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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya

maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Imam Malik saksi dalam pernikahan tidak termasuk rukun

nikah,akan tetapi hanya sebagai syarat tamm(sempurna) sebuah

pernikahan, sehingga akad pernikahan yang dilaksaknakan tanpa

dihadiri saksi dipandang sah dan hukumnya boleh, ia lebih

menekankan fungsi saksi sebagai i’lan. sedangkan menurut Imam

Syafi’i saksi merupakan rukun nikah, dan merupakan penentu syah-

nya sebuah pernikahan, beliau berpendapat bahwa saksi harus

dihadirkan saat aqad nikah dilangsungkan, agar mereka melihat dan

mendengar saat prosesi akad nikah tersebut, untuk dapat di

pertanggungjawabkan dikemudian hari.

2. Metode istimbat hukum yang digunakan oleh Imam Malik dalam

menetapkan kedudukan saksi dalam perkawinan adalah:yang

pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan hadis yang

diriwayatkan Ibnu Majah, keduaQaul Sahabidan ketigaqiyas jali,

menurut beliau tidak ada nash yang mengatur secara jelas tentang

kedudukan saksi dalam aqad perrnikahan, sehingga beliau

mengqiyaskan persoalan tersebut dengan aqad jual beli. Sedangkan
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metode istimbat yang digunakanImam Syafi’i dalam menetapkan

kedudukan saksi dalam akad nikahadalah hadist yang diriwayatkan

dari Ibnu Abbas dan Aisyah radiyallohu ‘anhu Kewajiban

mempersaksikan oleh dua orang saksi dilakukan saat akad nikah

berlangsung.

3. Dalam pandangan fiqih muqaran perbedaan pendapat antara Imam

Malik dan Imam Syafi’i terletak pada masalah apakah saksi itu

merupakan rukun syar’i ataukah merupakan syarat tamm

(sempurna), yaitu; menurut Imam Syafi’i saksi itu juga termasuk

dalam rukun syar’i, sedangkan menurut Imam Malik saksi itu adalah

sebagai syarat tam.Penulis lebih cendrung dengan pendapat Imam

Syafi’i yang mengatakan bahwa saksi dalam aqad nikah itu adalah

sebagai rukun dalam pernikahan, kerena saksi dalam aqad nikah

tidak hanya berfungsi sebagai saksi saja atau untuk memberitahukan

kepada halayak ramai bahwa orang tersebut telah melangsungkan

pernikahan, tetapi juga berfungsi sebagai alat bukti di depan

pengandilan di kemudian hari ketika terjadi sengketa dalam  rumah

tangga antara suami dan istri sehingga seorang istri bisa

mendapatkan hak dari suaminya.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, sebagai penutup dari skripsi ini,

penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:
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1. Sebagai seorang intelektual tidaklah mesti “ fanatik” kepada

pendapat seseorang atau guru, yang akan menghambat

perkembangan pemikiran. Maka

sikaptoleransidalamperbedaanpendapatmerupakanhal yang

dapatmemperluaswawasanpengetahuan.

2. Setiap pendapat yang dikemukakan, merupakan salah satu bentuk

pemahaman. Diharapkan, seseorang tidak kaku dalam memahami

pendapat orang lain, yang mengklaim bahwa pendapat tersebut satu-

satunya yang paling benar. Fakta dari suatu pendapat biasanya sesuai

dengan situasi dan kondisi tempat dan zaman dimana mereka berada.

Terkadang hal tersebut tidak sesuai dengan situasi dan kondisi.

3. Dalampenelitianinipenulishanyamembahastentangkedudukansaksida

lamkeabsahanperkawinanmenurutpendapat Imam Malik Dan Imam.

Pembahasanpenulissendiribaruhanyamenyentuhranahhukumsecarate

oridaridua Imam Mazhabtersebut.

Mengenaipenerapandanimplikasihukumnyaterhadapketentuan-

ketentuanpernikahan yang berkaitandengansaksiinibelumtersentuh.

Olehkarenaitupenulismenyarankanuntukdilanjutkanpenelitianinilebi

hdalammengenaihalitu.


