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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari skripsi ini yang dapat diambil manfaatnya

adalah :

1. Konsep istihsan dari Fakhruddin ar-Rozi adalah Sesungguhnya

perbedaan pendapat itu bukan pada segi lafaz akan tetapi dari segi

maknawi, apabila qiyas itu telah ditetapkan pada satu bentuk

istihsan ataupun pada semua bentuknya, lalu meninggalkan

beramal dengannya. Karena menganggapnya ada yang lebih baik

lagi, dan berkekalan yang mengamalkannya itu dalam bentuk yang

lain tersebut. Ini namanya dikalangan jumhur ulama ushul fiqh

adalah takhsisul illat. (takhsis qiyas dengan illat). Maksudanya

yang dipakai itu tetap qiyas.

2. Pandangan Imam asy-Syafi’i terhadap istihkan adalah secara tegas

menolaknya sebagai salah satu dalil hukum. Pernyataan ini dapat

dilihat dalam kitabnya, al-Umm, dalam suatu pasal yang berjudul

Ibhtalul Istihsan, yaitu:

اْسَتْحَسَن فـََقْد َشرَعَ  َمنِ 
Artinya:“Barang siapa menggunakan istihsan, sesungguhnya ia

telah membuat syara baru’”

3. Penggunaan istihsan dalam penetapan hukum fiqh Imam asy-

Syafi’i menurut Imam Fakhruddin ar-Rozi adalah seperti mut’ah,
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syuf’ah, hamba mukatab, pemotongan tangan kiri pencuri,

pengambilan sumpah dengan mushaf, hanya dari segi lafaznya

saja, akan tetapi dari segi maknanya berbeda. Dan pada maknanya

penetapan hukum tersebut adalah menggunakan khabar dan qiyas.

B. Saran-Saran

Berpijak kepada pengalaman penulis selama proses penelitian ini

dilakukan, maka di sini penulis ingin memberikan himbauan berupa saran

kepada berbagai pihak, yaitu:

1. Kepada peneliti hukum Islam, khususnya para mahasiswa, agar dapat

meningkatkan pengkajian terhadap pemikiran hukum (konsep ijtihad)

Imam asy-Syafi’i untuk dikembangkan pada masa sekarang ini dalam

menemukan konsep (rumusan) yang bisa dijadikan solusi terhadap

persoalan yang timbul.

2. Kepada para peneliti, agar dapat menindak lanjuti penelitian ini,

khususnya mengenai konsep istihsan yang ditawarkan oleh Mazhab

Hanafi, agar dapat dipahami dengan baik dan benar dan pada akhirnya

akan ditemukan suatu rumusan yang bisa digunakan pada masa sekarang

ini dalam menjawab pemasalahan yang timbul.

3. Kepada pengelola perpustakaan UIN-SUSKA agar lebih memperhatikan

dan menambahi koleksi kitab-kitab hukum Islam, khususnya mengenai

pemikiran mazhab Hanafi dan Syafi’i, agar para peneliti nantinya tidak

menemukan hambatan dan kesulitan dalam menemukan referensi yang

menjadi rujukan dalam menyelesaikan suatu penelitian.


