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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahar merupakan suatu yang disyari’atkan sekaligus sebagai hak bagi

wanita yang dapat ia manfaatkan1. Mahar dalam bahasa Indonesia dikenal atau

disebut juga dengan maskawin. Maskawin atau mahar adalah sesuatu yang

diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan

antara keduanya, sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri

serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya2. Pembayaran mahar

merupakan hal yang wajib sekalipun mungkin jumlahnya sangat kecil3.

Firman Allah SWT dalam Al-Qu’an surat An-Nisa’ (4) : 4,








"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu
nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka
menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang
hati, Maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang
hati".(Q.S. An-Nisa’ : 4)

Ayat ini mewajibkan seorang muslim memberikan maskawin kepada

wanita yang akan dipersunting menjadi istrinya. Ia pun mengingatkan kaum

1Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1999), h. 100.

2Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia,
(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), Edisi Revisi, h. 258.

3Abdur Rahman I. Doi, Perkawinan Dalam Syariat Islam, (Jakarta: PT Rineka
Cipta,1992), h. 65.
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Muslimin agar menikahi wanita dengan seizin walinya dan membayarkan

maskawinnya4. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat An-

Nisa’ (4) : 25,





“Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka
maskawin yang pantas”.

Mahar merupakan jalan yang menjadikan istri berhati senang dan ridha

menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya. Tujuan adanya mahar adalah

untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan cinta

mencintai antara suami dan istri serta sebagai usaha memperhatikan dan

menghargai kedudukan wanita, yaitu memberikan hak untuk memegang

urusannya5.

Islam telah mengangkat derajat kaum wanita, karena mahar itu

diberikan sebagai suatu tanda penghormatan kepadanya. Bahkan andai kata

perkawinan itu berakhir dengan perceraian maskawin atau mahar itu tetap

merupakan hak milik istri dan suami tidak berhak mengambil kembali kecuali

dalam kasus khuluk di mana perceraian itu terjadi karena permintaan istri,

maka dia harus mengembalikan semua mahar yang telah dibayarkan

kepadanya6.

4Abdur Rahman I. Doi, Perkawinan Dalam Syariat Islam, (Jakarta: PT Rineka
Cipta,1992), h. 66.

5Lihat Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia,
(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), Edisi Revisi, h. 258.

6 Abdur Rahman I. Doi, Op. Cit. h. 64.
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Dengan demikian, mahar merupakan hak istri yang diterima dari

suaminya, pihak suami memberinya dengan suka rela tanpa mengharap

imbalan sebagai pernyataan kasih sayang dan tanggung jawab suami atas

kesejahteraan keluarganya7. Apabila mahar telah diberikan oleh suami kepada

istrinya dalam bentuk apapun, maka mahar tersebut beralih menjadi milik istri

secara individual8.

Penyerahan mahar dilakukan secara tunai. Namun apabila calon

mempelai wanita menyetujui penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik

untuk seluruhnya atau sebagian. Karena mahar yang belum ditunaikan

penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria9.

Undang-undang perkawinan tidak mengatur mengenai mahar. Hal ini

karena mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Mahar merupakan

salah satu syarat adanya perkawinan dalam Islam10, pemberian mahar

hukumnya wajib bagi laki-laki11, akan tetapi tidak menjadi rukun dalam

nikah, keadaan ini mengandung arti bahwa jika di dalam akad nikah tidak

disebutkan jumlah dan bentuk mahar, maka penikahan tersebut tetap sah12.

Akan tetapi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, masalah mahar tetap

7 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan
Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988), h. 219.

8 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 55.

9 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003),
h.104.

10 Muhammad Tholib, Manajemen Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: Pro-U, 2007), h. 90.

11 Abul A’ala Al-Maududi, Pedoman Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta: Darul
UlumPress, 1987), h. 19.

12Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 55.
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disebutkan pada waktu akad nikah menurut ukuran yang pantas. Selain itu,

masalah mahar dapat juga dibayarkan setelah berlangsungnya akad nikah, jadi

tidak harus pada akad nikah saja.

