesamaan, dan jika disederhanakan akan menjadi

formula sebagaimana yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin, bahwa

meminang atau melamar atau khitbah adalah penyampaian kehendak untuk

melangsungkan ikatan perkawinan.5

2 Ahmad Sudirman Abbas, Pengantar Pernikahan, (Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006), hal.
48-49.

3 Kuzari Achmad, Nikah Sebagai Perikatan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1995), hal.
51.

4 Ibid, hal. 51-52.
5 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan

Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 53.
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Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sama sekali tidak

membicarakan peminangan. Hal ini mungkin disebabkan peminangan itu tidak

mempunyai hubungan yang mengikat dengan perkawinan. Sedangkan Kompilasi

Hukum Islam (KHI) mengatur peminangan itu dalam pasal 1, ayat 11, 12, dan 13.

keseluruhan ayat dalam pasal yang mengatur peminangan ini keseluruhannya

berasal dari fiqih mazhab, terutama mazhab Syafi’i.

Permasalahan meminang atau khitbah disinggung oleh al-Qur’an bersamaan

dengan masalah iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam hal ini

seorang wanita yang sedang dalam masa iddah wafat maupun iddah thalak

diharamkan untuk melakukan akad pernikahan.
























Artinya:
Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran
atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.
Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Dalam pada
itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia,
kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan
janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis
‘iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu.
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Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun
lagi Maha Penyantun. (QS. Al-Baqarah [2]: 235).

Ali al-Shabuni dalam Tafsir Ayat al-Ahkam-nya mencoba menjelaskan

hukum khitbah dengan membaginya ke dalam tiga bagian: pertama, hukum wanita

yang boleh di-khitbah, yaitu wanita yang tidak sedang terikat ikatan perkawinan.

Oleh karenanya dia boleh di-khitbah tapi dengan pengecualian tidak sedang di-

khitbah orang lain. Kedua, hukum wanita yang tidak boleh di-khitbah, yaitu

wanita yang sedang dalam ikatan perkawinan. Ketiga, hukum wanita yang boleh

di-khitbah,  yaitu wanita yang sedang dalam masa iddah.6

Penjelasan Ali al-Shabuni di atas mencoba menegaskan bahwa apa yang

disinggung al-Qur’an lebih mengarah kepada syarat-syarat wanita yang boleh atau

tidak boleh di-khitbah, bukan terkait hukum khitbah itu sendiri. Demikian pula

halnya dengan hadis-hadis yang berbicara seputar khitbah, hampir tidak ada yang

secara eksplisit menyinggung hukum peminangan itu sendiri.

Kondisi serupa terjadi di kalangan para ulama. Hampir tidak ada ulama yang

secara tegas mengemukakan hukum khitbah. Hal ini bisa dilihat dari bahasan

khitbah dalam beberapa literatur fiqih yang ada, tidak ada sub bahasan khusus

yang terkait dengan hukum khitbah. Dengan demikian, hukumnya dikembalikan

pada kaidah fiqih:

7.ْميِ رِ حْ ى التَّ لَ عَ لُ يْ لِ الدَّ لَّ دُ يَ ىتَّ حَ ةُ احَ بَ ْإلِ اَ اءِ يَ شْ اْألَ ِيف لُ صْ ْألَ اَ 

Artinya:
Asal hukum sesuatu itu adalah mubah, sampai ada dalil yang
mengharamkannya.

6 Ali al-Shabuni, Tafsir Ayat al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 2, hal.
206.

7 Jalalaluddin al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazhair, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M),
juz. 2, hal. 52.
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Berarti hukum khitbah itu adalah mubah. Namun demikian, Daud al-Zhahiri

berpendapat lain. Beliau mengatakan bahwa hukum khitbah adalah wajib.8

Seorang laki-laki yang sedang meminang perempuan dibolehkan melihat

pinangannya itu. Hal ini didasari oleh beberapa hadis yang menganjurkan

seseorang untuk melihat perempuan yang sedang dipinangnya. Salah satunya

adalah hadis dari Jabir:

ِإَذا َخَطَب -صلى اهللا عليه وسلم-ِه َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه َقاَل قَاَل َرُسوُل اللَّ 
9.َأَحدُُكُم اْلَمْرأََة فَِإِن اْسَتطَاَع َأْن يـَْنظَُر ِإَىل َما َيْدُعوُه ِإَىل ِنَكاِحَها فـَْليَـْفَعلْ 

Artinya:
Dari Jabir bin ‘Abdullah, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Bila
seseorang di antara kamu meminang perempuan dan jika ia mampu
melihatnya yang akan mendorong untuk menikahinya, maka lakukanlah.”
(HR. Abu Daud).

