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MOTTO 

 احدكم يخطب ال:ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:عن ابى ھريرة

 اخيه(رواه مالك في الموطا) خطبة على
 

Artinya : “Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah 
bersabda: salah seorang dari kamu tidak boleh melamar yang 

telah dilamar oleh saudaranya”. ( H.R. Imam Malik dalam kitab 
Al-Muwatta’)1 
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ABSTRAK 
 

Latar belakang dari permasalahan yang penulis paparkan mengenai tentang 
meminang di atas pinangan orang lain itu berkaitan dengan masalah khitbah. Dalam 
bahasa Indonesia sama artinya dengan peminangan, pertunangan atau lamaran. 
Lamaran atau pinangan, yaitu lamaran seorang laki-laki yang hendak memperistri 
seorang perempuan, baik perempuan itu masih gadis atau sudah janda. Dan 
meminang di atas pinangan orang lain itu jelas tidak diperbolehkan untuk 
dilakukan. Dan Imam Malik juga tidak membolehkan hal itu terjadi.  

Rumusan masalah yang di paparkan penulis yaitu mengenai tentang hukum 
meminang di atas pinangan orang lain yang pertama adalah bagaimana hukumnya 
meminang di atas pinangan orang lain menurut pendapat Imam Malik, yang kedua 
bagaimana  metode istinbath hukum yang digunakan Imam Malik dalam 
menentukan hukum meminang di atas pinangan orang lain.    

Metode analisis yang digunakan untuk membuat naskah skripsi yang 
berjudul tentang hukum meminang di atas pinangan orang lain menurut pendapat 
Imam Malik untuk menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, maka metode 
analisis yang digunakan penulis langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut: pertama 
jenis penelitian kepustakaan yang meneliti dan menelaah buku-buku dari 
perpustakaan yang sumber primernya diambilkan dalam buku karya Imam Malik 
seperti kitab Al-Muwaththa’, yang kedua dengan metode pengumpulan data yang 
meliputi dokumentasi dalam membahas masalah skripsi yang di kaji dan juga 
menggunakan content analisis yang berkaitan untuk menarik kesimpulan melalui 
usaha dan menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan 
sistematis. Dalam mencari ataupun mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk 
mendukung pembahasan skripsi ini, sumber utama dari data di atas adalah yang 
bersumber dari data primer dan sekunder.  

Dalam hal ini hasil penelitian menunjukkan tentang khitbah dan dapat 
disimpulkan bahwa: hukum meminang di atas pinangan orang lain itu tidak boleh 
dilakukan menurut pendapat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta’. Dan dasar-
dasar yang digunakan oleh Imam Malik untuk menjelaskan masalah tersebut Imam 
Malik menggunakan dengan berdasarkan metode istinbath yang dipakai yaitu Al-
Qur’an yang mana telah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat: 235 yang 
menjelaskan tentang masalah tersebut. Akan tetapi Imam Malik juga menggunakan 
penafsiran yang berupa hadis dalam masalah hukum meminang di atas pinangan 
orang lain itu tidak boleh dilakukan. Begitu juga dengan pendapat para ulama yang 
lain itu ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan sesuai 
dengan hukum-hukum yang mereka terapkan baik dalam Al-Qur’an maupun dari 
Hadist. Dalam permasalahan tersebut juga menyangkut adanya syarat-syarat yang 
melarang tentang hukum yang mengenai dengan pinangan di atas pinangan orang 
lain itu tidak boleh dilakukan berdasarkan dari hadis yang Imam Malik jelaskan di 
dalam kitabnya yaitu kitab Al-Muwatta. Dalam mengistinbathkan (mengambil dan 
menetapkan) suatu hukum, Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, itu 
menjelaskan tentang larangan meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang 
lain. 
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