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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Pengertian Pernikahan 

1. Pernikahan secara etimologi (bahasa) 

 Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang di dalam bahasa 

Indonesia sering diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah atau Perkawinan 

dalam Al-Qur‟an dan Hadits disebut dengan Nikah( نكاح ) dan zawaj ( زواح  

)
1
.Secara etimologi (harfiah) nikah memiliki banyak arti yaitu " hubungan 

jenis kelamin"( الوطء   ), "bergabung"( الضم )"mengumpulkan"( علجم  ) dan juga 

"akad "( العقد) 
2
. Nikah menurut istilah syariat Islam adalah akad yang 

menghalalkan pergaulan antara laki – laki dan perempuan yang tidak ada 

hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban 

antara kedua insan.
3
 

 Ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa kata nikah itu dalam arti 

hakiki berarti akad dan arti majazinya adalah bersetubuh (watho’). 

Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah dalam arti 

hakiki adalah bersetubuh (watho’) dan arti majazinya adalah akad.
4
 

 

                                                           
1Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007), 

Cet-III., h., 35 – 36. 
2Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2005), 42 – 43. 
3Amir Syarifuddin, Loc.cit. 
4Ibid., h. 37. 
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2. Arti pernikahan secara terminologi (istilah) 

 Secara terminologi perkawinan menurut Abu Hanifah adalah 

"Akadyang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, 

yangdilakukan dengan sengaja".Pengukuhan yang dimaksud adalah suatu 

pengukuhanyang sesuai dengan ketetapan pembuat syari'ah, bukan sekedar 

pengukuhan yangdilakukan oleh dua orang yang saling membuat 'aqad 

(perjanjian) yang bertujuanhanya untuk mendapatkan kenikmatan.
5
 

Definisi yang sama di ungkapkan oleh Wahbah Al-Zuhaily yaitu 

perkawinanadalah "Akad yang telah di tetapkan oleh syar'i agar seorang 

laki-laki dapatmengambil manfaat untuk melakukan istima' dengan seorang 

wanita atausebalikya".
6
 

Muhammad Abu Zahrah juga mengatakan pernikahan ialah:
7
 

ُهَما ِمْن  دُّ َماِلَكِلي ْ َعْقٌد يُِفْيُد ِحلُّ اْلِعْشرَِة بَ ْْيَ الرَِّجِل َواْلَمْرأَِة, َوتَ َعاَونُ ُهَما َوَيَِ
 ُحُقْوٍق َوَما َعَلْيِو ِمْن َواِجَباتٍ 

 

Artinya: “suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara 

seorang pria dengan seorang perempuan yang saling 

membantu, masing-masing mempunyai kewajiban yang 

harus dipenuhi". 

 

Sedangkan para ulama Muta‟akhirin dalam mendefinisikan nikah 

telah memasukkan hak dan kewajiban antara suami istri, di antaranya 

                                                           
5 Muhammad. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta: 

Siraja, 2006), Cet. III,  h., 11. 
6Wahbah al - Zuhaily, Al - Fiqh al - Islami Wa Adillatuhu, (Damaskus: Dara al - Fikr, tt), 

Jilid VII, h., 23. 
7M. Abu Zahrah, Al-Ahwalul Syakhshiyah, (Darul Fikri Al-„Arabi, 1978), h. 19.  
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adalah: Menurut Muhammad Rifa‟i, nikah adalah suatu akad yang 

menghalalkan pergaulan secara syah antara laki-laki dan perempuan yang 

bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban di antara 

keduanya.
8

Sedangkan menurut Sudarsono, nikah adalah akad untuk 

menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong 

menolong antara laki-laki dan perempuan di mana antara keduanya bukan 

muhrim.
9
 

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 disebutkan sebagai berikut: 

“Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau MitsaqanGhalidhan 

untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 

ibadah”.
10

 

Lebih luas lagi pengertian yang terdapat di dalam Pasal 1 UU 

No. 1 tahun 1974 sebagai berikut : 

“Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorangwanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ke-

Tuhanan Yang Maha Esa”.
11

  

                                                           
8Moh.  Rifa‟I, loc.cit. 
9Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 188 

10 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika 

Pressindo,1992), h. 114. 
11 Abdul Gani Abdullah, Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan 

PeradilanAgama, (Jakarta: Intermesa, 1991), h. 187 
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Dari berbagai pengertian di atas, meskipun redaksinya berbeda 

akan tetapi ada kesamaannya. Karena itu dapat disimpulkan pernikahan 

ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin 

antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagian 

hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang 

dengan cara yang diridhai Allah SWT. Dalam konteks ini Rasulullah 

bersabda:  

ُد ْبُن َجْعَفٍر َأْخبَ رَنَا ُُحَْيُد ْبُن َأِب ُُحَْيدٍ  ثَ َنا َسِعيُد ْبُن َأِب َمْرََيَ َأْخبَ رَنَا ُُمَمَّ  َحدَّ
َع أََنَس ْبَن َماِلٍك َرِضَي اللَُّو َعْنُو يَ ُقوُل َجاَء َثََلثَُة َرْىٍط ِإََل بُ ُيوِت  الطَّوِيُل أَنَُّو َسَِ

 أَْزَواِج النَِّبِّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َيْسأَُلوَن َعْن ِعَباَدِة النَِّبِّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ 
ا ُأْخبُِ  وا َأأَن َُّهْم تَ َقالُّوَىا فَ َقاُلوا َوأَْيَن َْحُْن ِمْن النَِّبِّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َدْد فَ َلمَّ

ا أَنَا فَِإِّنِّ ُأَصلِّي اللَّْيَل أََبًدا  َر دَاَل َأَحُدُىْم أَمَّ َم ِمْن َذنِْبِو َوَما تََأخَّ ُغِفَر َلُو َما تَ َقدَّ
ْىَر َوََل أُْفِطُر َودَاَل آَخُر أَنَا أَْعَتزُِل النَِّساَء َفََل أَتَ َزوَُّج أََبًدا َودَاَل آَخُر أَنَا َأصُ  وُم الدَّ

َفَجاَء َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ِإلَْيِهْم فَ َقاَل أَنْ ُتْم الَِّذيَن دُ ْلُتْم َأَذا وََأَذا 
لَِّو َوأَتْ َقاُأْم َلُو َلِكِّنِّ َأُصوُم َوأُْفِطُر َوُأَصلِّي َوأَْرُدُد َوأَتَ َزوَُّج أََما َواللَِّو ِإِّنِّ ََلَْخَشاُأْم لِ 

