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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu ikatan atau

akad yang kuat atau Mitsaqan Ghalizhon. Di samping itu perkawinan tidak

lepas dari unsur  mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah

Ubudiyah (ibadat). Ikatan perkawinan sebagai Mitsaqan Ghalizhon dan

mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk

terwujudnya hubungan ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita dan kekal

berdasarkan syari’at agama Allah1.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum (30):21,











“Dan diantara tanda-tanda kekuasaaanya ialah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
bagi kaum yang berfikir”.

Al-Qur’an menyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-

jodohan adalah karunia dari Allah SWT, islam mengatur manusia dalam hidup

1 Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, (Semarang: Dina Utama,1993)Cet ke II. h.5.
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berpasang-pasangan itu melalui jenjang pernikahan yang ketentuannya

dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan2.

Allah berfirman dalam Surat Dzaariyaat ayat 49 yang berbunyi :





“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu

mengingat kebesaran Allah”

Adanya wali bagi seorang wanita dalam akad nikah merupakan rukun

akad nikah tersebut. Dasarnya adalah firman Allah dalam surat (Al-Baqarah :

232):

َنُھم َوإَِذا َطلَّْقُتُم النَِّساء َفَبلَْغَن أََجلَُھنَّ َفالَ َتْعُضلُوُھنَّ أَن َینِكْحَن أَْزَواَجُھنَّ إَِذا َتَراَضْوْا َبیْ 

ِ َواْلَیْوِم اآلِخِر َذلُِكْم أَْزكَ  ّ ى لَُكْم َوأَْطَھُر ِباْلَمْعُروِف َذلَِك ُیوَعُظ ِبِھ َمن َكاَن ِمنُكْم ُیْؤِمُن ِبا

َوّهللاُ َیْعلَُم َوأَنُتْم الَ َتْعلَُمونَ 

”Dan apabila kamu menceraikan perempuan, kemudian telah habis
masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka
(wanita-wanita yang di bawah perwaliannya) kawin dengan bakal
suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara
yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang
beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik
bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak
mengetahui”.

Perintah melaksanakan perkawinan secara rasional dan faktual diperlukan

sekali oleh masyarakat Islam untuk mengisi kebutuhan fisik dan seksual, juga

untuk mengisi kebutuhan sosial manusia supaya dapat hidup dengan manusia

2 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakat, (Jakarta: Kencana ,2006), Cet. Ke II, h. 13.
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lain dengan kerja sama yang harmonis. Dalam Islam semua pernikahan

dinyatakan sah apabila pelaksanaannya memenuhi rukun dan syarat

pernikahan. Salah satu rukun pernikahan yaitu adanya wali nikah, berdasarkan

hadist Rasullullah yang berbunyi :

نكاح اال بويلالسلم قال: و هللا عليهعن ايب موس ان النيب صل ا
.3}ابوداود{رواه

Diriwayatkan oleh Abu Musa Al Asy’ari, ia berkata : Sesungguhnya

Rasulullah SAW bersabda : “Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali”

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang

syar’i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang

sempurna4.

Syafi’i, Maliki, dan Hambali berpendapat, bahwa jika wanita yang baligh

dan berakal itu masih gadis, maka yang berhak menikahkan dirinya ada pada

wali, akan tetapi jika dia janda, maka hak itu ada pada keduanya, Sebaliknya

wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali5.

Namun, pengucapan akad adalah hak sang wali, Akad yang diucapkan hanya

oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, meskipun akad itu memerlukan

persetujuannya6.

Menurut Hambali, wali itu syarat perkawinan bukan rukun perkawinan

Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan dengan tiada berwali tidak sah

3 Abu Daud Sulaiman bin Al Asy'ats bin Syadad, Shahih Sunan Abu  Daud,( Beirut :
Daral Kutub Al Arobi,), Jus 2, h. 191.
4 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Jakarta: PT Lentera Bersitama,

2001). Cet. Ke-7, h 345
5 ibid
6Ibid
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juga, Dalam kitab Muwattha’ karya Imam Malik diungkapkan bahwa seorang

janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya dan seorang perawan harus

meminta persetujuan walinya Sedangkan diamnya seorang perawan

menunjukkan persetujuannya7.