Tidak ada ketentuan hukum yang disepakati ulama tentang batas

maksimal mahar, demikian juga batas minimalnya13. Hal ini disebabkan

adanya tingkatan kemampuan manusia yang berbeda-beda dalam memberinya.

Di samping itu, harus disertai pula dengan kerelaan dan persetujuan masing-

masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. Dalam

beberapa hadis justru dikatakan bahwa sebaiknya jumlah maskawin tidak

terlalu besar. Nabi SAW mengatakan:

)أمحدأخرجه(مؤنةأيسرهبركةالنكاحأعظمإن
“Keberkatan paling agung dari suatu pernikahan adalah maskawin atau
mahar yang mudah untuk diberikan (HR. Ahmad)”14.

Sebaliknya pemberian maskawin secara berlebihan justru tidak

dianjurkan. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesulitan bagi

pemuda untuk melangsungkan pernikahannya. Mempersulit perkawinan bisa

melahirkan implikasi-implikasi yang buruk atau bahkan merusak secara

personal maupun sosial.

Apabila akad nikah berlangsung tidak disebutkan berapakah maskawin

atau mahar yang diberikan, maka perkawinan itu tetap sah, mahar itu tetap

13 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Juz 2, (Semarang: Usaha Keluarga, 1990), h. 14.

14 Ahmad, Al-Musnad, Juz VI, (Beirut: Darul Kitab Al-Alamiyah, 1993), h. 82.
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wajib dibayar, dan disebut mahar mitsil15. Mahar itu boleh saja dibayarkan

tunai atau sebagian tunai atau dibayar sebagian kelak. Tentang hal ini

diserahkan bagaimana kebiasaan (tradisi) di dalam masyarakat16. Akan tetapi

apabila suami belum menyerahkan mahar, istri mempunyai hak untuk

menolak berhubungan suami-istri, sampai dipenuhinya mahar tersebut.

Demikian juga apabila terjadi perceraian sebelum dukhul suami wajib

membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad pernikahan. Hal

ini berdasarkan firmanAllah dalam surat Al-Baqarah (2) : 237,
















"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan
mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka
bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika
isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang
ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan
janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya
Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan".

15Mahar Mitsil yaitu mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum
ataupun ketika terjadi pernikahan.

16 Departemen Agama, Ilmu Fiqih, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan sarana
Perguruan Tinggi Agama, 1984), h. 114.
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Apabila perceraian terjadi sebelum berhubungan (qabla dukhul) dan

besarnya mahar belum ditentukan, maka suami wajib membayar mahar

mitsil17. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yaitu :

َوَعْن َعْلَقَمَة َعْن اْبِن َمْسُعوٍد  : أَنَُّه َسَأَل َعْن َرُجٍل تـََزوََّج اْمرَأًَة ، وَملَْ يـَْفِرْض َهلَا َصَداقًا
َا َحىتَّ َماَت ، فـََقاَل اْبُن َمْسُعوٍد : َهلَا ِمْثُل َصَداِق ِنَسائَِها ، َال وَْكَس ،  ِ ، وَملَْ َيْدُخْل 
َها اْلِعَدُة ، َوَهلَا اْلِمريَاُث فـََقاَم َمْعِقُل ْبُن ِسَناٍن اْألَْشَجِعيُّ فـََقاَل :  َوَال َشَطَط ، َوَعَليـْ

ِمْثَل َما -اْمرَأٌَة ِمنَّا -اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم .ِيف ِبْروََع بِْنِت َواِشٍق َقَضى َرُسوُل اللَِّه َصلَّى 
َا اْبُن َمْسُعوٍد  َرَواُه َأْمحَُد َواْألَْربـََعُة َوَصحََّحُه التـِّْرِمِذيُّ َوَحسََّنُه َمجَاَعةٌ  ِ 18َقَضْيت فـََفرَِح 

“Dari Alqamah, dari Ibnu Mas’ud, bahwa dia pernah ditanya tentang
seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita, ia belum
menentukan maskawin dan belum menggaulinya, hingga laki-laki itu
meninggal dunia. maka Ibnu Mas’ud berkata, “Ia berhak mendapatkan
maskawin seperti layaknya wanita lainnya, tidak kurang dan tidak lebih,
ia wajib beriddah dan memperoleh warisan. muncullah Ma’qil bin sinan
Al-Asyja’i dan berkata, “Rasulullah shalallahu Alaihi wa sallam pernah
menetapkan terhadap Barwa’ binti Wasyiq – salah seorang perempuan
dari kami – seperti yang engkau tetapkan, “ maka gembiralah Ibnu
Mas’ud dengan ucapan tersebut ( HR. Ahmad dan Al-Arba’ah. Hadits
shahih menurut At-Tirmidzi dan hasan menurut sekelompok ahli
hadits)”.

