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ABSTRAK 

 

ABDUL QADIR ASSAGAF, NIM: 21801012062. PERNIKAHAN BEDA 

AGAMA MENURUT 4 MADZHAB. Program Studi Hukum Keluarga 

Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, 2022 

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah atas segala limpahan nikmatNya dan 

sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan 

sahabat. Pernikahan merupakan suatu moment yang sakral disetiap kehidupan 

manusia, dan merupakan ibadah didalam Agama Islam, menikah juga membuat 

seorang muslim terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT.  Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukumnya pernikahan beda agama, 

apa dampak yang akan terjadi bagi pasangan yang melakukan pernikahan beda 

agama. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode 

pendekatan normatif objektif. Sumber data diperoleh dari kitab, buku, peraturan 

perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan legalitas 

perkawinan beda agama menurut hukum Islam yaitu Al-Qur’an dan Hadist, serta 

pendapat para Imam 4 Madzhab. pengumpulan data berupa studi kepustakaan 

(library research). Dari penelitian ini memperoleh hasil bahwa pernikahan beda 

agama itu tidak sah dan tidak diterima baik secara hukum islam atau hukum 

negara yang berlaku di Indonesia. 

 

Kata Kunci : Perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan Imam 

Madzhab. 

Pembimbing : H. Khoirul Ashfiyak, M.H.I dan Drs. Jazari, M.H.I 
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ABSTRAK 

This study aims to find out how the law of interfaith marriage according to 

madzhab scholars. This study uses a type of qualitative research with an 

objective normative approach. Sources of data were obtained from books, books, 

laws and regulations and various literatures related to the legality of interfaith 

marriages according to Islamic law, namely the Qur'an and Hadith, as well as 

the opinions of Islamic scholars. Collecting data in the form of library research 

(library research). From this study, it was found that interfaith marriages are 

not valid according to the Hanafi, Maliki, Syafi'i, and Hambali madshab 

scholars, even the law which is the legal basis of the Indonesian state states 

interfaith marriages are not recognized and invalid. 

 

Kata Kunci : Interfaith marriage according to Islamic law and the Imam 

Madzhab. 
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BAB I 

Pendahuluan 

A. Latar belakang Masalah 

Pernikahan merupakan suatu moment yang sakral disetiap kehidupan 

manusia, dan merupakan ibadah didalam Agama Islam, menikah juga 

membuat seorang muslim terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah 

SWT.  Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadist, dari 

Sayyidina Abdullah ibn Mas’ud R.A bahwasanya Rasulullah SAW bersabda 

: 

َعِن اْبِن َمْسُعْوٍد قَاَل: قَاَل َرُسْوُل هللاِ ص: يَا َمْعَشَر الشَّبَاِب َمِن اْستَطَاَع ِمْنُكُم ْالبَاَءةَ 

ْوِم فَاِنَّهُ لَهُ فَْليَتَزَ  ْج، فَاِنَّهُ اََغضُّ لِْلبََصِر َو اَْحَصُن لِْلفَْرِج. َو َمْن لَْم يَْستَِطْع فََعلَْيِه بِالصَّ وَّ

 ِوَجاٌء. الجماعة

"Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. 

Sungguh menikah itu lebih menentramkan mata dan kelamin. Bagi yang 

belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng 

baginya." (HR. Bukhari No. 4779). 

Dalam Islam, Pernikahan  merupakan sunnatullah yang berlaku secara 

umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan pernikahan 

kehidupan dialam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang 

luas ini dari generasi ke generasi berikutnya. Berbicara mengenai 

perkawinan sejati pada prinsipnya akan berbicara tentang pilihan pasangan 

hidup yang benar-benar dari hati yang paling tulus walaupun dalam 

pemilihan itu banyak terjadi tantangan akan tetapi bagi mereka yang telah 
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benar-benar yakin adalah  mereka yang ingin segera meresmikan ikatan itu 

dalam ikatan pernikahan yang sah dimata Agama dan Negara. Selain harus 

siap berkonflik dengan keluarga, pasangan dan pihak-pihak yang terlibat.  

