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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari’at Islam diturunkan dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan

manusia (maslahah) dalam segala aspek kehidupan di dunia maupun akhirat,

sebagai risalah terakhir yang di bawa Rasul akhir zaman. Al-Qur’an

merupakan sumber dari syari’at Islam (sourse of law), sekaligus Undang-

Undang (legal formal) yang mengatur kehidupan manusia baik kehidupan

vertikal kepada sang Khaliq, maupun hubungan horizontal antar sesama

makhluk-Nya. Al-Qur’an dengan berbagai keistimewaan dapat memecahkan

berbagai problem-problem kemanusiaan dalam berbagai segi kehidupan, baik

rohani, jasmani, sosial, ekonomi maupun politik dengan pemecahan yang

bijaksana1.

Penetapan hukum dalam syari’at Islam selalu berorientasi pada aspek

maslahat (termasuk menghilangkan kesulitan) yang didasarkan kepada tujuan

hukum itu ditetapkan, yang terangkum dalam al-Maqasid as-Syariah. Begitu

juga dengan konteks Indonesia yakni dalam sebuah negara terdapat sebuah

aturan atau hukum yang mengatur tentang kehidupan manusia, yang tercantum

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada

dasarnya aturan sebuah hukum tidak lepas dari Undang-undang yang

mengatur adanya peraturan Undang-undang perkawinan. Tujuan dan pertama

1Manna’Khalil al-Qattan, Studi Ilmu-ilmu Qur’an, (Bogor:Pustaka Litera Antar Nusa,
2004), hlm.14.
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dari akad perkawinan ialah untuk memperoleh keturunan dalam rangka

membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal. Sehingga dengan

adanya Undang-undang perkawinan ini akan terarah sebagaimana mestinya

dan dapat dijadikan rujukan dasar dalam melaksanakan perkawinan di

Indonesia, sehingga tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Perkawinan

ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai suami

istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.2

Makna dari sebuah perkawinan ialah untuk memperoleh ketenangan

hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawadah, warahmah),

yang kemudian dibantu dengan tujuan-tujuan lain: 1) reproduksi2 (penerusan

generasi), 2) pemenuhan kebutuhan biologis (seks), 3) menjaga kehormatan,

dan 4) ibadah3. Untuk mencapai harapan dan tujuan tersebut maka Undang-

undang telah memberikan aturan–aturan yang tergambar dalam UU No. 1

tahun1974 tentang perkawinan, dan di dalam aturan hukum Islam juga tidak

terlepas adanya sebuah aturan untuk menjadikan kemaslahatan itu sendiri di

dalam sebuah rumah tangga ataupun keluarga. Sebagai rujukan prinsip dasar

masyarakat Islam, Al-Quran menunjukan bahwa pada dasarnya kedudukan

laki-laki dan perempuan adalah seimbang.4 Sesuai dengan firman Allah SWT

yang berbunyi:

2Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

3Khoirudin Nasution, Hukum Perkawinan 1, (Yogyakarta: ACAdeMIA TAZZAFA,
2004), hlm,38.

4An-Nisa’(4) : 1
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Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah
menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah
memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan)
nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah)
hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan
Mengawasi kamu.”

Pada hakikatnya laki-laki dan perempuan diciptakan Allah guna

menjadikan keduanya pasangan yang lengkap dan agar saling mengenal.5 Atas

dasar itu, prinsip al-Quran terhadap hak  laki-laki dan perempuan adalah

sama, hak isteri diakui secara adil dengan hak suami. Keduanya memiliki hak

dan kewajiban masing-masing. Oleh sebab itu, perkawinan tidak saja

dipandang sebagai media mereleasasikan syari’at Allah agar memperoleh

kebaikan di dunia dan di akhirat, tetapi juga merupakan sebuah kontrak

perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antar keduanya.6

Salah satu dari syarat-rukun dalam perkawinan adalah keberadaan

wali.7 Karena setiap wali memberikan bimbingan, dan kemaslahatan terhadap

orang yang berada di bawah perwalianya. Fuqaha telah mengklasifikasikan

5 Fauzi Ahmad Muda, Perempuan Hitam Putih,(Jakarta: Prestasi Pustaka,2007),hlm.48

6 Sohari Sahrami, Fikih Munakahat,(Jakarta : Rajawali Pers,2009)h.153

7 KHI pasal 14 dan 19.
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wali ini menjadi beberapa bagian : Pertama, ditinjau dari sifat kewalian

