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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “PENDAPAT IMAM MALIK BIN ANAS

TENTANG HUKUM MENIKAH KETIKA SAKIT KERAS DAN AKIBAT

HUKUMNYA”

Pernikahan merupakansesuatu yang sakral, yang mana hukum dari

pernikahan tersebut sesuai dengan keadaan orang yang melakukan pernikahan

serta tujuan dalam melaksanakannya.Masalah menikah dalam keadaan sakit keras,

terjadi perbedaan pendapat dikalangan fuqaha. Menurut jumhur ulama dari

golongan sahabat dan tabi’in, pernikahan orang yang sedang sakit sah hukumnya,

dengan pernikahan tersebut wanita itu berhak untuk mendapatkan warisan.

Sedangkan Imam Malik berpendapat pernikahan orang yang sedang sakit keras

tidak boleh dilakukan dan akibat hukumnya jika terjadi pernikahan adalah tidak

ada saling mewarisi.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Imam

Malik bin Anas tentang hukum menikah ketika sakit keras dan akibat hukumnya,

serta mengetahui metode istinbath hukumnya serta mengetahui analisa pendapat

Imam Malik bin Anas tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan

pendekatan konseptual. Penulis memfokuskan pada penelusuran literatur dan

bahan pustaka yang relevan dengan masalah yang diangkat. Data yang sudah

dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif yang akhirnya

diperoleh kesimpulan secara khusus.

Dari uraian yang disajikan dan dari berbagai tinjauan, maka penulis

mengambil kesimpulan : Pertama, Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa tidak

boleh menikah dalam keadaan sakit keras dan akibat hukumnya apabila telah

terjadi pernikahan tersebut maka mahar orang yang menikah ketika sakit keras

adalah 1/3 harta jika bersetubuh, dan jika belum maka tidak ada mahar baginya,

dan tidak ada saling mewarisi diantara keduanya. Kedua, Adapun metode

istinbath hukum mengenai hukum menikah ketika sakit keras adalah qiyas,

yaitumengqiyaskan kepada hadits Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh
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Aisyah, yangmana Imam Malik melihat adanya kemaslahatan apabila terjadi

pernikahan ketika sakit keras, yaitu tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami

istri dalam hal kebutuhan biologisnya. Kemudian fatwa sahabat dari Ibnu Wahab

yang diriwayatkan oleh Ibnu Syihab, dia berpendapat seorang laki-laki yang

menikahi perempuan saat ia sakit keras, maka maharnya sepertiga dan tidak

mewarisi bagi perempuan tersebut, karena penyebabnya adalah memasukkan ahli

waris baru yang tidak ada ketika sakit.



iii

KATA PENGANTAR

بسم هللا الرحمن الرحیم
Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan

kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan dapat menyelesaikan skripsi ini

dengan judul, “PENDAPAT IMAM MALIK BIN ANAS TENTANG HUKUM

MENIKAH KETIKA SAKIT KERAS DAN AKIBAT HUKUMNYA” ini

dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu

hambatan apapun.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi

Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-Nya. Semoga kita

termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa’at beliau di

hari akhir kelak. Amin.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada

kekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu

berasal dari Allah SWT. Namun kalau dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka

itu datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara

berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam

penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak

yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di

kemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih

yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga

selesainya skripsi ini yaitu kepada:
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1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo’akan, memotivasi,

dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagian, sekaligus dukungan moril

maupun materil serta memberi semangat kepada ananda yakni Ayahanda

Khairuddin dan Ibunda Rosliah yang selalu hidup dihati sanubari ini serta

Kakanda Maharlis Iqbal Rokha dan Nurmiati Rokha, yang banyak membantu

dalam penulisan skripsi ini, dan adik-adikku Muzda Lifah Rokha, Rohmani

Fitria Rokha dan Nazifatul Islamiyah Rokha.

2. Bapak Prof.Dr. H. M. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN SUSKA Riau

dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau.

3. Bapak Dr. H. Akbarizan, MA., M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu

Hukum.

4. Bapak Dr. H. Mawardi M Shaleh, Lc, MA selaku wakil dekan I, ibu Dr.

Hertina, M.Pd selaku wakil dekan II, bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku

pembantu dekan III yang telah bersedia mempermudah penulis dalam

penulisan skripsi ini.

5. Bapak Hazwir, M.Ag dan Bapak Drs. Zainal Arifin, M.Ag selaku ketua

jurusan dan sekretaris jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah, serta Bapak Ibu

dosen dan karyawan karyawati Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah

memberikan nasehat-nasehat yang terbaik selama perkuliahan.
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6. Bapak Drs. H. Ahmad Darbi B, M.Ag selaku pembimbing yang telah banyak

memberikan bimbingan, pengarahan, memperbaiki dan menyempurnakan

materi dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada

penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak Ahmad Adri Riva’i, M.Ag selaku dosen yang selalu memberi saya

dorongan spritual, motivasi, nasehat serta ilmu yang bermanfaat yang sangat

membantu saya dalam perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.

8. Bapak Prof. DR. H. Mahdini, MA selaku Pembimbing Akademik yang

memberikan nasihat dalam perkuliahan.

9. Kepada Bapak Ibu Dosen serta pengelola perpustakaan Fakultas Syariah dan

Ilmu Hukum serta pengelola perpustakaan UIN Suska Riau, terima kasih atas

ilmu yang telah diberikan serta peminjaman buku sebagai referensi bagi

penulis.

10. Terima kasih yang tak terhingga kepada guru di SDM 026 Tembilahan, SDN

009 Sawah, PP Anshor Al-Sunnah Air Tiris yang tidak hanya mentransfer

ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat yang tak akan bisa penulis balas,

terima kasih atas seluruh motivasi dan nasihatnya yang sangat berguna.

11. Sahabat-sahabat seperjuangan Sri Melati, Sri Wahjuli, Yopi Setiawan, Nurri

Jalus Solihin, Siska Merianti, Badraini, Yusnila, Zemi Lestari, Yusuf

Sokhifandi, M. Ridha, AH1, AH2, AH3 angkatan 2011, dan teman-teman

satu kos Paradise b11 (Lily, Siska, Zami, Rika, Tia, Rifa dan Sela), serta
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teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan

dan pengumpulan data skripsi ini dan juga yang tidak henti-hentinya

memberikan motivasi, serta moril maupun materil.

Butuh lembar yang lebih luas untuk berjuta nama yang tak tertuliskan,

bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua. Akhirnya tiada kata yang

pantas penulis ucapkan selain terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga

Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, Amin.

Pekanbaru, 16 Juni 2015

CAHYUNI ROKHA
NIM.11121200304
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