 .النَِّساَء َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَِِّت فَ َلْيَس ِمِّنِّ 
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amir Abu Maryam 

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far Telah 

mengabarkan kepada kami Humaid bin Abu Humaid Ath 

Thawil bahwa ia mendengar Anas bin Malik radliallahu 'anhu 

berkata; Ada tiga orang mendatangi rumah isteri-isteri Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya tentang ibadah Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam. Dan setelah diberitakan kepada 

mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi 

mereka. Mereka berkata, "Ibadah kita tak ada apa-apanya 

dibanding Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bukankah 

beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga 

yang akan datang?" Salah seorang dari mereka berkata, 

"Sungguh, aku akan shalat malam selama-lamanya." 
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Kemudian yang lain berkata, "Kalau aku, maka sungguh, aku 

akan berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan 

berbuka." Dan yang lain lagi berkata, "Aku akan menjauhi 

wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya." Kemudian 

datanglah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada 

mereka seraya bertanya: "Kalian berkata begini dan begitu. 

Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut 

kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku 

berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta 

menikahi wanita. Barangsiapa yang benci sunnahku, maka 

bukanlah dari golonganku." (HR al-Bukhari).
12

 

 

B. Dasar Hukum Pernikahan. 

Ayat Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW yang 

menerangkan tentang perintah yang terkait dengan pernikahan terhadap 

umatnya dengan menetapkan syarat-syarat dalam menegakkan konsep 

pernikahan Islam. 

1. Alquran 

 Terdapat dalam Alquran Surah An- Nisa‟ ayat 32 : 

                      

                     

           

 

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah 

kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. 

(karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang 

mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa 

yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari 

                                                           
12

Al-Bukhori, Sahih al-Bukhari, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/ 1990 M), Juz 3, h. 

251 



18 
 

karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala 

sesuatu.
13

 

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki-laki yang sudah mampu 

untuk melaksanakan nikah. Bahkan diberikan penetapan tentang batasan 

wanita yang boleh untuk dinikahi. Syarat Adil dalam ayat ini adalah adil 

didalam kewajibanmemberikan nafkah kepada isteri berupa pakaian, tempat 

tinggal, giliran dan lainnya yang bersifat lahiriyah. Firman Allah Swt dalam 

Alquran Surah An- Nahl ayat 72: 

                   

                      

      

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu 

sendiridan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-

anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. 

Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan 

mengingkari nikmat Allah ?".
14

 

 

Firman Allah Swt dalam Al-Qur‟an Surat An-Nuur ayat 32: 

             

                   

 

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian
15

 diantara kamu, dan 

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu 

                                                           
13Terjemahan Kementerian  Agama RI,  Op. cit.,  h. 32 
14

TerjemahanKementerian  Agama RI,  Op. cit.,  h. 72 
15

Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak 

bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin. 
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yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika 

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-

Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha 

mengetahui.
16

 

 

Dari ayat di atas hendaklah seorang laki-laki yang belum menikah 

atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat 

menikah. 

2. Hadis 

َعْن َعْبِد اَللَِّو ْبِن َمْسُعوٍد رضي اهلل عنو دَاَل لََنا َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل عليو وسلم ) 
َباب َمِن اْسَتطَاَع ِمْنُكُم اَْلَباَءَة فَ ْلَيتَ َزوَّْج , فَِإنَُّو أََغضُّ لِْلَبَصِر , يَا  َمْعَشَر اَلشَّ

ْوِم ; فَِإنَُّو َلُو ِوَجاٌء ( 17َوَأْحَصُن لِْلَفرِْج , َوَمْن َلَْ َيْسَتِطْع فَ َعَلْيِو بِالصَّ  

Artinya: Dari Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: 

Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: 

Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu 

berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan 

pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum 

mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.  

Seruan dari Rasulullah ditujukan kepada para pemuda karena 

sesungguhnya mereka memiliki kekuatan kecintaan kepada kaum wanita. 

Ulama berbeda pendapat tentang maksud “ba’ah”( َاَْلَباَءة), pendapat yang 

kuat bahwa yang dimaksud adalah jima‟. Maka dapat diartikan bahwa 

barang siapa diantara kamu yang mampu untuk jima‟ disamping mampu 

biaya dalam pernikahan, maka hendaklah dia nikah, dan barang siapa 

belum mampu jima‟ disamping tidak mampu membiayai dalam pernikahan 

                                                           
16

TerjemahanKementerian  Agama RI,  Op. cit.,  h. 32 
17Shohih Muslim, Juz 2, (Maktabah Syamiilah), hlm. 1019 
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maka hendaklah ia berpuasa agar dia dapat mengandalikan syahwatnya 

dari kejahatan nafsu birahinya.
18

 

Sedangkan Yang dimaksud dengan “Wija’” (  ِوَجاء)adalah kalimat 

isim yang dalam kamus al-Munawwir diartikan penawar/penekan nafsu 

syahwat
19

, kata dasar dari kalimat ini adalah   ََوَجأ  .َوْجأً  -

An-Nawawi menjelaskan dalam kitabnya sebagai berikut: 

ا ) اْلوَِجاء ( فَِبَكْسِر اْلَواو َوبِاْلَمدِّ ، َوُىَو َرّض اْلَِْصَيتَ ْْيِ ، َواْلُمرَاد ُىَنا : َأنَّ  َوأَمَّ
ْهَوة ، َويَ ْقَطع  ْوم يَ ْقَطع الشَّ  َشّر اْلَمِِّنّ ، َأَما يَ ْفَعلُو اْلوَِجاء .الصَّ

 
Artinya: “wija’ dengan wawu dibaca kasrah adalah 

menumbuk/meremukkan kedua buah pelir (alat kelamin laki-

laki), artinya sesungguhnya puasa itu dapat mencegah/memotong 

syahwat dan memotong tetesan mani seperti yang dilakukan 

wija‟ 

 

Menurut hemat penulis, kata wija‟ ini mengandung beberapa 

makna sebagai berikut: 

a. Wija‟ dapat diartikan secara sempit sebagai sebuah akibat 

dari seseorang yang melakukan puasa, yakni dapat 

menghentikan hawa nafsu. 

b. Wija‟ dapat diartikan secara luas sebagai sebuah manfaat 

yang disebabkan oleh seseorang melakukan puasa, seperti 

dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan tercela, dapat 

                                                           
18Abu Bakar Muhammad, Terjemah, Subulus Salam, Cet 1, (Surabaya: Al-Ikhlas), hlm. 

