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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas pendapat imam malik tentang kedudukan anak

sebagai wali nikah bagi ibu, sebagaimana yang diuraikan di atas, yang dilandasi

dengan berbagai argumen dan dalil yang berkaitan dengannya, maka agar lebih

memfokuskan pada pokok permasalahan yang dibahas, berikut ini penulis

memberikan kesimpulan atas pemecahan masalah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat Imam Malik tentang anak lebih utama dari bapak untuk menjadi

wali nikah bagi ibu. Dalam kitab Mudawanah Kubra disebutkan bahwa

anak laki-laki lebih utama menjadi wali nikah bagi ibunya dari pada ayah

si ibu itu sendiri. Dan dalam kitab Bidayah al-Mujtahid, 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 atas. Malik berpendapat demikian dikarenakan

bahwa perwalian itu didasarkan atas ashabah (dalam waris) kecuali anak

laki-laki, dan keluarga terdekat adalah lebih berhak untuk menjadi wali.

2. Adapun metode istimbat hukum Imam Malik dalam menetapkan

pendapatnya tentang di dahulukan anak atas ayah untuk menjadi wali

nikah bagi ibu adalah memakai hadist, yaitu hadist dari Ummu Salamah, di

mana Malik tidak menganggap ashabah pada anak laki-laki. Maksudnya,
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meskipun anak laki-laki masuk dalam jajaran ashabah dalam waris, tapi

Imam Malik tidak menganggap keashabahan pada anak laki-laki dalam

hal wali. Disamping itu juga lantaran Imam Malik telah sependapat bahwa

anak laki-laki dapat mewarisi hak pertuanan (ual-wala’, maksudnya:

mantan tuan bagi budak yang dimerdekakannya) yang wajib bagi ibu, dan

bagi mereka hak pertuanan untuk keluarga ashabah.

3. Analisa fiqih munakahat terhadap pendapat imam malik tentang

didahulukan anak sebagai wali nikah bagi ibu adalah wali nasab. Para

ulama berpendapat bahwa hak wali ibu (janda) adalah wali nasab, yang

lebih mengutamakan ayah. Sedangkan menurut Imam Maliki tentang hal

ini, Imam Malik berbeda dengan para ulama yang lainnya tentang hak wali

bagi ibu adalah lebih mengutamakan anaknya.

B. Saran

Setelah skiripsi ini selesai, penulis sarankan kepada semua pihak sebagai

berikut :

1. Diharapkan kepada janda ketika ingin menikah harus mengutamakan

wali nasab dari pada anak kandung sendiri untuk menikahkannya.

2. Penulis mohon koreksi agar skripsi ini mencapai hasil maksimal dan

memperoleh nilai yang sebaik-baiknya, agar berguna bagi semua

pembaca.