Sedangkan pasangan yang  berbeda keyakinan ini bukan suatu hal yang 

biasa. Pernikahan antara dua mempelai yang berbeda bukanlah hal yang 

sederhana di Indonesia. Selain harus melewati gesekan sosial dan budaya, 

birokrasi yang harus dilewati pun berbelit. Tak heran jika banyak pasangan 

dengan perbedaan keyakinan akhirnya memilih menikah diluar negeri. 

Pasangan yang memutuskan menikah di luar negeri nantinya akan 

mendapatkan akta perkawinan dari negara bersangkutan atau dari 

perwakilan Republik Indonesia setempat (KBRI). Sepulangnya ke 

Indonesia, mereka dapat mencatatkan perkawinannya dikantor catatan sipil 

untuk mendapatkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri. 

Pada dasarnya manusia membutuhkan pendamping dalam hidupnya, 

baik untuk menyempurnakan agamanya, berbagi cinta dan kasih, 

melanjutkan keturunan agar tidak jatuh pada kemaksiatan. Manusia 

diciptakan yang bermacam-macam suku, ras, agama, dan lainnya. Manusia 

juga diciptakan berpasang-pasangan, dalam  mencari pasangan harus 

ditempuh dengan jalur pernikahan, agar ikatan pernikahan tersebut bisa 

menjadikan pasangan tersebut Sah, sebab jika menjalin suatu hubungan 

tanpa adanya status pernikahan, maka hubungan itu terlarang dalam agama, 

khususnya Agama Islam. Karena keberagaman suku, ras, dan agama yang 
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ada, pernikahan yang berbeda suku, bahkan pernikahan beda agama banyak 

terjadi di Indonesia. 

Tujuan pernikahan dalam Islam yang pertama adalah sebagai 

penyempurna Agama. Menikah merupakan salah satu cara untuk 

menyempurnakan Agama. Dengan menikah maka separuh agama telah 

terpenuhi. Jadi salah satu dari tujuan pernikahan ialah penyempurnaan 

agama yang belum terpenuhi agar semakin kuat seorang muslim dalam 

beribadah, seperti yang disabdakan oleh Rasullullah Shallallaahu'alaihi 

wasallam: 

ذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق هللا في النصف الباقيإ  

"Apabila seorang hamba menikah maka telah sempurna separuh 

agamanya, maka takutlah kepada Allah SWT untuk separuh sisanya" 

(HR. Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman). 

Tujuan pernikahan dalam Islam selanjutnya ialah melaksanakan sunah 

Rasul, sebagai panutan dalam menjalani kehidupan. Namun sebagai seorang 

muslim tentu saja kita memiliki panutan dalam menjalankan kehidupan 

sehari-hari. Pernikahan, merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT 

untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dimuka bumi dengan tujuan 

menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, menikah juga 

adalah suatu anugerah dari Allah SWT kepada hamba-Nya agar kehidupan 

mereka yang mereka jalani bisa menjadi lebih baik. Bahkan dengan 

menikah seseorang akan diberikan rezeki yang berlimpah, sebab ia telah 

melakukan sesuatu yang  sangat baik dalam Agama.  
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Bagi orang  supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang 

sah menuju kehidupan bahagia didunia dan diakhirat, di bawah naungan 

cinta dan kasih saying, serta ridha-Nya Allah dan Rasul-Nya. Perkawinan 

atau pernikahan dilakukan dengan cara akad nikah, yaitu suatu ijab yang 

dilakukan oleh pihak wali perempuan yang kemudian diikuti dengan qabûl 

dari bakal suami dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua pria dewasa. 