393. 
19

Kamus al-Munawwir. Hal: 1537 
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menjadi pelipur lara seseorang yang ingin menikah, dan lain-

lain. 

 

C. Asas-Asas Pernikahan 

Menurut Sayuti Thalib, asas pernikahan dalam hukum Islam adalah 

monogami,
20

 ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur‟an Surat 

An-Nisa Ayat 3: 

                           

                           

      

 

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka 

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau 

empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil
21

, 

Maka (kawinilah) seorang saja
22

, atau budak-budak yang kamu 

miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat 

aniaya.
23

 

 

                                                           
20Monogami berasal dari bahasa Yunani: monos yang berarti satu atau sendiri, dan 

gamos yang berarti pernikahan. Artinya kondisi hanya memiliki satu pasangan dalam pernikahan 
21  Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, 

tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. 
22 Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat 

ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad 

s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. 
23Terjemahan Kementerian  Agama RI,  Op. cit.,  h. 77  
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Menurutnya poligami
24

 yaitu pernikahan seorang suami (laki-laki) 

dengan lebih seorang isteri. 25 Pernikahan ini dilarang oleh hukum Islam, 

sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur‟an Surat An-Nisa Ayat 24: 

                    

                    

                  

                      

      

 
Artinya:  Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, 

kecuali budak-budak yang kamu miliki
26

(Allah telah 

menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan 

Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian
27

 (yaitu) mencari 

isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. 

Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara 

mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan 

sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa 

bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling 

merelakannya, sesudah menentukan mahar itu
28

. Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
29

 

 

                                                           
24

Poligami berasal dari bahasa Yunani, poly atau polos yang berarti banyak sedangkan 

gamos atau gamein yang berarti berarti kawin atau perkawinan. Jadi secara bahasa, poligami 

berarti suatu perkawinan yang banyak atau suatu perkawinan  yang lebih dari seorang. 
25Sayuti Thalib, Azas Perkawinan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 57-58 

26
Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-

samanya. 
27

Ialah: selain dari macam-macam wanita yang tersebut dalam surat An Nisaa' ayat 23 

dan 24. 
28

Ialah: menambah, mengurangi atau tidak membayar sama sekali maskawin yang telah 

ditetapkan 
29

Terjemahan Kementerian  Agama RI,  Op. cit.,  h. 82  
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Dilihat dari segi wanita yang bersangkutan, maka ketentuan ayat ini 

berupa larangan untuk berpoliandri. Sedangkan dilihat dari segi seorang 

laki-laki yang akan perpoligami, ayat ini berarti melarang berpoligami 

terhadap wanita yang sedang bersuami.
30

 

Asas-asas pernikahan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang 

No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, yaitu: 

a. Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal. Asas ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur‟an Surat Al-

Ruum Ayat 21: 

                      

                  

 

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, 

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 

dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
31

 

 

b. Suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-

masing agama dan kepercayaannya. 

c. Suatu pernikahan harus dicatat.  

d. Asas monogami 

                                                           
30 Sayuti Thalib,Op.Cit, hlm. 58 
31

Terjemahan Kementerian  Agama RI,  Op. cit.,  h. 406 
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Monogami dalam hukum pernikahan di Indonesia 

didasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 3, yang 

pada asasnya bahwa dalam suatu pernikahan seorang pria hanya 

boleh mempunyai seorang isteri. seorang wanita hanya boleh 

memiliki seorang suami.
32 

Meskipun menganut asas monogami, Undang-Undang No.1 

Tahun 1974 pasal 4, membuka kemungkinan peluang bagi seorang 

suami untuk berpoligami. dengan syarat harus mendapat izin dari 

Pengadilan Agama dengan disertai alasan-alasan yang disebutkan 

pada ayat 2:
33

 

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang 

isteri. 

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan. 

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Pada pasal 5 ditambahkan mengenai pengajuan permohonan ke 

pengadilan, yakni pemohon harus memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut:
34

 

a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri. 

                                                           
32 Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementetrian Agama Republik Indonesia , 

Op.Cit, hlm.22 
33Ibid, h. 23 
34Ibid, h.23 
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b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-

keperluan isteri dan anak-anak mereka. 

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-

isteri dan anak-anak mereka.
35

 

d. Cukup umur 

1. Mempersulit terjadinya perceraian 

2. Kewajiban suami istri adalah seimbang.
36

 

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur‟an Surat An-Nisa 

Ayat 32 

                  

                       

             

 
Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan 

Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari 

sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada 

bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi 

Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka 

usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari 

karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala 

sesuatu.
37

 

 

Firman Allah Swt dalam Al-Qur‟an Surat An-Nisa Ayat 34 

                                                           
35Ibid, h. 23 
36 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 

h.30-32 
37TerjemahanKementerian  Agama RI,  Op. cit.,  h. 32 
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Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 

karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-

laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka 

(laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. 

sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada 

Allah lagi memelihara diri
38

 ketika suaminya tidak ada, 

oleh karena Allah telah memelihara (mereka)
39

. wanita-

wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya
40

, Maka 

nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur 

mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka 

mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan 

untuk menyusahkannya
41

. Sesungguhnya Allah Maha 

Tinggi lagi Maha besar.
42

 

D. Hukum Melakukan Pernikahan 

Segolongan fuqaha’, yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat 

bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan  Zhahiriyah berpendapat bahwa 

nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhkhirin berpendapat bahwa 

                                                           
38

Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta 

suaminya. 
39

Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli 

isterinya dengan baik. 
40 Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak 

isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. 
41

Maksudnya: untuk memberi peljaran kepada isteri yang dikhawatirkan 

pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah 

dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul 

mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya 

janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya. 
42Terjemahan Kementerian  Agama RI,  Op. cit.,  h. 34 
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nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan 

mubah untuk segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau 

berdasarkan kekhawatiran (akan terjerumus kepada yang haram) dirinya.
43

 

Adapun penulis kitab Mughni mengatakan berkenaan dengan 

pernikahan ini, manusia terbagi menjadi tiga macam: 

Pertama, orang yang takut terjerumus dalam pelanggaran jika ia 

tidak menikah. Menurut para fuqaha secara keseluruhan, keadaan seperti itu 

menjadikan seorang wajib menikah, demi menjaga kesucian dirinya dan 

jalannya adalah dengan cara menikah. 