Sedangkan menurut Imam Malik apabila suami meninggal sebelum

terjadinya hubungan biologis (qabla dukhul), maka tidak wajib membayar

mahar, tetapi istri mendapatkan warisan saja. Berikut di jelaskan dalam kitab

Al-Muwaththa’ yaitu :

طَّاِب   َثِين َعْن َماِلك َعْن نَاِفٍع َأنَّ ابـَْنَة ُعبَـْيِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر َوأُمَُّها بِْنُت َزْيِد ْبِن اخلَْ و َحدَّ
َا وَملَْ ُيَسمِّ َهلَا َصَداقًا فَابـْتَـَغْت  َكاَنْت َحتَْت اْبٍن لَِعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر َفَماَت وَملَْ يَْدُخْل ِ

17Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003),
h.105.

18 Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subul As-Salam Al-Muwasshilatu ila
Bulughul Maram, (Riyadh : Darul ‘Asli Littijarati, 2003), h. 854.
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َداقـََها فـََقاَل َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر لَْيَس َهلَا َصَداٌق َوَلْو َكاَن َهلَا َصَداٌق ملَْ ُمنِْسْكُه أُمَُّها صَ 
نَـُهْم َزْيَد ْبَن ثَاِبٍت فـََقَضى َأْن َال وَملَْ َنْظِلْمَها َفأََبْت أُمَُّها َأْن تـَْقَبَل َذِلكَ  َفَجَعُلوا بـَيـْ

19ثَصَداَق َهلَا َوَهلَا اْلِمريَا

“Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' berkata, "Puteri
Ubaidullah bin Umar - ibunya adalah puteri Zaid bin Al Khattab- adalah
isteri dari puteranya Abdullah bin Umar, lalu ia (putera Abdullah bin
Umar) meninggal dunia dan belum sempat menyetubuhinya serta belum
disebutkan maharnya. Maka ibu dari isterinya menginginkan mahar
puterinya, Abdullah bin Umar lalu berkata; "Tidak ada mahar baginya,
sekiranya ia berhak tentu kami tidak akan menahan mahar tersebut atau
berbuat zhalim kepadanya." Ibunya merasa keberatan menerima keputusan
itu, lalu orang-orang mengambil seseorang yang bisa menjadi penengah,
yaitu Zaid bin Tsabit. Lalu Zaid memutuskan bahwa wanita tersebut tidak
mendapatkan mahar, tetapi ia mendapatkan warisan."

Imam Malik juga menegaskan pendapatnya dalam kitab Al-

Mudawwanah Al-Kubra, sebagai berikut :

مالكعندجائزالنكاح:قالاقا؟اصدلهيفرضوملامرأةتزوجرجالأنلوارأيت
فلهاصداق،علىاضيايرتأنقبلطلقهااوإندخلإنمثلهاصداقهلاويفرض

.20املرياثوهلاصداقوالهلامتعةفالصداق،علىيرتاضياقبلماتوإن.املتعة

“Bagaimanakah apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan
dan belum memberikan mahar? Ibnu Rusyd berkata: Nikah tersebut
diperbolehkan menurut Imam Malik, dan adapun maharnya bisa
diberikan ba’da dukhul (setelah melakukan hubungan badan), dan apabila
wanita tersebut ditalak sebelum ada kesepakatan terkait dengan mahar,
maka istri tersebut mendapatkan mut’ah, apabila suami meninggal dunia
sebelum ada kesepakatan mahar, maka istri tidak mendapatkan mut’ah,
dan juga tidak mendapatkan mahar tetapi istri ini mendapatkan warisan”.