Perkawinan antara orang-orang yang berbeda Agama maupun Negara, 

dalam tulisan ini. Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin 

antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama maupun Negara 

menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan terkait syarat-syarat 

dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing, dengan 

tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang 

Maha Esa. 

Perbedaan dalam suatu pernikahan itu dianggap lumrah, namun jika 

yang berbeda adalah agama, hal itu menimbulkan permasalahan lain karena 

masih dianggap asing dimata manusia. Seseorang bisa pindah agama 

mengikuti calon pendampingnya atau sebaliknya, agar pernikahan pasangan 

tersebut dikatakan sah. 

Berikut adalah tabel tentang perbandingan skripsi saya dengan peneliti 

terdahulu apa persamaannya dan apa perbedaannya: 
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Tabel 1.1: Perbandingan penelitian terdahulu 

No. Judul Penulis Keterangan 

1.  Perkawinan beda 

agama di Indonesia 

Dhiya 

fahira,S.H. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui praktik perkawinan 

beda agama yang berada di 

Yayasan harmoni. Jenis penelitian 

kualitatif dengan  metode 

pendekatan normatif empiris. 

Teknik pengumpulan data berupa 

observasi serta interview.  Sumber 

data diperoleh dari Yayasan 

Harmoni Mitra Madania, peraturan 

perundang-undangan dan berbagai 

literatur yang berkaitan dengan 

legalitas perkawinan beda agama 

menurut hukum Islam dan hukum 

positif. 

2. Pernikahan beda 

agama ditinjau dari 

hukum islam dan 

HAM 

Rachma 

nurlinda 

Bagaimana tinjauan hukum Islam 

terhadap pernikahan beda agama di 

Indonesia, bagaimana tinjauan Hak 

Asasi Manusia terhadap pernikahan 

beda agama, serta apa persamaan 

dan perbedaan antara hukum Islam 

dan Hak Asasi Manusia terhadap 

pernikahan beda agama. 
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Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan, perbedaan dari skripsi yang 

diteliti sekarang dengan yang terdahulu, skripsi terdahulu menggunakan 

study kasus terhadap sebuah Yayasan, dan hanya mengambil sumber dari 

hukum yang berada di Indonesia, sedangkan skripsi yang diteliti sekarang, 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

ingin mengetahui secara mendalam 

tentang pernikahan beda agama 

menurut hukum Islam dan ingin 

mengetahui bagaimana Hak Asasi 

Manusia memandang larangan 

pernikahan beda agama dan untuk 

mengetahui persamaan dan 

perbedaan antara hukum Islam dan 

Hak Asasi Manusia terhadap 

pernikahan beda agama. 

3. Pernikahan beda 

agama menurut 

imam 4 madzhab 

Abdul Qadir 

Assagaf 

Penelitian ini diteliti dengan 

menggunakan referensi kitab-kitab 

para imam madzhab dalam kasus 

pernikahan beda agama.  

Menggunakan normative objektif 

dan sumbernya dari Al-Qur’an, 

Hadist, serta para ijtihad dan 

pendapat ulama islam para imam 

madzhab. 
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meneliti yang mencakup seluruh dunia, serta menurut pandangan islam, Al-

Qur’an, Hadist serta yang terutama dari pemikiran dan pandangan para 

imam madzhab.  

Oleh karena itu, penulis memilih judul ini agar lebih mendalami kasus 

perkawinan atau pernikahan beda agama, menurut pandangan dari Ulama-

ulama besar Agama Islam, terutama para Imam 4 madzhab yaitu madzhab 

hambali, madzhab maliki, madzhab syafi’I, dan madzhab Hanafi, yang 

mana mereka berempat ini yang paling populer dalam masalah fikih. 

Bahkan ajaran-ajaran dari mereka banyak dipakai dan digunakan diseluruh 

dunia. 