Fuqaha’ berselisih pendapat tentang urut-urutan wali nasab, Syafi’i

mengatakan bahwa urutan wali yang pertama dalam pernikahan adalah wali

nasab, Syafi’i juga berpendapat bahwa seseorang tidak boleh mengawinkan

seorang gadis atau janda manakala ayahnya ada8, berdasarkan hadist dari

Aisyah yang berbunyi :

ت بغیر اذن هللا علیھ وسلم ایما امرأة نكحىقالت : قال رسول هللا صلعن عائشة

اصاب منھا فان , ثالث مراة , فان دخل بھا فالمھر لھا بما فنكاحھا باطلیھالاوم

.9}ابوداود{رواهجروا فالسلطان ولي من ال ولي لھتشا

”Dari ‘Aisyah ra. Dia berkata : Rasulullah saw telah bersabda : setiap
wanita yang menikah tanpa izin dari walinya maka pernikahannya
batal, Rasulullah SAW mengulanginya tiga kali. Apabila ia telah
menggaulinya, maka perempuan tersebut berhak mendapat mahar
Apabila terjadi perselisihan maka sulthan (pengguasa) adalah wali bagi
mereka yang tidak mempunyai wali

Dari hadist diatas dapat di simpulkan bahwah apabila seorang

perempuan ingin menikah harus ada izin dari walinya, wali disini adalah wali

nasab, yaitu orang tua dari perempuan tersebut. jika ayah  memang sudah

7 Imam Malik Bin Annas, Terjemahan Nur Alim Asep Saepullah, Pustaka Azzam, h. 724
8Ibid.
9Abu Daud Sulaiman bin al Asy'ats bin Syadad, Op Cit,190
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tidak dapat menjadi wali bagi perempuan tersebut (mungkin karena sudah

tidak memenuhi syarat sebagai wali), maka perwalian bisa digantikan dengan

urut-urutan pada para ’ashabah wanita yang bersangkutan, yaitu orang-orang

yang kedudukan nasabnya sejajar dengan dia.

Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa perwalian itu didasarkan

atas ashabah (dalam waris) kecuali anak laki-laki, dan keluarga terdekat

adalah lebih berhak untuk menjadi wali10.

Malik berpendapat bahwa anak laki-laki (meski sampai ke bawah) lebih

utama kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara laki-laki

seayah seibu, kemudian saudara-saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak

laki-laki dari saudara-saudara laki-laki seayah saja, kemudian kakek dari pihak

ayah sampai ke atas 11.

Dalam kitab Mudawanah Al-Kubra di katakan :

قلت: أكان مالك يقول إذا اجتمع األولياء في نكاح المرأة أن 
بعضهم أولى من بعض؟ قال: قال مالك: إن اختلف األولياء وهم 
في القعدة سواء نظر السلطان في ذلك، قال وإن كان بعضهم أقعد 
من بعض فاألقعد أولى بإنكاحها عند مالك قلت: فاألخ أولى أم 

عند مالك قلت: فابن األخ أولى الجد؟ قال: األخ أولى من الجد
أم الجد في قول مالك؟ قال: ابن األخ أولى قلت: فمن أولى 

10 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, ( Jakarta: Pustaka Azzam.  2007), Cet. Ke 1, h. 23.
11. Ibid.
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بإنكاحها االبن أم األب؟ قال: قال مالك: االبن أولى بإنكاحها 
.12وبالصالة عليها

(Saya berkata: Malik mengatakan apabila dalam menikahkan seorang
perempuan ada beberapa wali, adakah diantara mereka yang paling berhak
menjadi wali? Malik berkata: jika diantara para wali berkumpul, sedangkan
diantara mereka (para wali) sama-sama mempunyai kekuasaan dalam
mengakadkan perempuan, berkata ('Abd Al-Salam Al-Tanukhi): jika diantara
mereka (para wali) ada yang paling berhak, menurut Malik maka itulah yang
menjadi wali. Kemudian saya ('Abd Al-Salam Al-Tanukhi) bertanya : antara
saudara laki-laki dan kakek, manakah yang lebih utama? Berkata : menurut
Malik, saudara laki-laki lebih utama dari kakek. Kemudian saya ('Abd al-
Salam al-Tanukhi) bertanya lagi : mengenai pernyataan Malik, manakah yang
lebih utama antara anak laki-laki dari saudara laki-laki dengan kakek?, berkata
: anak laki-laki dari saudara laki-laki lebih utama jadi wali. Kemudian saya
('Abd Al-Salam Al-Tanukhi) bertanya lagi: siapakah yang paling utama
menjadi wali nikah antara anak laki-laki dengan bapak? berkata: Malik
berkata: anak laki-laki lebih utama menikahkannya dari pada bapak

Dalam pernyataan Imam Malik ini, ibu termasuk kategori janda dan suatu

saat jika dia mau menikah, maka yang berhak dan lebih utama untuk menjadi

wali nikahnya adalah anak. Tentang kebolehan anak menjadi wali bagi ibunya

menurut Imam Malik dan Ahmad itu sah. Bahkan Imam Malik lebih

mengutamakan anak dari pada bapak untuk menjadi wali nikah bagi

perempuan tersebut.

