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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis paparkan dalam bab ini

adalah:

1. Status dan hukum perwalian dalam pernikahan adalah pertama, ada wali

yang berhak memaksa anaknya untuk menikah, kedua, ada wali yang

harus meminta izin untuk menikahkannya (yaitu anak yatim yang

dipelihara dan janda). Status dan hukum pernikahan keduanya sah menurut

hukum islam.  Menurut Abdul Rahman al-Jaziri pembagian wali ada dua

yaitu wali mujbir dan wali ghairu mujbir. Wali mujbir adalah wali yang

mempunyai hak preogatif untuk menikahkan seorang anak perempuan

tanpa harus meminta izin dari wanita tersebut, hal ini hanya berlaku bagi

anak kecil yang belum tamyiz, wanita dewasa yang gila dan kurang akal,

dan wanita dewasa baligh berakal yang masih perawan baik perawan

secara hakiki maupun secara hukmi. Sedangkan wali ghairu mujbir adalah

wali yang tidak berhak memaksa seorang wanita untuk menikah atau

dengan kata lain wali yang menikahkan harus meminta izin pada wanita

tersebut.

2. Status Wali Nikah menurut Imam Abu Hanifah menjadi syarat afdhal saja

dan sunnah hukum nya menurut Mazhab Hanafi, dengan kata lain bagi

perempuan yang masih gadis yang sudah dewasa boleh menikah dengan

laki-laki pilihannya biarpun tidak disetujui walinya. Dia boleh memilihkan
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walinya sendiri. sedangkan menurut Imam Malik adalah menjadi rukun

nikah (nikah tidak sah tanpa wali). Persamaan pendapat mereka pada

Perempuan yang masih kecil dan belum baligh Imam Abu Hanifah dan

Imam Malik sepakat  untuk memperlakukan perempuan tersebut wajib

padanya wali sedangkan pada gadis dewasa mereka berbeda pendapat.

Imam Abu Hanifah mengatakan gadis itu boleh mencari orang lain untuk

menjadi wali nya selain dari keluarganya sendiri nikahnya sah menurut

Imam Abu Hanifah berbeda dengan Imam Malik dalam kondisi apapun

harus dengan wali kalau gadis tapi kalau janda harus dimintakan

persetujuannya.

3. Pola pemikiran Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum, sudah tentu

sangat dipengaruhi latar belakang kehidupan serta pendidikannya, juga

tidak terlepas dari sumber hukum yang ada. Abu Hanifah dikenal sebagai

Ulama al-Ra’yi. Dalam menetapkan hukum Islam, baik yang di

istinbathkan dari al-Quran ataupun hadits, beliau banyak menggunakan

nalar. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Abu Hanifah di atas, bahwa ia

akan berijtihad untuk mengistinbathkan hukum, apabila sebuah masalah

tidak terdapat hukum yang qath’iy (tetap dan jelas hukumnya dalam al-

Quran dan hadits), atau masih bersifat zhanny dengan menggunakan

beberapa cara atau metode yang Imam Abu Hanifah gunakan dalam

mengistinbathkan hukum adalah fatwa-fatwa sahabat, ijma’ qiyas, istihsan

dan urf
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Imam Malik membangun madzhabnya di atas dua puluh dalil,

sebagaimana di kutip dari perkataan para Ulama Madzhab Maliki. dua

puluh dalil tersebut yaitu: Nash al-Qur’an, Keumuman al-Qur’an, yakni

zhahir al-Qur’an, Dalil al-Qur’an, yakni mafhum mukhalafahnya, Mafhum

al-Qur’an, yakni mafhum muwafaqahnya, Tambih al-Qur’an, yakni

memperhatikan illat (sebab) suatu ayat, seperti firman Allah, “Karena

sesungguhnya semua itu kotor (najis). Adapun yang selanjutnya: Ijma’,

qiyas, Amal/perbuatan penduduk Madinah, Perkataan Sahabat, Istihsan,

Saddu Dzari’ah, Memperhatikan perbedaan, Istishab, Mashlahah

Mursalah, dan Syar’u man qablana (syariat sebelumnya).

Penulis lebih sesuai dengan pendapat Imam Malik yang dalam

keadaan apapun harus pakai wali dalam pernikahan seorang perempuan,

supaya suami dari perempuan itu tidak merasa seperti  perkawinan mainan,

jadi harus lah dengan adanya wali yang menikahkan perempuan tersebut

dan diutamakan wali nasab.

B. Saran

Saran lakukanlah pernikahan sesuai dengan dengan yang semestinya.

Supaya terjaga dari perzinahan dengan catatan memakai wali nikah

(ayah/kakek/saudra) supaya bisa tercipta rumah tangga yang sakinah

mawaddah dan warahmah sesuai yang kita semua harapkan, agar terciptanya

ketenangan jiwa dan ketentraman batin kita.