Kedua, orang yang disunnahkan untuk menikah. Yaitu orang yang 

syahwatnya bergejolak, yang dengan pernikahan tersebut dapat 

menyelamatkannya dari berbuat maksiat kepada Allah. Menurut pendapat 

ashabur ra’yi, menikah dalam keadaan seperti itu adalah lebih utama daripada 

menjalankan ibada sunnah. Dan itu pula menjadi pendapat sahabat. Ibnu 

Mas‟ud mengungkapkan, “seandainya ajalku hanya tinggal sepuluh hari dan 

aku tahu bahwa aku akan meninggal pada hari yang kesepuluh, sedang pada 

saat itu aku mempunyai kesempatan untuk menikah, niscaya aku akan 

menikah karena takut fitnah.
44

 

Ketiga, orang yang tidak mempunyai nafsu birahi, baik karena lemah 

syahwatnya atau sebenarnya ia mempunyai nafsu birahi tetapi hilang karena 

penyakit atau karena hal lainnya. Dan mengenai hal tersebut terdapat 

pendapat. Pertama, ia tetap disunahkan menikah, karena universalitas alasan 

                                                           
43Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), jilid II, h. 2. 

44  Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, alih bahasa  Abdul Ghofar, (Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 2011), hlm. 31 
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yang telah dikemukanan diatas. Kedua, tidak menikah adalah lebih baik 

baginya, karena ia tidak dapat mewujudkan tujuan nikah dan bahkan 

menghalangi istrinya untuk dapat menikah dengan laki-laki lain yang lebih 

memenuhi syarat. Karena dengan demikian berarti ia telah memenjarakan 

wanita tersebut.
45

 

Beberapa pendapat Jumhur Ulama di atas dapat disimpulkan hukum 

menikah ada lima sebagai berikut: 

1. Wajib 

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk 

nikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya 

tidak nikah, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut 

adalah wajib
46

. Serta apabila yang bersangkutan mempunyai keinginan 

biologis yang kuat, untuk menghindarkan dari hal-hal yang diharamkan 

untuk berbuat maksiat, juga yang bersangkutan telah mampu dan siap 

melaksanakan tanggung jawab dalam rumah tangga.Sebagaimana firman 

Allah Swt dalam Alquran surat An- Nur ayat 33 

                       

                      

                        

                                                           
45Ibid., 33-34 

46Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet ke-5, h. 18. 
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Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga 

kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan 

karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang 

memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian 

dengan mereka
47

, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada 

mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta 

Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu
48

. dan janganlah kamu 

paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, 

sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak 

mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa 

mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa 

itu.
49

 

2. Sunnah 

Menurut Ibnu Rusd dalam buku terjemahan Bidayatul Mujathid 

yang di takhrij oleh Ahmad Abu Majdi menyebutkan hukum nikah itu 

sekelompok ulama, yaitu jumhur berpendapat bahwa nikah itu sunnah
50

. 

Apabila orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk 

melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak nikah tidak dikhawatirkan 

                                                           
47

Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, Yaitu seorang 

hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekakan, dengan Perjanjian bahwa budak itu akan 

membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima Perjanjian itu 

kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi Perjanjian itu dengan harta yang halal. 
48

Untuk mempercepat lunasnya Perjanjian itu hendaklah budak- budak itu ditolong 

dengan harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya. 
49TerjemahanKementerian  Agama RI,  Op. cit.,  h.354 
50Ibnu Rusd, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014. h. 1 
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akan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut 

adalah sunnah
51

. Serta sunnah menikah apabila yang bersangkutan, 

1) Siap dan mampu menjalankan keinginan biologi, 

2) Siap dan mampu melaksanakan tanggung jawab berumah tangga. 

 

 

3. Haram 

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai 

kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-

kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan 

perkawinan akan terlantar dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan 

perkawinan bagi orang tersebut adalah haram
52

. Serta apabila dia 

mempunyai penyakit yang akan menular kepada pasangannya juga 

keturunannya.
53

 Allah Swt berfirman: 

  . . .              . . .    

Artinya: “…Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan 

janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam 

kebinasaan…
54

 

4. Makruh 

                                                           
51Ibid, h. 19. 
52Ibid, h. 20.  
53Ibrahim Muhammad Al-jamal, Fiqh Al-Mar’ah Al-Muslimah (Fiqh Wanita), alih bahasa 

Anshari Umar Sitanggal, (Semarang:  Asy-Syifa‟, 1991), h.329 
54

TerjemahanKementerian  Agama RI,  Op. cit.,  h. 36  



31 
 

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan 

perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri 

sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya 

tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat 

untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik
55

. 

5. Mubah 

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, 

tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan 

apabila melakukannya juga tidak akan melantarkan istri. Perkawinan 

tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan 

tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga 

sejahtera
56

.Begitu pendapat sebagian ulama muta‟akhirin (belakangan) 

dari Mazhab Maliki bahwa hukum nikah adalah mubah.
57

 

Didalam kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Wahbah Az-Zuhaili 

juga menguraikan mengenai jenis dan sifat pernikahan syar‟i dari segi 

diminta dikerjakan atau tidak, maka menurut para ahli fiqih tergantung 

pada keadaan masing-masing. 

1. Fardhu: menurut kebanyakan para ulama fiqih, hukum pernikahan 

adalah wajib, jika seorang yakin akan jatuh kedalam perzinaan 

seandainya tidak menikah, sedangkan ia mampu untuk memberikan 

nafkah kepada istrinya berupa mahar dan nafkah batin serta hak-hak 

pernikahan lainnya. Ia juga tidak mampu menjaga dirinya untuk 

                                                           
55Ibid, h. 21.  
56Ibid. h. 21 
57

Ibid. h. 1 
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terjatuh ke dalam perbuatan hina dengan cara berpuasa dan lainnya. 