Dari hadis di atas, diketahui bahwa melihat perempuan yang sedang

dipinang dibolehkan atau bahkan dianjurkan dalam Islam. Hikmahnya adalah

untuk memengikat cinta dan kasih sayang atas dasar kecocokan di antara

keduanya sebagai bekal kelak berumah tangga. Di samping itu, upaya ini juga

dilakukan agar kedua belah pihak saling mengetahui baik buruknya agar tidak

terjadi penyesalan di kemudian hari.10 Seorang pelamar boleh mengulangi

pandangannya kepada wanita yang dilamar selama hal itu dibutuhkan dalam

rangka menimbulkan dorongan untuk menikahi si wanita yang dilamar.11

8 Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, Bidayah al-Mujtahid
wa Nihayah al-Muqtashid, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 2, hal. 435-436. Lihat juga
Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Hazm, al-Muhalla, (Kairo: Thiba’ah al-Muniriyyah, 1404 H/
1984 M), juz. 2, hal. 323.

9 Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sijistani, Sunan Abi Daud, (Beirut: Dar al-Kitab al-
‘Arabi, 1407 H/ 1987 M), juz. 2, hal. 190.

10 Cahyadi Takariawan, Izinkan Aku Meminangmu, (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia,
2009), hal. 49.

11 Ibid, hal. 51.
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Kebolehan ini juga berlaku bagi wanita. Seorang wanita boleh melihat laki-

laki yang melamarnya. Hal ini diqiyaskan dengan kebolehan seorang laki-laki

melihat wanita yang dilamarnya. Bahkan hal ini lebih utama bagi wanita

dibanding laki-laki. Alasannya, laki-laki dapat meninggalkan wanita yang tidak

disukainya, namun hal ini tidak mudah dilakukan oleh wanita.12

Berkenaan dengan batasan yang boleh dilihat sewaktu meminang, jumhur

fuqaha’ memperbolehkan melihat pinangan sebatas wajah dan kedua telapak

tangan. Sedangkan Abu Hanifah memperbolehkan melihat kedua telapak kaki.

Hanabilah menambahkan dengan membolehkan melihat bagian yang biasa terlihat

ketika sedang beraktivitas seperti wajah, leher, tangan, kaki, dan kepala.13

Pendapat berbeda dikemukan oleh Daud al-Zhahiri yang memperbolehkan melihat

seluruh tubuh perempuan yang dipinang.14 Alasannya disandarkan pada zhahir

lafaz hadis:

َفأَتَاُه َرُجٌل َفَأْخبَـرَُه أَنَُّه - هللا عليه وسلمصلى ا-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة قَاَل ُكْنُت ِعْنَد النَِّىبِّ 
َها. -صلى اهللا عليه وسلم- تـََزوََّج اْمرَأًَة ِمَن األَْنَصاِر فـََقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّه  أََنظَْرَت إِلَيـْ

َها فَِإنَّ ِىف َأْعُنيِ األَْنَصاِر َشْيًئا.:َال. قَالَ :قَالَ  15فَاْذَهْب فَاْنظُْر إِلَيـْ

Artinya:
Dari Abi Hurairah, ia berkata: “Saya sedang bersama Rasulullah, datanglah
seorang laki-laki yang memberi tahu Nabi bahwa ia akan menikahi sorang
perempuan anshar.” Nabi bertanya: “Apakah Engkau sudah melihatnya?”
Laki-laki tadi menjawab: “Belum.” Nabi berkata: “Pergilah, dan lihatlah dia,
karena di mata orang anshar ada sesuatu.” (HR. Muslim).