Alasan lain juga penulis mengambil judul ini, untuk supaya bisa dibaca 

dan fahami bukan hanya dari segi hukum yang berlaku diindonesia, akan 

tetapi dari hukum Islam terutama para imam madzhab. Mungkin orang-

orang diluar sana yang sudah melakukan pernikahan beda agama ini, 

memiliki alasan karena belum faham tentang hukum islam tentang 

pernikahan, atau mungkin ada yang tidak tau mengenai hukum ini. Sebab 

itulah penulis Menyusun skripsi ini agar bisa memberikan ilmu pengetahuan 

lebih luas tentang hukum ini yang sumbernya dari para imam madzhab 

tersebut. Alasan memilih judul ini karena banyaknya peristiwa yang terjadi 

terutama dikalangan tokoh publik dan masyarakat  yang ada di Indonesia, 

oleh sebab itu penulis mengangkat judul ini agar bisa diteliti lebih dalam 

mengenai kasus pernikahan beda agama menurut pandangan  para imam 4 

madzhab. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut :  

1. Bagaimana hukum menikah beda agama menurut pandangan 4 

madzhab? 

2. Bagaimana pernikahan beda Agama dalam hukum positif? 

C. Tujuan Kajian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan kajian 

ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan hukum pernikahan beda agama menurut 

pandangan 4 madzhab 

2. Untuk mendeskripsikan apakah Islam melarang atau membolehkan 

pernikahan yang berbeda keyakinan ( Agama) 

D. Manfaat Kajian 

Secara teoritis, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memperluas 

wawasan bagi penulis dan pembaca, serta dapat menjadi salah satu bahan 

referensi. 

1. Secara praktis, sebagai bentuk sumbangan pemikiran, bagi peneliti 

sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat 

digunakan oleh peneliti dan masyarakat pada umum nya, bagi 

masyarakat bermanfaat sebagai masukan dalam menyelesaikan 

masalah bagi keluarga yang mempunyai permasalahan serupa 

dengan penelitian ini, bagi lembaga sebagai masukan yang 
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konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan sumber 

pustaka. 

E.  Metode penelitian  

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a) Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian 

kepustakaan (Library Research) yaitu suatu penelitian yang 

dilakukan dengan membaca buku-buku, litaratur dan 

menelaah dari barbagai macam teori dan pendapat yang 

mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

Berkenaan dengan penelitian ini, penulis membaca dan 

mengambil teori-teori dari buku, jurnal, ataupun literatur lain 

yang berkaitan dengan masalah Pernikahan Beda Agama 

tersebut, menetapkan hukum yang menyimpulkan hasil 

penelitian dari berbagai macam sumber tersebut. 

b) Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat normatif objektif yaitu penelitian 

hukum yang di dasarkan pada bahan hukum yang diperoleh 

dari studi kepustakaan, dengan mencoba untuk menganalisa 

suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-

undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan lainya yang 

relevan. 
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2. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat 

dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum 

primer berupa Al-Qur’an & Al-Hadits. 

b) Bahan Hukum Sekunder, Merupakan sumber yang diperoleh 

untuk memperkuat data yang diperoleh dari bahan hukum 

primer yaitu, Buku-buku, Makalah, Jurnal, Akses artikel 

internet yang berkaitan dengan masalah pernikahan beda 

agama menurut empat madzhab. 

3. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan 

menggunakan metode dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara 

pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada 

atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkip, 

buku, kitab, artikel-artikel dan lain sebagainya yang berhubungan 

dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Situs web juga 

menjadi bahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi 

yang relevan dengan penelitian ini. 