Dari keterangan di atas, jelas bahwa orang yang berhak untuk menjadi

wali nikah bagi seorang perempuan menurut Imam Malik adalah keluarga

yang ada hubungan nasab dengan perempuan tersebut. Bahkan anak laki-laki

12Imam Malik Ibn Annas, Mudawanah Al-Kubra, Juz. 2,( Beirut: Dar al Kutub Al
’Alamiyah, 1994), h. 105.
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lebih utama dari pada ayah untuk menjadi wali nikahnya berdasarkan hadist

dari Ummu Salamah r.a.,:

ةَ لمحدثنا یِزید عن حماد بن سالبن إبراھیم قیل إسمعأخبرنا محمد بن
ةَ ن أبي سلمةَ عن أبیھ عن أُم سلمبن عمري ابحدثننانيالبثابتنع

و بكر یخطبھا علیھ فلم تزوجھ فبعث إلیھا بلما انقضت عدتھا بعث إلیھا أ
قالت فھیعلا سلم عمر بن الخطاب یخطبھوعلیھى هللاَّ صلهللارسول

امرأةيأنى وسلم أني امرأة غیروصلى هللاَّ علیھول هللاَّ أخبر رس
موسلهللاَّ صلى هللاَّ علیھسولى رمن أولیائي شاھد فأتأحدمصبیة ولیس

و لك إني امرأَة غیرى فسأَدعوأما قا لَھفقلا إلیھجعارفذكر ذلك لھ فقال
فین صبیانك كفستةمصبیرأةي املك إنوا قملك فیذھب غیرتك وأهللاَّ 
أَولیائك شاھد وال ھد فلیس أَحد من الیائي شأَولك أن لیس أَحد منوا قموأ

وج رسول هللاَّ صلى هللاَّ علیھزفذلك فقالت البنھا یا عمر قمغائب یكره
.13}النساءي{رواهمختصر ھُ وجزسلم فو

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim, ia
berkata; telah menceritakan kepada kami Yazid dari Hammad bin Salamah dari
Tsabit Al Bunani telah menceritakan kepadaku Ibnu Umar bin Abi Salamah dari
ayahnya dari Ummu Salamah, tatkala 'iddahnya selesai, Abu Bakar mengirim
utusan kepadanya untuk melamarnya, hanya ia enggan. Kemudian Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam mengutus Umar bin Al Khathab untuk melamarnya,
dan ia berkata; Tolong beritahu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kalau saya
wanita pencemburu, banyak anak, serta tidak ada seorang waliku yang
menyaksikan. Kemudian Umar datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam menyampaikan persoalannya. Lalu beliau bersabda: "Kembalilah
kepadanya dan katakan; adapun perkataanmu, 'Saya wanita pencemburu, saya
akan berdoa kepada Allah sehingga Dia menghilangkan rasa cemburumu, Adapun
perkataanmu 'Saya wanita yang banyak anak maka akan dicukupkan bagimu
anak-anakmu, adapun perkataanmu bahwa tidak ada seorangpun waliku yang
menyaksikan, Ketahuilah bahwa tidak ada seorangpun walimu yang menyaksikan
atau tidak, lantas membenci pernikahan ini tersebut." Maka Ummu Salamah

13Ahmad Ibnu Suaib Abu Abdul Rahman Annasa’i, Sunan Nasa’i Kubroh,( Beirut :
Daarul Ilmiah, 1991), h. 286
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berkata; "Wahai Umar, berdirilah dan nikahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam." Kemudian ia menikahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

Walaupun Fuqaha’ berselisih pendapat tentang urut-urutan wali nasab,

Malik berpendapat bahwa perwalian itu didasarkan atas ashabah (dalam

waris) kecuali anak laki-laki, dan keluarga terdekat adalah lebih berhak untuk

menjadi wali, Imam Malik juga berpendapat bahwa anak laki-laki (meski

sampai ke bawah) lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian

saudara-saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara-saudara laki-laki

seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara-saudara laki-laki seayah

saja, kemudian kakek dari pihak ayah sampai ke atas14. Dari sinilah maka

penulis ingin mengetahui lebih jauh bagaimana pendapat Imam Malik Tentang

kedudukan anak sebagai wali nikah bagi ibu yang penulis tuangkan dalam

skripsi ini dengan judul : ‘’Kedudukan Anak Sebagai Wali Nikah Bagi Ibu

( Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik)

B. Batasan Masalah

Karena keterbatasan waktu dan untuk memudahkan penelitian ini,

maka penulis membatasi masalah dengan meneliti :

1. Pendapat Imam Malik tentang kedudukan anak sebagai wali nikah bagi

Ibu

2. Metode istimbat hukum  Imam Malik tentang kedudukan anak sebagai

wali nikah bagi Ibu

14 Ibnu Rusyd, Loc.Cit.
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3. Analisa Fiqih munakahat terhadap pendapat Imam Malik tentang

kedudukan anak sebagai wali nikah bagi Ibu

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari batasan masalah diatas, maka dapat di rumuskan

beberapa pokok masalah yaitu :

1. Bagaimana pendapat Imam Malik tentang kedudukan anak sebagai wali

nikah bagi Ibu?