terbagi menjadi wali nasab (wali yang masih mempunyai hubungan keluarga

dengan pihak wanita) dan wali hakim. Kedua, ditinjau dari keberadaanyaa

terbagi menjadi wali aqrab (dekat) dan wali ab’ad (jauh) Ketiga, ditinjau dari

kekuasaanya terbagi menjadi wali mujbir dan ghairu mujbir.8

Dari klasifikasi di atas, wali mujbir menjadi kontroversi di antara para

imam mazhab. Dalam hal ini pengertian wali mujbir adalah hak ijbar wali

(Bapak dan Kakek) untuk memaksa menikahkan seorang wanita tanpa

persetujuan dari wanita yang bersangkutan9. Dengan adanya konsep ini, ada

kemungkinan terjadi perkawinan tanpa persetujuan dari calon mempelai,

dengan syarat walinya adalah bapak atau kakek.

Berbeda halnya dengan Undang-undang perkawinan Indonesia,

tentang syarat-syarat perkawinan berkaitan dengan keberadaan wali, secara

eksplisit memang tidak menyebutkan adanya wali mujbir namun dalam

sebuah perkawinan mengharuskan adanya persetujuan wali.10 Dengan kata

lain, tidak ada unsur paksaan dari siapapun dalam sebuah perkawinan dan

perkawinan tanpa adanya wali adalah tidak sah. Berkaitan dengan wali mujbir,

Menurut Mahmud Yunus wali mujbir artinya, wali yang boleh memaksakan

8Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, cet ke-3(jakarta: Bulan
Bintang. 1993), hlm.101.

9Khoirudin Nasution, op.cit. hlm. 99.

10Lihat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6.
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perkawinan kepada anaknya sehingga ia boleh mengawinkan anak

perempuannya dengan tiada meminta izin terlebih dahulu kepada anaknya.11

Menurut Imam Syafi’i, Lais bin Sa’ad, ibn Abi Laila, Ishaq bin

Rahawih, Imam Ahmad, dan Imamiyah berpendapat bahwa ayah sah

menikahkan anak gadisnya yang dewasa dan cerdas walaupun tanpa

persetujuannya.12 Dalam UU No. 1 tahun 1974 pada BAB 11 Pasal 6

disebutkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai

dan batas kedewasaan seseorang untuk melangsungkan perkawinan adalah 21

tahun, selanjutnya dinyatakan bagi calon mempelai yang belum mencapai

umur 21 tahun Harus mendapat izin dari orang tua sebagaimana diatur dalam

pasal 6 ayat (2) (3) (4)dan (5).

Permasalahan ijbar jadi pembicaraan serius para intelektual muslim

kontemporer dan masyarakat indonesia. Dalam realitas masyarakat sekarang,

banyak wanita yang sudah terbiasa melakukan transaksi, pekerjaan publik

(karier), menghidupi keluarga ataupun dirinya sendiri, sekolah dan kuliah. Hal

ini menunjukan kapabilitas wanita dalam memikul tanggung jawab

berdasarkan akal dan kedewasaan. Namun masih ada (banyak) wanita yang

dijodohkan, dipilihkan, bahkan dipaksa oleh orang tua (wali). Tidak sedikit

dari perkawinan tersebut yang dilakukan terhadap wanita pada usia belasan

tahun, akan tetapi mereka tidak mampu menolak karena dipaksa oleh para

wali mereka, dengan alasan bahwa hak ijbar dibolehkan syariat. Penolakan

11Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta : Hidakarya Agung, 1981),
h. 64.

12Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan, (Jakarta : Pustaka Firdaus,
2003), h. 204-205.



6

mereka secara nyata karena tidak adanya kecocokan dengan laki-laki yang

akan dicalonkan, masih kecil, ingin meneruskan sekolah atau kuliah, telah

mempunyai pilihan sendiri dan sebagainya, tidak memberikan pengaruh

signifikan bagi wali.

Kasus nikah paksa ala Siti Nurbaya yang melegenda di masyarakat

Indonesia bukti nyata dari pandangan hak ijbar wali sebagai ketentuan fiqh

yang memberikan hak penuh kepada orang tua untuk menentukan sepenuhnya

(tanpa persetujuan anak). Hal ini dikarenakan orang tua dalam budaya kita

memiliki kekuasaan yang besar untuk menentukan pilihan bagi anak-anaknya,

mulai dari hal-hal yang sepele seperti memilih pakaian, sekolah dan bahkan

sampai urusan jodoh sekalipun tidak lepas dari intervensi orang tua. Sepintas

kecendrungan ini sebuah pelajaran, sebab orang tualah yang mengikuti

perjalanan kehidupan anak. Sehingga tidak heran kalau kasih sayang orang tua

kepada anak tidak terbatas. Al-Qur’an menginformasikan hal ini dengan

firman-Nya :
















Artinya : “Dijadikan indah (pandangan) manusia kecintaan apa-apa yang
diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari
jenis emas, perak, kuda yang bagus, binatang-binatang ternak dan
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tanam-tanaman. Demikian itulah kesukaan hidup didunia, dan disisi
Allah tempat kembali yang sebaik-baiknya”.13

Dengan alasan kasih sayang orang tua kepada anak, membawa

kesimpulan bahwa apapun pilihan orang tua adalah terbaik buat sang anak,

seringkali tidak terlintas di benak mereka apakah pilihan yang ditentukannya

adalah yang terbaik buat anak. Dalam ilmu fiqh dijelaskan bahwa meminta

izin dan persetujuan seorang perempuan dalam perkawinannya itu disebabkan

atas perizinan terhadap gadis atau janda, sebab janda lebih tahu atas dirinya

dan berpengalaman dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, izin seorang

perawan (gadis) hanya dengan diamnya karena anak gadis merasa malu untuk

berterus terang, sedangkan persetujuan terhadap seorang janda dengan

perkataan yang jelas darinya, jika seorang gadis diam atau tersenyum dan

tidak berteriak atau menangis sedih maka itu tanda persetujuan darinya untuk

melangsungkan perkawinan.14

Adapun contoh hak ijbar Imam Syafi’i adalah dalam hadis dinyatakan

bahwasanya “janda lebih berhak atas dirinya dibanding walinya, sedangkan

perawan dimintakan persetujuan atas dirinya”. Seperti dalam hadits Nabi Saw:

مُ يَ اَال حُ كَ نْ تُـ الَ : مْ لَ سَ وَ هِ يْ لَ اهللا عَ لىَ صَ اهللاِ لَ وْ سُ رَ الَ قَ : الَ قَ هُ نْ عَ اهللاُ يَ ضِ رَ ةَ رَ يْـ رَ ي هُ بِ اَ نْ عَ 
نَ اَ الَ ؟ قَ اَ نهُ ذْ اِ فَ يْ كَ اهللاِ لَ وْ سُ ا رَ يَ : االوُ قَ نَ ذَ تاَ سْ ي تُ تَ حَ رُ كْ لبِ اَ حُ كَ نْ تُـ َال وَ رَ مَ تاَ سْ ي تُ تَ حَ 
تَ كُ سْ تَ 

Artinya : ”Tidak boleh dinikahkan para janda sehingga ia diajak musyawarah
dan tidak boleh dinikahkan seorang gadis sehingga dimintai

13Mahmud Yunus, op.cit, h. 69
14Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al Islami Wa Adillatuhu Terjemahan ( Beirut: Dar Al-

Fikr,th), juz VII, h. 212-213
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izinnya, mereka bertanya, ya Rasulullah bagaimana dengan
izinnya? Rasulullah menjawab diamnya”.15

Syafi’i mengatakan, hadis ini menunjukan antara perawan dan janda

dalam dua perkara, salah satunya adalah mengenai izin perawan dan janda

yaitu izin perawan dengan sikap diam, maka yang membedakan izin melalui

bentuk diam adalah ketika ia berbicara. Artinya, adanya urusan berbeda antara

perawan dan janda.