4. Metode Pengelolaan data  

 Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data 

sebagai berikut: 
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a) Pemeriksaan Data (Editing) yaitu mengoreksi apakah 

data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan 

sesuai dengan masalah yang penulis teliti seperti buku-

buku tentang Hukum Pernikahan beda agama. 

b) Rekonsturksi Data (Recontructing), yaitu menyusun 

ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah 

dipahami. 

c) Sistematisasi Data (Systematizing), yaitu menempatkan 

data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan 

urutan masalah. Setelah terkumpul data, penulis 

mengoreksi data dengan cara mengecek kelengkapan 

data yang sesuai dengan permasalahan, setelah itu 

memberikan catatan atau tanda khusus berdasarkan 

sumber data dan rumusan masalah, kemudian disusun 

ulang secara teratur berurutan sehingga dapat menjadi 

sebuah permasalahan yang dapat dipahami, dengan 

menetapkan data secara sistematis sesuai dengan urutan 

permasalahan, sehingga dengan demikian, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai hasil penelitian. 

5. Metode Analisis Data  

Setelah data terhimpun melalui penelitian yang telah dilakukan, 

maka selanjutnya data dapat dianalisis secara kualitatif dengan 

menggunakan metode berfikir induktif, deduktif dan komparatif. 
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Metode berfikir induktif adalah keputusan baru yang bersifat umum 

yang didapat dari keputusan-keputusan yang bersifat khusus. 

Sedangkan yang dimaksud dengan metode berfikir deduktif adalah 

suatu penganalisa yang perangkat dari pengetahuan yang umum, kita 

hendak menilai suatu kejadian dengan secara khusus. Dengan cara 

membandingkan ketentuan yang ada dalam dua sistem hukum yang 

berbeda mengenai permasalahan yang sama, dengan tujuan 

menemukan dan mencermati perbedaan dan persamaan antar elemen 

dalam kedua sistem hukum tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan-

kesimpulan sebagai penyelesaian dari bagian persoalan yang terdapat 

dalam pokok permasalahan. 
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BAB IV 

Penutup 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan sumber yang sudah dipelajari, diteliti dan dibahas dari 

Al-Qur’an, Hadist, dan pendapat Para Ulama Madzhab, maka penulis 

menyimpulkan bahwa pada zaman ini sangat tidak dianjurkan untuk 

menikah dengan Wanita-wanita non muslim sekalipun dia adalah 

penganut agama samawi yang benar-benar taat, karena untuk saat ini 

sudah tidak ada lagi Wanita ahli kitab yang benar-benar murni, 

Seandainya pada zaman ini ada penganut ahli kitab yang benar-benar 

murni, mereka sudah pasti masuk Islam, karena para penganut Ahli 

kitab mereka mempercayai Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. 

Bahkan mereka sangat mengenal Nabi Muhammad SAW melebihi 

dari pada mereka mengenal anak-anaknya sendiri. 

2. Pernikahan beda Agama tidak diakui oleh Negara Indonesia, bahkan 

pengadilan Agama yang berada di Indonesia tidak menetapkan SAH 

pada perkara pernikahan Agama. 

B. Saran 

Dari pembahasan di atas peneliti sadar masih banyak kekurangan 

dalam melakukan penelitian tentang Perkawinan Beda Agama, oleh karena 

itu peneliti menyarankan : 

1. Bagi pemuka agama untuk memberikan pelajaran tentang hukum 

perkawinan dan perkawinan beda agama terhadap masyrakat 
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khususnya pada umat Islam supaya tidak bertentangan dengan dasar 

hukum agamanya, 

2. Bagi mahasiswa lainnya yang akan melakukan penelitian terkait 

hukum pernikahan beda agama agar untuk mengembangkan 

penelitianya lebih dalam lagi, karena masalah perkawinan adalah 

masalah yang serius didalam kehidupan masyarakat Indonesia, 

3. Bagi para pembaca agar membaca juga penelitian atau buku-buku 

perkawinan beda agama lainnya, sebab peneliti merasa masih banyak 

kekurangan dalam penulisan hasil penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdurrahman Ad-Dimasyqi, M. (2014). Fiqih Empat Madzhab. Bandung: 

Hasyimi. 

Abdurrahman Al-Juzairi,2004 Dar-Alamiyyah, Fikih Arba’Madzahib. 