Menurut Syarah dalam kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra di atas dapat

dijelaskan bahwa apabila suami istri menikah dan maharnya belum ditentukan,

maka nikah tersebut diperbolehkan menurut Imam Malik, dan maharnya bisa

19 Imam Malik bin Anas, Al-Muwaththa’, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1989), h.333.
20 Imam Sakhnun bin Said Al-Attanukhi, Al-Mudawwanah Al-Kubro, Juz 2, (Beirut

libanon: Darul Kitabul Alamiyah, 1994), h. 164.
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diberikan setelah melakukan hubungan suami istri (ba’da dukhul), apabila

suami istri ini belum melakukan hubungan badan kemudian suami

mentalaknya, maka istri tidak mendapatkan mahar tetapi mendapatkan

mut’ah21. Dan apabila suami meninggal sebelum melakukan hubungan badan

(qabla dukhul) dengan istrinya dan maharnya belum disepakati maka istri

tidak mendapatkan mahar dan tidak mendapatkan mut’ah, tetapi istri

mendapatkan warisan.

Adapun dasar Imam Malik tentang mahar mitsil yang belum dibayar

karena suami meninggal dunia Qobla Dukhul, adalah atsar sahabat yang

disampaikan oleh Imam Tirmidzi, yang berbunyi:

بنعليمنهم،وسلمعليهاهللاصلىالنيبأصحابمنالعلمأهلبعضوقال
وملاملرأةالرجلتزوجإذا: عمروابنعباسوابنثابتبنوزيدطالبأىب

هلا،والصداقاملرياث،هلا: قالوا،ماتحىتصداقاهلايفرضومليدخل
22)الترمدياخرجھ(العدةوعليها

“Sebagian Ahli Ilmu dari sahabat Nabi SAW berkata: diantara mereka
adalah Ali bin Abi Tholib, Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar
“Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan belum terjadi
hubungan badan (qobla dukhul), dan maharnya belum ditentukan, sehingga
suami meninggal dunia, mereka berkata: si istri berhak mendapatkan
warisan dan tidak berhak mendapatkan mahar dan istri wajib beriddah”.
(HR. At-Tirmidzi)

21 Mut’ah adalah suatu pemberian dari suami kepada isrtinya sewaktu dia menceraikan.
Pemberian ini di wajibkan atas laki-laki apabila percerian itu terjadi karena kehendak suami.Tetapi
kalau perceraian itu kehendak si istri, pemberian itu tidak wajib. Lihat Sulaiman Rasjid,Fiqih
Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, h. 397.

22 Imam At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, (Bairut Libanan, Darul Fikr, 1994), Juz 3, h. 43.



9

Atsar di atas, disebutkan dalam kitab mazhab Maliki yaitu kitab

Bidãyah al-Mujtahid karya Ibnu Rusyd.23 Dalam pandangan Imam Malik

bahwa ketika suami meninggal dunia qabla dukhul dan maharnya belum

ditentukan serta belum disepakati ketika akad nikah, maka istri berhak

mendapatkan warisan saja dan tidak berhak mendapatkan mahar sama sekali.

Sebab menurut Imam Malik bahwa hak istri untuk mendapatkan mahar kalau

sudah berhubungan. Maka dengan itu, menurut Imam Malik mahar tidak

sebagai pengganti karena pada hakikatnya suami belum menikmati apa-apa

dari istrinya, dan istri belum dirugikan dari suaminya, maka wajarlah bahwa

suami tidak dibebani kewajiban untuk membayar mahar. Sedangkan mengenai

warisan tidak terdapat perbedaan pendapat, karena Allah SWT telah

menetapkannya bagi setiap pasangan suami istri.

Bertolak dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membahas

lebih lanjut tentang pendapat Imam Malik tentang mahar mitsil yang belum

dibayar ketika suami meninggal dunia qabla dukhul. Selanjutnya penulis akan

membahas lebih spesifik tentang alasan dan metode istinbath hukum yang

digunakan oleh Imam Malik mengenai permasalahan tersebut.