12 Ibid, hal. 52-53.
13 Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M),

juz. 6, hal. 306.
14 Ibid, hal. 306. Selengkapnya lihat Daud bin Ali bin Khalaf al-Ishfahani, al-Hujjah,

(Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H/ 1985 M), hal. 193.
15 Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, Shahih Muslim,

(Beirut: Dar al-al-Afaq al-Jadidah, 1408 H/ 1988 M), juz. 4, hal. 142.
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Ketentuan di atas juga berlaku bagi wanita dalam hal melihat laki-laki yang

meminangnya. Hal ini dilakukan untuk menimbulkan ketertarikan si wanita

kepada laki-laki yang meminangnya, sebagaimana ketertarikan seorang laki-laki

kepada wanita yang dipinangnya.16

Tidak bisa dipungkiri bahwa ketertarikan terhadap lawan jenis berawal dari

visualisasi terhadap fisik. Ketika bermaksud menikah, maka sangat wajar sekali

seorang laki-laki melihat fisik perempuan yang ingin ia nikahi tersebut, begitu

pula sebaliknya. Makanya semua ulama membolehkan melihat perempuan yang

ingin dipinang tersebut, walaupun mereka berbeda pendapat batasan fisik yang

boleh dilihat ketika meminang tersebut. Dari sekian banyak pendapat ulama,

pendapat ulama dari kalangan mazhab Zhahiri sangat ‘vulgar’ yaitu membolehkan

melihat seluruh anggota tubuh si perempuan yang ingin dipinang, kecuali faraj

dan dubur. Oleh sebab itu, untuk mengetahui argumentasi mazhab Zhahiri ini,

maka sangat penting dilakukan kajian yang mendalam. Selanjutnya, untuk

mengetahui distingsi dengan pendapat ulama-ulama lain, maka perlu dilakukan

komparasi. Namun agar lebih terarah dan mendalam, maka dalam penelitian ini

peneliti hanya mengkomprasikan pendapat mazhab Syafi’i dan Zhahiri saja,

karena Daud al-Zhahiri (insiator mazhab Zhahiri) pernah berguru kepada Imam

Syafi’i. Di dalam fiqih-fiqih klasik hanya memaparkan pendapat masing-masing

mazhab tentang batasan melihat perempuan ketika meminang ini, tanpa

mengkorelasikan dengan konteks zaman sekarang. Apakah pandangan mazhab

16 Daud bin Ali bin Khalaf al-Ishfahani, al-Hujjah, Op. Cit, hal. 193-194.
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Zhahiri ini relevan untuk saat ini, dan bagaimana kalau pendapat Zhahiri ini

disalahgunakan oleh laki-laki ‘nakal’?

Maka atas dasar ini, penulis bermaksud untuk untuk mengkaji lebih dalam

serta mengkomparasikan antara mazhab Syafi’i dan Zhahiri tentang hukum

meminang dan batasan kebolehan melihat wanita yang dipinang, baik dari sisi

metode istinbath hukumnya, maupun konklusi dari istinbath masing-masing, dan

pendapat mana yang lebih relevan untuk konteks kekinian, yang kemudian penulis

kemas dengan judul: KHITBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Komparasi Pandangan Mazhab Syafi’i dan Zhahiri).

B. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul di atas, maka penulis

kiranya merasa perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang

terdapat dalam judul ini, sebagai berikut:

1. Khitbah (Peminangan)

Khitbah atau “peminangan” berasal dari kata “pinang”, “meminang”

(kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar yang dalam Bahasa Arab

disebut “khitbah.” Menurut etimologi meminang atau melamar artinya

meminta wanita untuk dijadikan isteri (bagi diri sendiri atau orang lain).” Jadi

khitbah atau peminangan adalah suatu langkah pendahuluan untuk

melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita.17 Atau dapat juga

diartikan, seorang laki-laki menampakkan kecintaanya untuk menikahi seorang

17 Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis
Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyyah, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 53-54.
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wanita yang halal dinikahi secara syara’. Adapun pelaksanaanya beragam,

adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang

bersangkutan, atau melalui keluarga, dan atau melalui utusan seseorang yang

dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.18

2. Mazhab

Mazhab (Bahasa Arab: adalah istilah dari Bahasa Arab, yang (مذھب

berarti “jalan yang dilalui dan dilewati,” “sesuatu yang menjadi tujuan

seseorang, baik konkrit maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi

seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut istilah

mazhab menurut fiqih adalah hasil ijtihad seorang imam (mujtahid) tentang

hukum sesuatu masalah yang belum ditegaskan oleh nash.19

Jika kata “mazhab” dikaitkan dengan Syafi’i atau Zhahiri, maka

maksudnya adalah adalah mazhab fiqih yang dicetuskan oleh Muhammad bin

Idris al-Syafi’i dan Daud al-Zhahiri.

3. Mazhab Syafi’i

Prinsip dasar mazhab Syafi’i dapat dilihat dalam kitab Ushul Fiqih al-

Risâlah. Dalam buku ini Syafi’i menjelaskan kerangka dan prinsip mazhabnya

serta beberapa contoh merumuskan hukum far’iyyah (yang bersifat cabang).

Dalam menetapkan hukum Islam, Imam Syafi’i pertama sekali mencari

alasannya dari al-Qur’an. Jika tidak ditemukan maka ia merujuk kepada sunnah

Rasulullah SAW. Apabila dalam kedua sumber hukum Islam itu tidak

ditemukan jawabannya, ia melakukan penelitian terhadap ijma’ sahabat. Ijma’

18 Ibid, hal. 54.
19 Mun’im A. Sirry, Sejarah Fiqih Islam; Sebuah Pengantar, (Surabaya: Risalah Gusti,

1995), hal. 19-20.
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yang diterima Imam Syafi’i sebagai landasan hukum hanya ijma’ para sahabat,

bukan ijma’ seperti yang dirumuskan ulama Ushul Fiqih, yaitu kesepakatan

seluruh mujtahid pada masa tertentu terhadap suatu hukum, karena menurutnya

ijma’ seperti ini tidak mungkin terjadi. Apabila dalam ijma’ tidak juga

ditemukan hukumnya, maka ia menggunakan qiyas, yang dalam al-Risâlah

disebutnya sebagai ijtihad. Akan tetapi, pemakaian qiyas bagi Imam Syafi’i

tidak seluas yang digunakan Imam Abu Hanifah, sehingga ia menolak istihsân

sebagai salah satu cara meng-istinbatkan hukum syara’.20

4. Mazhab Zhahiri

Mazhab Zhahiri (ظاھري) adalah sebuah mazhab dalam Ahlussunnah yang

membangun pahamnya dengan memahami sumber ajaran Islam secara tekstual.

Mazhab ini menolak adanya analogi qiyas dan pemikiran pribadi (ra'y) sebagai

bagian dari sumber hukum fiqih. Daud bin Khalaf al-Zhahiri dianggap sebagai

penggagas mazhab ini yang dituangkan dalam karya. Penamaan mazhab tidak

diambil dari pendiri –sebagaimana mazhab-mazhab lainnya- melainkan bentuk

corak berpikir mazhab tersebut yang memahami teks terlalu literal (zahir).

Mazhab ini menyebar dari Iraq ke Persia, Afrika bagian Utara, juga ke

Andalusia di mana seorang imam terkenal yang bernama Ibnu Hazm menjadi

ulama-besarnya di sana, dengan karyanya yang terkenal adalah al-Muhalla.21

Dengan demikian, maksud judul di atas adalah menganalisa dan

membandingkan pendapat mazhab Syafi’i dan Zhahiri mengenai batasan bolehnya

20 Ibid, hal. 104.
21 Mun’im A. Sirry, Sejarah Fiqih Islam; Sebuah Pengantar, (Surabaya: Risalah Gusti,

1995), hal. 32.
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laki-laki melihat perempuan yang ingin dijadikannya sebagai istri ketika

melamarnya.