Abu Bakar bin Mas’ud Al-Kasani Al-Hanafi, Badaa’i Al-Shanai’, (Beirut: Dar Al-

Kutub Al-Ilmiyyah: 1424) 

Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, (Mesir : Mathba’ah al-Halabiy, 

1946), Cet. I, Jilid II,  

Al-Hajjaj, M. (1415 H/1994 M). Shahih Muslim, Juz IX. Beirut: Darul Kutub Al-

Ilmiyyah Libanon. 

Al-Shabuni, Ali, Rawai’ al-Bayan, Juz I, (Damaskus: Maktabat al- 

Al-Zuhayli, Wahbah, Tafsir al-Munir, Juz V-VI, (Damaskus: Dar al-Fikr, 

As-Sayyid Salim, A.M.K. (2014). Shahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih 

Madzahib Al-A’imah/Shahih Fikih Sunnah. Jakata: Pustaka Azzam. 

Azzam, A.A.M. dan Hawwas, A.W.S. (2009). Fiqh Munakahat. Jakarta: Amzah. 

Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani. 

Ghazali, tth). 

Ibn Qudamah, Al-Sharh al-Kabir ‘ala Matan al-Mughni, (Suriah: Dar al-Bayan, 

t.t) Jilid VII 



87 
 

Ibnu Jarir al-Thabari, Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an, ( Beirut: Muassasah Al-

Risalah, 2006), cet 1, Juz 3,  

Ibnu Jarir Al-Thabari, Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an, (Beirut: Muassasah Al-

Risalah, 2006), Cet 1, Juz 3,  

Ibnu Jarir Al-Thabari, Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an, (Beirut: Muassasah Al-

Risalah, 2006), 

Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir (Dar Thaibah t.t.), Juz 1.  

Ibnu Rusyd, Bidayat al-Mujtahid, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t) Juz 2 h. 33 dan Wahbah 

Al-Zuhayli, Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, ( Damaskus: Dar Al-Fikr, 120) 

Cet. 2. Juz 3,  

Jakarta, 2011. 

membuka-pintu-pemurtadan/www.qaradawi.net 

Muhammad ‘Ali al-Sabuni, Tafsir Ayat al-Ahkam, (Mekah: Dar Alquran, 1972) 

Nurcholish, Achmad, Menjawab 101 Masalah Nikah Beda Agama, Penerbit 

Harmoni Mitra Media & ICRP, Yogyakarta, 2012. 

Rasyid Ridha,Tafsir al-Manar, (Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1947), Cet. 2, 

Juz VI,  

Ridla, Rasyid, Tafsir Al-Manar, Vol. VI, (Cairo: Dar al-Manar, 1367 H). 

Robbani, Anis, Analisa Kritis terhadap Konsep Pemikiran Feminis 

Sabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah, Vol. III (Beirut: Dar al-Fikr, Cet. I, 1977). 



88 
 

Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah (Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi, 1985) Juz II. 

Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah 

tentang Perkawinan Beda Agama, Skripsi S1, Prodi Ahwal al- 

Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,  

Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 

Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 

1984), Cet 2. Juz 3.  

Wahbah Al-Zuhayli, Tafsir Al-Munir, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2009), Cet-10. 

Juz 1,  

www.hizbut-tahrir.or.id/2014/09/11/nikah-beda-agama-menyerangislam- 

 http://www.jadipintar.com/2013/07/Fatwa-Ulama-Tentang-Hukum-Pernikahan-

Beda-Agama.html 

http://www.hizbut-tahrir.or.id/2014/09/11/nikah-beda-agama-menyerangislam-

	1. COVER.pdf (p.1)
	3. ABSTRAKSI BAHASA INDONESIA DAN INGGRIS.pdf (p.2-3)
	5. BAB I PENDAHULUAN.pdf (p.4-15)
	8. BAB IV PENUTUP.pdf (p.16-17)
	9. DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.18-20)