Itu karena ia di wajibkan untuk menjaga kehormatan dirinya dari 

perbuatan haram. Segala sesuatu yang merupakan sarana untuk 

kesempurnaan sebuah kewajiban maka ia hukumnya wajib pula. 

Caranya dengan menikah. Menurut jumhur ulama antara wajib dan 

fardhu tidak ada perbedaan. 

2. Haram: nikah diharamkan jika seseorang yakin akan menzhalimi dan 

membahayakan istrinya jika ia menikahinya, seperti dalam keadaan 

tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pernikahan, atau tidak bisa 

berbuat adil diantara isteri-isterinya. Karena segala sesuatu yang 

menyebabkan terjerumus ke dalam keharaman maka ia hukumnya 

juga haram. Jika tejadi benturan antara hal yang mewajibkan 

seseorang untuk menikah dan yang mengharamkan untuk 

melakukannya. Itu seperti ia yakin akan terjerumus ke dalam 

perzinaan seandainya tidak menikah dan sekaligus yakin bahwa ia 

akan menzhalimi istrinya, maka pernikahannya adalah haram. Karena 

jika ada sesuatu yang halal dan haram bercampur maka dimenangkan 

yang haram.
58

 

3. Makruh: pernikahan dimakruhkan jika seseorang khawatir tejatuh 

pada dosa dan mara bahaya. Kekhawatiran ini belum sampai derajat 

keyakinan jika ia menikah. Ia khawatir tidak mampu memberi nafkah, 

berbuat jelek pada keluarga atau kehilangan keinginan pada 

                                                           
58 Wahbah Az-Zuhaili, Op.Cit., h. 41 
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perempuan. Dalam mazhab Hanafi makruh ada dua macam: makruh 

tahrimi (mendekati haram) dan tanzihi(mendekati halal) sesuai dengan 

kuat dan lemahnya kekhawatirannya. Sedangkan menurut para ulama 

Syafi‟i, menikah makruh hukumnya bagi orang yang memiliki 

kelemahan, seperti tua renta, penyakit abadi, kesusahan yang 

berkepanjangan, atau terkena gangguan jin. Menurut mereka juga 

dimakruhkan menikahi perempuan yang telah dikhitbah orang lain dan 

diterima. Juga pernikahan muhallil, jika tidak mensyaratkan didalam 

aqad sesuatu yang dapat membatalkan maksudnya, pernikahan 

penipuan, seperti seorang suami menipu akan keislaman seorang 

perempuan, atau kemerdekaannya, atau dengan nasab tertentu. 

4. Dianjurkan dalam kondisi stabil: menurut jumhur ulama, pernikahan 

dianjurkan jika seorang berada dalam kondisi stabil, sekiranya ia tidak 

khawatir terjerumus ke dalam perzinaan jika tidak menikah. Juga tidak 

khawatir akan berbuat zhalim kepada istrinya jika menikah. Keadaan 

stabil ini merupakan fenomena umum dikalangan manusia.  

Imam Syafi‟i mengatakan bahwa sesungguhnya pernikahan 

dalam keadaan stabil hukumnya adalah mubah, boleh dilakukan dan 

boleh ditinggalkan. Sesungguhnya berkosentrasi untuk ibadah dan 

mencari ilmu lebih utama daripada menikah.
59

 

E. Rukun dan Syarat Pernikahan 

                                                           
59Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 

h.42 
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1. Rukun Pernikahan 

Rukun nikah adalah bagian dari segala hal yang terdapat dalam 

perkawinan yang wajib dipenuhi,
60

sedangkan syarat yang dimaksud dalam 

pernikahan adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan, namun 

berada di luar perbuatan itu. Sebagian dari rukun nikah juga merupakan 

bagian dari persyaratan nikah. Oleh karena itu, persyaratan nikah mengacu 

pada rukun-rukun nikah tersebut.
61

 Dengan demikian, pernikahan 

dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya, sebab kalau tidak 

terpenuhi syarat dan rukunnya pada saat akad berlangsung, maka 

pernikahan tersebut dianggap batal.
62

 

Jadi, syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah dan 

setiap rukun nikah mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada 

rukun tersebut, sehingga antara syarat dan rukun itu menjadi satu 

rangkaian. Artinya saling terkait dan melengkapi.  

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang 

rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang 

perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan pendapat tersebut 

disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. 

Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada 

dalam suatu perkawinan adalah : akad perkawinan, laki-laki yang akan 

                                                           
60 Beni Ahmad Saebani, Hukum Perdata Islam Di indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 

2011), h. 85.  
61Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka satria, 2000), h. 82 
62Ibid. h. 82 
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kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi 

yang menyaksikan akad perkawinan dan mahar atau mas kawin.
63

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 disebutkan, bahwa rukun 

nikah itu terdiri dari lima macam, yaitu : 

1. Calon suami  

2. Calon istri  

3. Wali nikah 

4. Dua orang saksi 

5.  Ijab dan Qabul.
64

 

2. Syarat Pernikahan 

Adapun syarat- syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan 

adalah sebagai berikut : 

a. Calon suami 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi calon suami adalah sebagai 

berikut: 

1) Beragama Islam 

2) Terang prianya (bukan banci) 

3) Tidak dipaksa 

4) Tidak beristri empat orang 

5) Bukan mahram calon istri 

6) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri 

                                                           
63Amir Syarifuddin, Op.cit., h. 59.  
64Abdurrahman, op.,cit., h. 116. 
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7) Mengetahui calon istri tidak haram dinikahi 

8) Tidak sedang ihram haji atau umrah.
65

 

b. Calon istri  

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi calon istri adalah sebagai 

berikut: 

1) Beragama Islam 

2)  Terang wanitanya (bukan banci) 

3) Tidak bersuami dan tidak dalam iddah 

4) Bukan mahram calon suami 

5)  Belum pernah dili‟an (sumpah li‟an) oleh suami 

6) Terang orangnya 

7) Tidak sedang dalam ihram haji atau Umrah
66

. 

c. Wali nikah 

Wali merupakan syarat syahnya suatu pernikahan, demikian 

menurut mazhab Imam Malik, Syafi‟i dan Abu Hanifah berpendapat, 

bahwa jika perempuan melaksanakan akad nikah tanpa wali, maka 

                                                           
65 Departemen Agama RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), (Jakarta: 

ProyekPeningkatan Tenaga Keagamaan Dierektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

danPenyelenggara Haji, 2004), h. 21. 