C. Fokus Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Persoalan yang selalu menjadi perdebatan dalam hal ini adalah:

a. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang khitbah?

b. Bagaimana pandangan ahli fiqih tentang akibat hukum yang ditimbulkan

dari peminangan?

c. Bagaimana pandangan KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang akibat

hukum yang ditimbulkan dari peminangan?

d. Bagaimana pandangan mazhab Syafi’i dan Zhahiri tentang hukum

meminang (khitbah)?

e. Bagaimana pandangan mazhab Syafi’i dan Zhahiri tentang batasan

kebolehan memandang wanita ketika meminang (khitbah)?

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, banyak hal yang bisa kita

jadikan objek kajian. Namun agar tesis ini terarah, maka penulis membatasi

kajian ini fokus pandangan secara komparasi antara mazhab Syafi’i dan Zhahiri

mengenai hukum meminang dan batas kebolehan laki-laki melihat perempuan

ketika dipinang.

3. Rumusan Masalah
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Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, pembahasan yang akan

dilakukan dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

a. Bagaimana pandangan mazhab Syafi’i dan Zhahiri tentang hukum

meminang (khitbah) dan batasan kebolehan memandang wanita ketika

meminang (khitbah)?

b. Pendapat mana yang dianggap paling kuat (rajih) dan relevan dalam

konteks sekarang?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini di antaranya adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan mazhab Syafi’i dan Zhahiri tentang hukum

meminang (khitbah) dan batasan kebolehan memandang wanita ketika

meminang (khitbah).

2. Untuk mengetahui Pendapat mana yang dianggap paling kuat (rajih) dan

relevan dalam konteks sekarang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara operatif, tujuan penelitian ini ingin memperoleh jawaban atas

pertanyaan bagaimana tinjauan mazhab Syafi’i dan Zhahiri tentang hukum

meminang dan batasan kebolehan memandang wanita ketika meminang.

2. Secara administratif, adalah untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat

memperoleh gelar megister dalam bidang hukum Islam (M.Sy) di Program

Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
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3. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pembaca. Secara teoritis,

hasilnya merupakan kontribusi bagi pengembangan pemikiran di bidang

keagamaan, khususnya dalam bidang hukum keluarga (Ahwal al-

Syakhsiyyah). Sedangkan secara praktis dapat dijadikan landasan (dasar)

untuk mengadakan penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.

F. Sistematika Penulisan

Bab pertama, berupa pendahuluan, yang di dalamnya membahas latar

belakang, identifikasi, pembatasan, dan perumusan masalah. Selain itu juga

memuat penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu

yang relevan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab pertama ini

merupakan bentuk kerangka pikir dan kerangka kerja yang akan dilaksanakan

dalam menyelesaikan penelitian ini.

Bab kedua, landasan teoritis, yaitu kajian teori tentang mazhab Syafi’i dan

Zhahiri, meliputi; biografi singkat inisiatornya, karakteristik, sumber hukum,

metode ijtihad, dan lain-lain. Selain itu juga berisi kajian teori tentang pernikahan

dan konsepi Islam tentang pernikahan, meliputi pengertian nikah, syarat dan

rukun nikah, hak dan kewajiban suami-istri, hikmah nikah, pengertian khitbah,

dasar hukum, mekanisme, hikmah, dan lain-lain.

Bab ketiga, metode penelitian, yang mencakup; jenis penelitian, sumber data

(data primer dan data sekunder), teknis analisis data, pendekatan yang digunakan,

teknik pengumpulan data, dan teknik penulisan.
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Bab keempat, hasil penelitian, yaitu komparasi mazhab Syafi’i dan Zhahiri

tentang hukum khitbah dan batas kebolehan laki-laki melihat perempuan ketika

di-khitbah, yang mencakup konsep khitbah dalam pandangan mazhab Syafi’i dan

Zhahiri, dan lain-lain. Bab ini merupakan inti dari penelitian ini.

Bab kelima, berisi penutup yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi.

Dalam bab ini akan disimpulkan temuan-temuan dari penelitian tentang judul tesis

ini yang akan dikemas dengan bahasa yang singkat dan padat. Selanjutnya akan

dilengkapi dengan saran.