Oleh karena itu melihat dari latar belakang permasalahan yang ada,

maka penulis akan memaparkan ke dalam skripsi ini yang berjudul

“ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG MAHAR MITSIL

23 Bisa dilihat dalam bab suami meninggal dunia sebelum menentukan maskawin dan
menggauli istri. Karya al-Imam al-Qodhi Abi Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin
Ahmad Ibnu Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi, Bidayah al-Mujtahid, Juz IV, Beirut: Dar Al-kitab
Al-Alamiyah, 1996, h. 248.
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YANG BELUM DIBAYAR KETIKA SUAMI MENINGGAL DUNIA

QABLA DUKHUL”.

B. Rumusan Masalah

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai

dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar –benar

fokus. Ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya tulis ini, tidak melebar

dari apa yang dikehendaki. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas,

ada beberapa rumusan masalah yang bisa diambil yaitu:

1. Bagaimana pendapat Imam Malik tentang mahar mitsil yang belum

dibayar ketika suami meninggal dunia qabla dukhul?

2. Bagaimana istinbath hukum Imam Malik tentang mahar mitsil yang belum

dibayar ketika suami meninggal dunia qabla dukhul?

3. Analisis terhadap pendapat Imam Malik tentang mahar mitsil yang belum

dibayar ketika suami meninggal dunia qabla dukhul?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan Penelitian

Tujuan tulisan karya ini sebenarnya adalah untuk menjawab apa yang

telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas. Diantara beberapa tujuan

dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
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1. Untuk mengetahui pendapat Imam Malik tentang mahar mitsil yang

belum dibayar ketika suami meninggal dunia qabla dukhul.

2. Untuk mengetahui istinbath hukum Imam Malik tentang mahar mitsil

yang belum dibayar ketika suami meninggal dunia qabla dukhul.

3. Untuk menganalisis mahar mitsil yang belum dibayar ketika suami

meninggal dunia qabla dukhul menurut pendapat Imam Malik.

b) Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sebagai penyelesaian tugas akhir dalam mendapatkan gelar Sarjana

Syari’ah pada Fakultas Syari’ah dan Ilmu hukum di Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

b. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam kajian-kajian Fiqh

sebagai suatu topik spesifik pada Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum.

c. Untuk menyumbangkan kontribusi ilmu pengetahuan yang berharga

kepada mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum secara khusus

dan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

secara umum.

D. Metode Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan dan tujuan penulisan, agar

penulisan dalam suatu pembahasan dapat terarah dan mengena pada

permasalahan, maka dalam penulisan skripsi ini memakai metode sebagai

berikut :
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1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian

kepustakaan (library research), yaitu serangkaian kegiatan yang

berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan

mencatat serta mengolah bahan penelitian24, yaitu dengan mengumpulkan

teori-teori dalam kitab-kitab, pendapat para ahli dan karangan ilmiah

lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan skripsi ini.

Untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan tersebut,

tentunya penulis menggunakan pendekatan normatif25 dalam menafsirkan

beberapa teks hadis pendapat Imam Malik dalam permasalahan mahar

mitsil yang belum dibayar ketika suami meninggal dunia qobla dukhul.

Dalam hal ini juga penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan

diskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang

diamati26.

2. Sumber Data

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka data

diambil dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut :

24 Mustika Zed, Metodologi Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia,2004), h. 3.

25 Pendekatan Normatif adalah pendekatan terhadap kepustakaan atau studi dokumen.
Pendekatan dilakukan sebab lebih banyak menekankan terhadap data yang diperoleh secara
langsung dari bahan-bahan pustaka. Lihat Mukti Fajar Nur Dewantara dan Yulianto Ahmad,
Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1,
2010,h. 34-35.