66Ibid. 21 
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hukumnya tidak sah (batal),
67

 sebagaimana hadits Nabi saw yang 

berbunyi: 

َعْن َأِب بُ ْرَدَة ْبِن َأِب ُموَسى , َعْن أَبِيِو دَاَل : دَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل  عليو وَ 
َحُو اِْبُن اَْلَمِديِِّنِّ    وسلم ) ََل ِنَكاَح ِإَلَّ ِبَوِلٍّ ( َرَواُه َأُْحَُد َواَْلَْربَ َعُة َوَصحَّ

ْرِمِذيُّ , َواْبُن ِحبَّانَ   َواَلت ِّ
Artinya: “Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya 

Radhiyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 

'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali 

dengan wali." (Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits 

shahih menurut Ibnu al-Madiny, Tirmidzi, dan Ibnu 

Hibban).
68

 

 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi wali adalah sebagai berikut: 

1) Laki-laki 

2)  Dewasa 

3)  Mempunyai hak perwalian 

4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
69

 

Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali adalah 

sebagaiberikut: 

1) Bapak, nenek (bapak dari bapak) dan seterusnya sampai ke atas 

                                                           
67 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi’i, 

Hanafi,Maliki dan Hanbali, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1977), h. 53. 
68 Asshan‟ani, Op.,cit., h.117 
69Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Op.,cit., h. 456 
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2) Saudara laki-laki kandung (seibu sebapak) 

3) Saudara laki-laki sebapak 

4) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung 

5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seterusnya 

sampai ke bawah 

6) Paman (saudara dari bapak) kandung 

7) Paman (saudara dari bapak) sebapak 

8)  Anak laki-laki paman kandung 

9) Anak laki-laki paman sebapak dan seterusnya sampai ke bawah.
70

 

d. Dua orang saksi 

Syarat-syarat bagi saksi adalah sebagai berikut: 

1) Beragama Islam 

2)  Laki-laki 

3)  Baligh 

4)  Berakal 

5)  Adil 

                                                           
70 Mahmud yunus, Op.cit., h. 55. 
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6) Mendengar (tidak tuli) 

7)  Melihat (tidak buta) 

8) Bisa bercakap-cakap (tidak bisu) 

9) Tidak pelupa (mughaffal) 

10)  Menjaga harga diri (menjaga muru’ah) 

11)  Mengerti Ijab dan Qabul 

12)  Tidak merangkap menjadi Wali.
71

 

Adapun syarat-syarat saksi dalam Kompilasi hukum Islam 

adalah sebagai berikut: 

Pasal 25: 

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang 

laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak 

tuna rungu atau tuli. 

Pasal 26: 

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta 

menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah 

                                                           
71 Departemen Agama RI. Pedoman pegawaiPencatat Nikah (PPN), Op.cit., h. 22. 
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dilangsungkan.
72

 

e. Ijab dan Qabul 

Rukun nikah yang terakhir adalah ijab dan qabul. Yang 

dimaksud Ijab adalah keinginan pihak wanita untuk menjalin ikatan 

rumah tangga dengan seorang laki-laki, sedangkan qabul adalah 

pernyataan menerima keinginan dari pihak pertama untuk maksud 

tertentu
73

. 

Adapun syarat-syarat yang harus di penuhi dalam melakukan 

ijab qabul dalam pernikahan adalah sebagai berikut: 

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 

2) Adanya penerimaan dari calon wali mempelai pria 

3) Memakai kata-kata nikah, Tazwij atau terjemahan dari kata nikah 

atau Tazwij. 

4) Antara ijab dan qabul bersambung 

5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya 

6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam 

                                                           
72 Abdurrahman, Op.cit.,h. 119. 
73 M. Fauzil Adhim, Mencapai Pernikahan Barakah, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 

2002),h. 27. 
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ihram haji/umrah. 

7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, 

yaitu calon mempelai pria atau walinya, wali dari mempelai wanita 

atau wakilnya dan dua orang saksi
74

. 

Di dalam Kitab Fiqh Sunnah disebutkan bahwa syarat Ijab 

Qabul adalah sebagai berikut : 

1) Kedua belah pihak sudah Tamyiz 

Bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum 

Tamyiz (membedakan yang benar dan salah), maka 

pernikahannya tidak sah. 

2) Ijab Qabulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan 

Ijab dan Qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain. 

3) Hendaklah ucapan Qabul tidak menyalahi ucapan Ijab, kecuali 

kalau lebih baik dari ucapan Ijabnya sendiri yang menyatakan 

pernyataan persetujuannya lebih tegas. 

4) Pihak-pihak yang melakukan Akad harus dapat mendengarkan 

pernyataan masing-masingnya dengan kalimat yang 

maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan Akad nikah
75

. 

                                                           
74 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

1998). h. 72. 
75 Sayyid Sabiq, Op. Cit., cet-1, h, 53  
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F. Tujuan dan Hikmah Pernikahan 

1. Tujuan Pernikahan 

Tujuan pernikahan menurut agama Islam untuk memenuhi petunjuk 

agama dalam rangka mendirikan keluarga harmonis, sejahtera, bahagia. 

Manusia dicipatakan oleh Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu 

mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi yang antara lain 

keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup. Allah SWT mengatur hidup 

manusia dengan aturan pernikahan.
76

Firman Allah Swt dalam Al-Qur‟an 

Surat Ali-Imran ayat 14. 

                   

                   

               

 
Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-

apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang 

banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang 

ternak
77

dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di 

sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).
78

 

 

Dari ayat diatas jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan 

terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan. 

Manusia juga mempunyai fitrah mengenal kepada Tuhan. 

                                                           
76 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 22 
77

Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang 

Termasuk jenis unta, lembu, kambing dan biri-biri. 
78Ibid, h. 51 
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Firman Allah Swt dalam Al-Qur‟an Surat Ar-Rum Ayat 30 

                            

                     

 
Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; 

(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia 

menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. 

(Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak 

mengetahui.
79

 

 

Maksud fitrah Allah: Maksudnya ciptaan Allah. manusia 

diciptakan Allah mempunyai naluri beragama Yaitu agama tauhid. kalau 

ada manusia tidak beragama tauhid, Maka hal itu tidaklah wajar. mereka 

tidak beragama tauhid itu hanyalah lantara pengaruh lingkungan. 

Abd. Rahman Ghazaly menyebutkan mengenai tujuan pernikahan 

setidaknya ada lima poin, yang diuraikan sebagai berikut: 

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan 

Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di 

dunia dan akhirat. Kebahagiaan dicapai dengan hidup berbakti kepada 

Tuhan secara sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan 

berkeluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran 

anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa.
80

 Al-qur‟an 

juga menganjurkan agar manusia selalu berdo‟a agar dianugerahi 

                                                           
79

Kementerian  Agama RI,  Op. cit.,  h. 407 
80Abd. Rahman Ghazaly, Op.Cit., h. 25 
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keturunan yang menjadi mutiara dari istrinya.Firman Allah Swt dalam 

Al-Qur‟an Surat Al-Furqan Ayat 74 

                   

           

 
Artinya: Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, 

anugrahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan 

Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami 

imam bagi orang-orang yang bertakwa
81

. 

 

2. Penyaluran syahwat dan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab 

Manusia dicipakatan berjodoh-jodohh dan diciptakan oleh Allah 

mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita. 

Didalam Al-Qur‟an dinyatakan bahwa pria dan wanita bagaikan 

pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain.
82

 Firman Allah Swt 

dalam Alquran surah Al- Baqarah ayat 187: 

                     

                

                 

                            

                  

                                                           
81

Kementerian  Agama RI,  Op. cit.,  h. 366 
82Abd. Rahman Ghazaly, Op.Cit., h. 27 
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Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur 

dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan 

kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui 

bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu 

Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. 

Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah 

ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga 

terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. 

kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, 

(tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu 

beri'tikaf
83

 dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka 

janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah 

menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka 

bertakwa.
84

 

 

Penyaluran cinta dan kasih sayang diluar pernikahan tidak akan 

menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena 

didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma. Satu-

satunya norma adalah yang ada pada dirinya masing-masing. 

Sedangkan masing-masing mempunyai kebebasan. Pernikahan 

mengikat adanya kebebasan menumpahkan cinta dan kasih sayang 

secara harmonis dan bertanggung jawab melaksanakan kewajiban. 

3. Memelihara diri dari kerusakan 

Orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan pernikahan 

akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, 

karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu condong 

                                                           
83

I'tikaf ialah berada dalam mesjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. 
84

TerjemahanKementerian  Agama RI,  Op. cit.,  h. 29 
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mendorong manusia untuk berbuat yang tidak baik.
85

 Dorongan nafsu 

yang utama ialah nafsu seksual, karenanya perlulah menyalurkannya 

dengan baik, yakni pernikahan. 

4. Memberikan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang 

halal. 

Rasa tanggung jawab akan kebutuhan mendorong semangat 

untuk mencari rezeki sebagai bekal hidup keluarga dan hidupnya tidak 

hanya untuk dirinya, tetapi untuk diri dan keluarga. Suami isteri yang 

pernikahannya didasarkan pada pengalaman agama, jerih payah dalam 

usahanya upayanya dalam mecari keperluan hidup dan keluarga yang 

dibinanya dapat digolongkan ibadah dalam arti luas, dengan demikian, 

melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan 

bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.
86

 

5. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang 

sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang. 

Dalam hidup manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman 

hidup untuk mencapai kebahagiaan, dimana kebahagiaan masyarakat 

dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota 

keluarga dan keluarganya. Dimana hal tersebut tergantung dari 

keberhasilan pembinaan yang harmonis antra suami istri dalam saru 

rumah tangga. Kerharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran 

anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. 

                                                           
85 Abd. Rahman Ghazaly, Op.Cit.,  h.29 
86Ibid, h. 30 
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Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan pernikahan antara 

suami isteri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta 

mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya.
87

 

2. Himah pernikahan 

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi,
88

 hikmah-hikmah pernikahan 

itu antara lain: 

1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. ketika keturunan itu 

banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah. 

Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus 

terus dilestarikan sampai benar-benar makmur. 

2. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan 

rumah tangganya teratur. Ketertiban tersebut tidak mungkin 

terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga. 

Dengan alasan itulah maka nikah disyari‟atkan, sehingga keadaan 

kaum laki-laki menjadi tentram dan dunia akan makmur. 

3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi 

memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat 

dengan berbagai macam pekerjaan. 

4. Sesuai dengan tabiatnya manusia itu cenderung mengasihi orang 

yang dikasihi. Adanya isteri akan bisa menghilangkan kesedihan dan 

ketakutan. 

                                                           
87Ibid., h. 31 
88 Ali Ahmad Al-jurjawi, Hikmah Al-Tasyri wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah 

Hukum Islam), alih bahasa Hadi Mulyo dan Sobahus Surur, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), h. 256-

258 
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5. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) 

untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan 

menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak 

dihalalkan untuknya.  

6. Pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya. 

Didalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara 

hak-hak dalam warisan. 

7. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. 

Pernikahan pada umunya akan mengasilkan keturunan yang banyak. 

G. Halangan Nikah 

Setiap wanita menjadi halal berdasarkan syari‟at karena dua sisi 

kemungkinan karena pernikahan atan karena kepemilikan budak. Secara 

global berbagai penghalang yang bersifat syar‟i itu terbagi dua macam
89

. 

Pertama  penghalang  yang bersifat abadi, yaitu keharaman yang tetap akan 

terus melekat selamanya antara laki-laki dan perempuan, apa pun yang terjadi 

antara keduanya. Kedua penghalang yang bersifat sementara, yaitu 

kemahraman yang sewaktu-waktu berubah menjadi tidak mahram, tergantung 

tindakan-tindakan tertentu yang terkait dengan syariah yang terjadi
90

. 

 

 

 

 

                                                           
89  Ibnu Rusyd, Bidayatu’l Mujtahid, alih bahasa oleh Abu Usamah Fakhtur 

Rokhman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 60. 
90Ahmad Sarwat, Fiqih Nikah, h. 35.  
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1. Halangan Abadi 

Para ulama sepakat bahwa wanita-wanita yang haram untuk 

dinikahi dari segi keturunan ada tujuh yang disebutkan di dalam al-

Qur‟an
91

 surat An- Nisaa‟: 23.
92

 

Simpulan surah An- Nisaa‟ ayat 23 ini adalah:  

a. Halangan nasab (keturunan) 

1). Ibu kandung dan seterusnya keatas seperti nenek, ibunya nenek. 

