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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan Pandangan Imam Abu Hanifah terhadap

mahar berupa jasa yang pada bab sebelumnya telah dibahas maka sebagai

jawaban dari permasalahannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Abu Hanifah berpendapat bahwa mahar adalah kewajiban tambahan dalam

akad nikah, sama statusnya dengan nafkah. Mahar mengajarkan al-Qur’an

atau melayani istri menurut Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi

dalam kitab Syarh Fathul Qadir bahwa mengajarkan al-Qur’an sebagai

mahar adalah fasad (rusak) dan harus mengganti mahar mitsil .

2. Keterkaitan pemberian mahar berupa jasa dalam akad perkawinan dengan

konteks sekarang ini sesuai dengan KHI, bahwa mahar boleh berupa

barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (KHI

Pasal 1 sub d). Mahar itu bisa berdasarkan asas kesederhanaan dan

kemudahan serta berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak baik bentuk

dan jenisnya (KHI Pasal 30 dan 31).
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B. Saran

Seiring perubahan zaman, maka problem umat semakin kompleks,

maka penyelesaian yang arif dan bijaksana, yang diambil dari dasar utama

hukum Islam, yaitu al-Qur’an dan as-Sunnah, dan hukum-hukum yang

lahir dari keduanya. Bagaimana pun juga dasar hukum Islam yang telah

diyakini itu sebagai petunjuk dan mampu memberikan jalan keluar dari

problem tersebut dan perlu ditafsirkan kembali sesuai dengan kebutuhan

umat saat ini.

Islam menyenangi kemudahan, maka mudahkanlah urusan

pernikahan kalian semua, salah satunya adalah dengan mempermudah

dalam urusan mahar. Hal ini Islam juga memiliki aturan tersendiri dan

tidak ada ketentuan yang pasti tentang kadar mahar, akan tetapi dianjurkan

agar segala sesuatu yang kita jadikan mahar tersebut tidak berlebihan serta

mempunyai manfaat agar tidak mubazir.

Al-Quran sebagai kitab umat Islam yang sangat mulia, sudah

sepatutnya kita menghargai dan mengangungkannya. Aktualisasi dari

pengagungan itu adalah dengan tidak menggunakan al-Quran, termasuk

alat shalat sebagai mahar dalam pernikahan hanya karena mengadopsi

trend yang berkembang di masyarakat kecuali mereka faham dan yakin

mampu memanfaatkan al-Quran atau alat shalat tersebut dengan baik dan

benar, begitu pula sebaliknya dengan mahar non materi, baik yang

mengajarkan al-Qur’an, masuk Islam, ataupun dengan suatu pekerjaan.