2. Bagaimana metode istimbat hukum Imam Malik tentang kedudukan anak

sebagai wali nikah bagi Ibu?

3. Bagaimana analisa Fiqih Munakahat terhadap pendapat Imam Malik

tentang kedudukan anak sebagai wali nikah bagi Ibu?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menjelaskan pendapat Imam Malik tentang kedudukan anak

sebagai wali nikah bagi Ibu.

b. Untuk menjelaskan metode istimbat hukum Imam Malik tentang

kedudukan anak menjadi wali nikah bagi Ibu.

c. Untuk menjelaskan analisa Fiqih munakahat terhadap pendapat Imam

Malik  tentang kedudukan anak sebagai wali nikah bagi Ibu

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai penyelesaian tugas akhir dalam mendapatkan tugas sarjana

pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru
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b. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam kajian-kajian fiqih

sebagai topik spesifik pada Fakultas Syari’ah

c. Untuk menyumbangkan konstribusi ilmu pengetahuan yang berharga

kepada mahasiswa Fakultas Syari’ah secara khusus Dan mahasiswa

UIN Sulthan Syarif Kasim secara umum

E. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara library research, yaitu melakukan

penelitian kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur yang ada

kaitannya dengan skripsi ini, maka penulis mengambil langkah-

langkah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, tulisan ini adalah library research yang

bersifat kualitatif di mana datanya diperoleh dari buku-buku yang

memuat pendapat Imam Malik tentang kedudukan anak sebagai wali

nikah bagi Ibu, kemudian dianalisis dan disusun sehingga memperoleh

gambaran yang benar tentang suatu pendapat dengan alasan yang tepat.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka digunakan

data primer dan skunder.
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a. Data primer, adalah bahan-bahan yang di gunakan sebagai sumber

utama, yaitu kitab Mudawanah Al-Kubra dan Al Muaththa’ karya

Imam Malik.

b. Data sekunder, adalah bahan-bahan yang di peroleh dari kitab Fiqh

seperti, Bidayah Al-Mujtahid karya Ibnu Rusyd, Fiqh Sunnah karangan

Sayyid Sabiq, kamus-kamus dan data-data yang berkaitan dengan

pembahsan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data.

Data yang diperoleh dari pustaka yang berupa buku-buku dan

kitab-kitab kemudian dikumpulkan untuk dicari yang berhubungan

dengan judul dan selanjutnya dicatat sebagai pembuatan skripsi serta

dianalisa untuk mencapai pada tujuan pembahsan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya adalah menganalisa data-

data tersebut. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode

sebagai berikut :

a. Metode Deskriptif

Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual,

mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan

sebagaimana adanya,dengan diiringi dengan ulasan, pandangan atau

analisis dari penulis. Metode ini penulis gunakan untuk memahami



12

pendapat Imam malik tentang kedudukan anak sebagai wali nikah bagi

Ibu

b. Metode Komperatif

Penelitian komperatif akan dapat menemukan persamaan-

persamaan dan perbedaan tentang benda, tentang orang-orang, tentang

prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang-orang, kelompok,

terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja. Metode ini akan penulis

bandingkan pendapat Imam Malik bin Anas dengan Imam-Imam

lainnya tentang kedudukan anak sebagai wali nikah bagi Ibu

c. Metode Analisis Conten

Suatu analisis data atau pengelolaan secara ilmiah tentang isi dari

sebuah pesan suatu komunikasi. Metode ini, penulis pergunakan untuk

menganalisis data yang telah disajikan, yang akhirnya terdapat suatu

kesimpulan yakni metode analisis conten.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I : Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan umum tentang biografi Imam Malik, riwayat hidup

Imam Malik, guru-guru Imam Malik, murid-murid Imam

Malik, metode-metode istimbat hukum Imam Malik, dan

karya-karya Imam Malik.
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Bab III : Bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang wali

dalam pernikah mencangkup : pengertian wali nikah, dasar

hukum perwalian, kedudukan wali dalam pernikahan,syarat-

syarat wali nikah, macam-macam wali nikah.

Bab IV : Pendapat Imam Malik tentang kedudukan anak sebagai wali

nikah bagi Ibu, metode istimbat hukum  Imam Malik tentang

kedudukan anak sebagai wali nikah bagi Ibu, dan analisa

Fiqih Munakahat terhadap pendapat Imam Malik tentang

kedudukan anak sebagai wali nikah bagi Ibu.

Bab V : Kesimpulan dan saran


