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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan secara konprehensif diatas,

penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Imam Ahmad Ibn Hanbal mengungkapkan dalam kitab al-mughniy, bahwa

tidak ada bedanya melakukan zina melalui qubul atau dubur.

Sesungguhnya hubungan keharaman terjadi apabila seseorang telah

mempunyai istri dan budak perempuan, begitu pula kaitan mahram dengan

melakukan zina. Sehingga bila seorang laki-laki melakukan zina atau

liwathdengan anak perempuan atau laki-laki, maka terjadi keharaman

kawin; dengan ibu dan anak perempuan yang dizina atau diliwath, begitu

sebaliknya haram ibu dan anak perempuan yang menzinai atau meliwath

bagi laki-laki yang dizinai atau diliwath.

2. Berkaitan dengan pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal tentang mahram

mushaharah sebab zina dan liwath yang penulis bahas, Imam Ahmad ibn

Hanbal menggunakan metode qiyas dalam menggali sumber hukumnya.

Hal ini dikarenakan memang tidak ditemukan dalam teks al- Qur’an dan

hadits yang menunjukkan zina dan liwath menjadi sebab terjadinya

mahram mushaharah. Jadi pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal tentang

mahram mushaharah ini merupakan langkah ijtihad yang menggunakan

ra’yu (akal) sebagai dasar istinbat hukumnya.
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B. Saran

Sesuai dengan isi bahasan skripsi, maka saran yang dapat penulisberikan

adalah sebagai berikut.

1. Kepada yang mengkaji Hukum Islam agaar lebih peka dan mendalami
masalah ikhtilaf dikalangan ulama dan mencari jalan yerbaik untuk
dipergunakan kepada masyarakat dan generasi yang akan datang.

2. Pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal tentang mahram mushaharah akibat

zina dan liwath tidak harus diikuti. Akan tetapi kalau aada orang yang

ingin menikahi anak tau ibu dari orang yang telah di zinainya atau di

liwathnya, secara etikatidaklah etis bagi seseorang menikah dengan orang

yang bapak atau anaknya telah di zinainya atau diliwathnya, sedangkan

zina dan liwath adalah perbuatan keji dan aniaya yang dilarang agama.

3. Bagi para ulama’ tidak ada salahnya untuk mengkaji kembali pendapat

Imam Ahmad ibn Hanbal tentang muhrim mushaharah sebab liwath

(sodomi) hal itu dimaksudkan dan bertujuan agar supaya masyarakat dapat

memahami argumentasi dan metode istinbath yang digunakan.