اهللاِ لَ وْ سُ رَ تْ اتَ فَ كَ الِ ذَ تْ هَ رِ كَ فَ بَ يَ ثَـ يَ هْ ا وَ هَ جَ وَ ازَّ هَ باَ اَ نْ اَ ةَ يَّ ارِ صَ نْ الَ اْ امِ دَ خِ تِ نْ بِ اءَ سَ نْ خَ نْ عَ 
اَ هاحَ كَ نِ دَّ رَ فَـ مْ لَ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاِ لَ صَ 

Artinya: “Dari Khansa binti Khildam sesungguhnya bapaknya telah
mengawinkannya, sedang Khansa’ adalah seorang janda, maka ia
datang menghadap Rasulullah Saw maka Rasulullah menolak
(membatalkan) nikahnya”.16

Dalam hadits tersebut, menurut Imam Syafi’i jelas mensyariatkan

bahwa janda lebih berhak dari perawan, dimana Rasul menolak paksaan dari

walinya. Dalam hal ini sangat berbeda dengan perawan, maka ayah lebih

berhak dengan urusan gadis tersebut dari padanya. Jika ada yang mengatakan

apa yang menunjukan perbedaan tersebut, tentu karena lafazh hadis

menunjukan perbedaan diantara keduanya. dan kenapa membolehkan

menikahkan tanpa persetujuan dari perempuan, tentu jawabannya adalah

karena perbedaan status dan tingkatan antara perawan dan janda.

Mengenai persoalan pernikahan anak-anak, tentu sangat jelas karena

adanya paksaan nikah dari seorang wali tentu tidak bisa dilepaskan dari status

15Ahmad Mudjab Mahalli, Hadis Muttafaq Alaih Terjemahan (Jakarta Kencana, 2004)
h.39.

16Ibid
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anak perempuan yang kebanyakan adalah masih berstatus anak atau belum

mampu untuk memikirkan dirinya sendiri. seperti sejarah Nabi menikahi

Aisyah pada umur tujuh tahun dan menyetubuhinya sembilan tahun. Ijma’ ahl

al-Madinah di atas, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah :

ى اهللاُ لَ صَ ِيب النَ نَ اَ : اهَ نْـ عَ اهللاُ يَ ضِ رَ ةْ شَ ائِ عَ نْ يه عَ بِ اَ نْ عَ امْ شِ هَ نْ نا سفيان عَ ثْ دِ حَ فْ سُ وْ يُـ نُ بْ اِ مَ حمَُ 
هُ دَ نْ عِ تْ ثَ كَ مَ وَ ْنيِ نِ سِ عِ سْ تِ تُ نْ بَـ يَ هِ وَ هِ يْ لَ عَ تْ لَ خَ دْ اِ وَ ْنيِ نِ سِ تِ سِ تُ نْ بِ يَ هِ ا هَ جَ وَ زَ تَـ مْ لَ سَ وَ هِ يْ لَ عَ 
عاَ سْ تِ 

Artinya :”Dari A’isyah ra bahwa Rasulullah Saw menikahinya di kala ia
dalam usia enam tahun, dan ia diserahkan kepada Rasul ketika
berusia sembilan tahun, dan ia tinggal bersama Rasul selama
sembilan tahun”.17

“ Nabi Saw menikahi ketika aku berumur 7 tahun, dan menyetubuhiku

ketika berumur 9 tahun”. Tentang kebolehan menikahkan anak kecil tersebut

ternyata diargumentasikan dengan adanya praktek yang ada pada waktu itu.