26 Lexy. J. Maleong, Metodologi penelitian Kualitatif, Cet. 16, (Bandung : PT Remaja
Rosda Karya, 2002), h. 6.
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a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari

tangan pertama yang terkait dengan tema penelitian ini27. Adapun

sumber data primer dalam penulisan skripsi ini adalah kitab Al-

Muwaththa’ dan Al-Mudawwanah Al-Kubra, karya Imam Malik.

b. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung

memberikan data kepada pengumpul data28. Adapun sumber data

sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah Syarhu Az-Zarqaani Alaa

Muwaththa’ Imam Malik, Karya Muhammad bin Abdul Baqi bin

Yusuf Az-Zarqaani, Tanwirul Khawalik Syarah Muwaththa’ Imam

malik, Karya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi As-Syafi’i,

karya Imam Sakhnun bin Said Al-Attanukhi, Bidayatul Al-Mujtahid

Wa Nihayatul Al-Muqtashid, karya Ibnu Rusyd, Hukum Islam Di

Indonesia, Ahmad Rofiq, Fiqih Sunnah, karya Sayyid Sabiq, fiqih

lima mazhab, karya Muhammad Jawad Mughniyah dan buku-buku

yang menunjang dan relevan dengan pembahasan skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini, penulis menggunakan

metode dokumen (Dokumentation) yaitu suatu metode yang dilakukan

dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari buku-buku, catatan-

catatan, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini29.

27Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta : PT Raja GrafindoPersada,
1995), Cet. Ke-3, h. 132.

28Ibid, h. 133.

29 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1993), h. 206.
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Metode dokumen dalam penelitian ini sangat penting sekali yaitu sebagai

alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesisnya dilakukan

secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum

yang diterima kebenarannya.

4. Metode Analisis data

a. Metode Deskriptif-Analisis

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa

data-data yang terkumpul, maka metode yang penulis pakai adalah metode

deskriptif-analisis. Metode deskriptif-analisis adalah suatu bentuk analisa

yang berkenaan dengan masalah yang diteliti,30 atau mengatur urutan data,

mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian

dasar. Sehingga dapat ditemukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis

(ide) kerja seperti yang disarankan data31.

Pekerjaaan analisis data dalam hal ini adalah mengatur,

mengelompokkan, mengurutkan, memberikan kode dan mengkatagorikan.

Pengorganisasian dan pengelompokan data tersebut bertujuan menemukan

tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif

atau teori yang sesungguhnya. Uraian di atas memberikan gambaran

tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan

penelitian32.

30 Sanipah Faisol, Format-Format Penelitian Sosial, (Jakarta: Rajawali Press, 1989),
h.18.

31 Lexy. J. Maleong, Op. Cit., h.103.

32Ibid.
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Maksud dari deskrptif-analisis yang bertujuan untuk memberikan

diskriptif atau penjelasan mengenai subyek penelitian berdasarkan data

yang diperoleh dari kelompok yang diteliti, yakni secara sistematis, factual

dan akurat. Diskriptif analisis ini dimaksud untuk menggambarkan obyek

penelitian apa yang ada secara proposional (sesuai dengan apa yang di

dapat)33.

b. Metode Content Analisis

Yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari

dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang di selidiki34. Metode

ini akan penulis gunakan pada Bab IV dalam menganalisis pendapat Imam

Malik tentang mahar mitsil yang belum dibayar ketika suami meninggal

dunia qabla dukhul.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang mana

setiap babnya terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu

dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam satu

kesatuan yang utuh dan benar.

BAB I : Berisi pendahuluan, yang memuat mengenai latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

metode penelitian dan sistematika penulisan.

33 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997),
h.19.

34 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogjakarta : Rake Sarasin, 1991) cet. 1
h. 49
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BAB II : Berisi tentang biografi Imam Malik, pendidikan Imam Malik,

guru-guru Imam Malik, Murid-murid Imam Malik, karya-karya

Imam Malik dan metode istinbath hukum Imam Malik.

BAB III : Mengenai tinjauan umum tentang mahar yang meliputi

pengertian mahar, dasar hukum mahar, bentuk mahar, macam-

macam mahar, syarat-syarat mahar, kedudukan mahar, tujuan

dan hikmah mahar serta gugurnya mahar.

BAB IV : Pendapat Imam Malik tentang mahar mitsil yang belum dibayar

ketika suami meninggal dunia qabla dukhul yang berisi pendapat,

metode dan analisis istinbath hukum Imam Malik tentang mahar

mitsil yang belum dibayar ketika suami meninggal dunia qabla

dukhul.

BAB V : Berisi penutup yaitu Kesimpulan dan saran.


