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ABSTRAK 
 

Penelitian skripsi ini berjudul: “Mahar Yang Dikuasai Olah Bapak 
Mempelai Perempuan (Studi Pendapat Ibnu Hazm Dalam Kitab Al-Muhalla). 
Mahar merupakan pemberian wajib dari calon mempelai laki-laki terhadap 
mempelai perempuan baik berbentuk barang, jasa dan uang yang tidak 
bertentangan dengan Islam. Dengan kata lain bahwa mahar adalah hak seorang 
mempelai perempuan yang sudah semestinya dimiliki penuh olehnya. Akan tetapi 
Islam juga tidak melarang jika mahar yang dimiliki mempelai perempuan tersebut 
diberikan kepada orang lain dengan penuh kerelaan dan tanpa ada paksaan maka 
hal tersebut diperbolehkan. Kemudian penulis menemukan sebuah pendapat dari 
Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa mahar yang sudah diberikan kepada 
mempelai perempuan tidak boleh diberikan atau dikuasakan kepada bapak atau 
walinya. Hal tersebutlah yang mendorong penulis untuk menggali apa sebenarnya 
yang menjadi dasar Ibnu Hazm dan bagaimana cara beliau beristinbath tentang 
permasalahan tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library 
research) yang menggunakan metode pengumpulan data berupa dokumentasi 
yang merupakan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun 
dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun 
elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), 
dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu hasil kajian yang 
sistematis, padu dan utuh. Analisis data menggunakan deskriptif analisis. 
Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan historis dan 
hermeunetika. Menurut Ibnu Hazm penguasaan mahar seutuhnya dimiliki oleh 
mempelai perempuan dan bapak atau walinyapun tidak diperbolehkan untuk 
menguasai mahar tersebut, bahkan dengan kerelaan pun Ibnu Hazm melarang. Hal 
ini bertujuan supaya mahar yang dikuasai mempelai perempuan tersebut agar 
dapat dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan mempelai perempuan itu sendiri. 
Metode istinbath Ibnu Hazm tentang mahar yang dikuasai bapak mempelai 
perempuannya adalah Al-Baqarah ayat 237 yang terfokus pada kata ����� �� �	
� 
yang kemudian dari makna tersebut  diungkapkan Ibnu Hazm dengan pernyataan 
lain yang semakna dengan lafaznya. Dari pernyataannya tersebutlah bahwa Ibnu 
Hazm menggunakna metode istinbath al-Dalil, sumber hukum yang ke empat 
versi Ibnu Hazm yakni dengan cara mengambil dari nash. Jika ditilik dari 
pembagian al-Dalil, maka Nash yang memiliki makna tertentulah yang digunakan 
Ibnu Hazm dalam beristinbath. Namun metode yang digunakan Ibnu Hazm ini 
tergolong lemah karena Ibnu Hazm yang hanya memaknai Al-Qur’an dengan 
makna zhahir semata, padahal dalalah zhahir merupakan dalalah yang terendah 
dalam derajat kehujjahan. 
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MOTTO 

 

�� رواه( هُ �ُ �َ �ْ أَ  اقِ �َ ا�	َّ  �ُ �ْ �َ ��1)ا�
 

“Sebaik-baiknya mahar adalah yang paling mudah (HR. Al-Hakim)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Abu Fadhl Ahmad bin Ali, Bulughul Maram, Surabaya: Darul ‘Ilmi, tth, h. 217. 
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