Tentang siapakah yang berhak menikahkan seorang perempuan yang masih

kecil adalah hanya bapak.

Menurut asy-Syafi’i, hadis di atas sangat jelas akan peranan ayah

sangat dominan. Karena anak yang berumur tujuh atau sembilan tahun tidak

ada urusanya baginya pada dirinya dan tidak seorang pun selain ayah untuk

mengawinkan gadis hingga dia dewasa.18 Sedangkan urutan wali dalam

undang-undang perkawinan juga berpedoman pada kompilasi hukum islam

yaitu:

1. Ayah

17Alu Mubarak, Syaikh Faishal bin Abdul Aziz, Ringkasan nailul authar Terjemahan
(Jakarta : Pustaka Azzam,2006)h.429.

18Miftahul Huda, Kawin Paksa (Yogyakarta: Ponorogo press, 2009)hlm.25-27.
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2. Kakek

3. Saudara laki-laki sekandung

4. Saudara laki-laki seayah

5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung

6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah

7. Paman sekandung (saudara laki-laki dari ayah yang seibu-seayah)

8. Paman seayah

9. Anak laki-laki dari paman sekandung

10. Anak laki-laki dari paman seayah

11. Hakim

Menurut Pasal 23 KHI

Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada

atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya

atau gaib atau adlal atau enggan.19 Ditinjau dari beberapa hadits di atas,

terlihat bahwa Imam Syafi’i yang disebut sebagai ahli hadits, tidak

menggunakan hadits-hadits yang melarang wali menikahkan anak gadisnya

tanpa persetujuannya. Melihat fenomena ini, penyusun tertarik dan merasa

perlu untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan tersebut sebagai kajian

skripsi dengan judul “HAK IJBAR WALI DALAM PERKAWINAN

MENURUT PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I DAN UNDANG-UNDANG

NO. 1 TAHUN 1974”.

19Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 1, cet 1,(Bandung: Pustaka Setia,
1999), hal.90-91.
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B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka

penulis membatasi penulisan ini khususnya yang berkaitan dengan masalah

ijbar terhadap wanita dalam perkawinan perspektif Imam Syafi’i dan Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Rumusan Masalah

Dari deskripsi latar belakang diatas, rumusan masalah yang hendak

dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Imam Syafi’i tentang hak ijbar wali dalam

perkawinan?

2. Bagaimana pandangan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang hak

ijbar wali dalam perkawinan?

3. Bagaimana komparasi Imam Syafi’i dengan Undang-undang No. 1 tahun

1974 berkaitan dengan hak ijbar wali ?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Imam Syafi’I tentang hak

ijbar wali dalam perkawinan.

b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 tentang hak ijbar wali dalam perkawinan.
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c. Untuk mengetahui komparasi antara Imam Syafi’I dengan Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai hak ijbar wali dalam perkawinan.



13

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada para

pembaca agar dapat menambah wawasan pemikiran mengenai

permasalahan hak ijbar Imam Syafi’i dan Undang-undang No. 1 Tahun

1974..

b. Sebagai penyelesaian tugas akhir dalam mendapatkan gelar Sarjana

Syari’ah (S.Sy) pada Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum di

Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

c. Untuk memberikan suatu kontribusi pada masyarakat tentang Hak

ijbar Menurut Imam Syafi’i dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

E. Metode Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan dan tujuan penulisan, agar

penulisan dalam suatu pembahasan dapat terarah pada permasalahan, maka

dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan Jenis penelitian

kepustakaan (Library research), yaitu suatu penelitian yang memanfaatkan

perpustakaan untuk memperoleh data penelitian, dengan cara membaca

dan mencatat serta mengolah bahan penelitian,20 yaitu dengan

mengumpulkan teori-teori dalam kitab-kitab, pendapat para ahli serta

20 Mustika Zed, Metodologi Penelitian Kepustakaan, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia,
2004), hlm.3.
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menggunakan buku-buku ataupun Karya-karya Imam Syafi’i seperti

Kitab Al-Umm, dan yang berhubungan dengan Undang-undang

Perkawinan sebagai sumber data terutama menyangkut tentang masalah

hak ijbar.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-komparatif, yaitu

penyusun berusaha mendeskripsikan konsep hak ijbar dalam perkawinan

kemudian dianalisis dan dikomparasikan dengan kedua perspektif tersebut.

3. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah adalah data

sekunder yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan

melakukan study kepustakaan murni. Artinya seluruh data dikumpulkan

dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang

berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklasifikasikan

kepada tiga bagian:

a. Sumber primer, yaitu sumber data yang didapat langsung dari

penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data

dalam kitab Al-Umm karya Imam Syafi’i, dan UU No. 1 Tahun 1974

yang berkaitan dengan perkawinan.

b. Sumber sekunder, yaitu data pelengkap dari buku-buku yang berkaitan

dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu kitab-kitab yang ditulis

oleh berbagai kalangan yang berhubungan dengan topik kajian yang

diteliti seperti, Kitab al Fiqh Ala al-Mazahib al Arba’ah karya Abd al
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Rahman al-Jaziri, al Fiqh al Islami Wa Adillatuhu karya Wahbah al

Zuhaili, Fiqh al Sunnah karangan Sayyid Sabiq, serta kitab-kitab

lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

c. Sumber  tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data

pelengkap seperti Ensiklopedia, kamus, dan berapa buku yang

menunjang dengan masalah yang diteliti.

F. Metode Pengumpulan Data

Kajian ini merupakan kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah

karya-karya yang dihasilkan oleh para ulama fiqh, yang salah satunya akan

dijadikan sebagai sumber utama (primer) yaitu, Al- Umm dan Undang undang

No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan sumber tambahan (skunder)

merupakan kajian-kajian yang membahas tentang pandangan hak ijbar yang

dapat diperoleh dari berbagai media.

G. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dilakukan analisis secara kualitatif dengan

mengunakan instrumen analisis induktif dan komparatif.

a. Analisis Induktif, yaitu menganalisis produk pemikiran para ulama fiqh

tentang hak Ijbar dalam perkawinan dan hal-hal yang mempengaruhi

pemikiran mereka serta konsep UU No. 1 Tahun 1974 kemudian

disimpulkan secara komprehensif.
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b. Analisis Komparatif, yaitu menganalisis data yang bersifat berbeda,

dengan jalan membandingkan kedua perspektif tersebut kemudian dicari

korelasi diantara keduannya.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini tidak keluar dari pokok pikiran dan

kerangka yang telah ditentukan, maka penulis menggunakan sistematika

sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang meliputi latar Belakang Masalah, Batasan

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian,

Metode Penelitian, Metode pengumpulan data, Metode Analisis

data, dan Sistematika Penulisan. Pembahasan ini untuk

mengarahkan pembaca pada substansi penelitian.

BAB II: Bab ini berisi tentang Riwayat Hidup Imam Syafi’i, Biografi Imam

Syafi’i, Pendidikan dan Guru-Guru Imam Syafi’i, Murid-Murid dan

Karya-Karya Imam Syafi’i, Metode Istimbath Hukum Imam Syafi’i

BAB III : Pembahasan dalam bab ini diawali dengan Pengertian Wali, Dasar

Hukum Wali, Kedudukan Wali dalam Perkawinan, Macam-macam

wali, dan Syarat-Syarat Wali.

BAB IV: Dalam bab ini membahas tentang Pandangan Hak Ijbar wali

menurut Imam Syafi’i, Pandangan hak ijbar wali menurut undang-

undang No. 1 Tahun 1974, dan penyusun berusaha menganalisis

dan mengkomparasikan antara kedua pendapat tersebut.
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BAB V: Bab ini merupakan rangkaian terakhir dari penelitian ini yang

meliputi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.