2).Anak wanita dan seteresnya ke bawah seperti anak 

perempuannya anak perempuan. 

3). Saudara kandung wanita. 

4).`Ammat / Bibi (saudara wanita ayah)
93

. 

5). Khaalaat / Bibi (saudara wanita ibu). 

6). Anak wanita dari saudara laki-laki. 

7).Anak wanita dari saudara wanita.  

Dalil yang dijadikan pijakan untuk itu adalah: 

                 

         . . .  

 

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-

anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang 

perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; 

                                                           
91 Ibnu Rusyd, Op.cit., h. 61. 
92Lihat halam 3 

 93  Fu‟at Ifram Al-Bustani, Munjiduth Thullaab, (Beirut, Lebanon: Dar El-

Machreq Sarl, 1986), h. 497. 
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saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak 

perempuan . . .
94

 

 

b. Halangan perkawinan  

Adapun wanita-wanita yang diharamkan karena perkawinan 

ada empat, yaitu
95

: 

1). Ibu dari istri (mertua wanita). 

Seluruh mazhab sepakat bahwa istri ayah haram 

dinikahi oleh anak ke bawah, semata-mata karena adanya akad 

nikah, baik sudah dicampuri atau belum.
96

 Dalilnya adalah 

firman Allah Swt berikut ini: 

       . . . 

 
Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah 

dikawini oleh ayahmu . . .
97

 

 

2). Anak wanita dari istri (anak tiri). 

Seluruh mazhab sependapat bahwa istri anak laki-laki 

haram dinikahi oleh ayah ke atas, semata-mata karena akad 

nikah.
98

 Dalilnya firman Allah Swt di bawah ini: 

   . . .     . . .       

         

Artinya: “. . . (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak 

kandungmu (menantu) . . .
99

 

                                                           
94

Ibid, h. 81 
95 Ibnu Rusyd, Op.cit., h. 62. 
96

Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Sunnah Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, 

h. 327). 
97

Ibid, h. 81 
98

Ibid, h. 327 
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3). Istri dari anak laki-laki (menantu peremuan). 

Seluruh mazhab sependapat, bahwa ibu istri (mertua 

wanita) dan seterusnya ke atas adalah haram dinikahi hanya 

semata-mata adanya akad nikah dengan anak perempuannya, 

sekalipun belum dicampuri, berdasarkan firman Allah Swt 

yang berbunyi: 

    . . .  . . .    

 

Artinya:. . .(dan diharamkan bagimu) isteri-isterimu. . .100 

4). Istri dari ayah (ibu tiri).  

Seluruh mazhab sepakat, bahwa anak perempuan istri 

(anak perempuan tiri) tidak haram dinikahi semata-mata karena 

adanya akad nikah. Dia boleh dinikahi sepanjang ibunya belum 

dicampuri, dipandang dan disentuh dengan birahi, berdasarkan 

firman Allah Swt yang berbunyi: 

  . . .        

    . . . 

 
Artinya: “…Dan anak-anak isterimu yang dalam 

pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu 

campuri, . . .
101

 

 

c. Halangan susuan 

                                                                                                                                                                
99

Ibid, h. 81 
100

Ibid, h. 81 
101

Ibid, h. 81 
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Para ulama sepakat bahwa susuan secara global, 

diharamkan karenanya sebagaimana diharamkan karena nasab 

(keturunan) (maksudnya, bahwa wanita yang menyusui 

kedudukannya sama dengan seorang ibu) maka ia diharamkan bagi 

anak yang disusuinya dan semua wanita yang diharamkan bagi anak 

laki-laki dari segi ibu nasab
102

. Wanita-wanita tersebut adalah
103

 :  

1). Ibu yang menyusui. 

2). Ibu dari wanita yang menyusui (nenek). 

3). Ibu dari suami yang istrinya menyusuinya (nenek juga). 

4). Anak wanita dari ibu yang menyusui (saudara wanita sesusuan). 

4). Saudara wanita dari suami wanita yang menyusui. 

5). Saudara wanita dari ibu yang menyusui.  

d. Halangan perzinaan 

Fuqaha berselisih pendapat mengenai perkawinan orang 

perempuan yang berzina. Jumhur fuqaha membolehkannya, sedang 

segolongan fuqaha melarangnya
104

. 

 

2. Halangan Tidak Abadi 

a. Halangan jumlah 

Kaum muslim telah sepakat atas kebolehan mengawini 

empat orang wanita bersama-sama, yakni bagi laki-laki merdeka. 

Mengawini lebih dari empat orang wanita, jumhur fuqaha tidak 

                                                           
102Ibid., h. 67.  
103 Ahmad Sarwat, Op.cit., h. 36.   
104

Ibnu Rusyd, Op.cit., h. 432. 
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membolehkan perkawinan istri yang kelima
105

, berdasarkan firman 

Allah di dalam QS. An-Nisa‟ (4): 3: 

                    

                        

             

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana 

kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita 

(lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. 

kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku 

adil
106

, Maka (kawinilah) seorang saja
107

, atau budak-

budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih 

dekat kepada tidak berbuat aniaya.”
108

 

b. Halangan pengumpulan (dua saudara perempuan) 

Seorang laki-laki diharamkan untuk mengumpulkan dua 

perempuan bersaudara dalam sebuah ikatan, baik pernikahan 

maupun kepemilikan melalui perjanjian (biasanya berlaku untuk 

                                                           
105Ibid, h. 434. 
106 Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, 

giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. 
107 Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini 

poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. 

ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. 
108

Kementerian Agama RI, Op. Cit., h. 77 
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budak). Demikian pula diharamkan mengumpulkan seorang 

perempuan dengan bibinya, baik dari pihak ayah maupun ibu
109

. 

c. Halangan kehambaan 

Fuqaha telah sependapat bahwa seorang hamba boleh 

mengawini hamba perempuan, dan perempuan merdeka juga boleh 

kawin denganhamba sahaya lelaki, apabila ia dan wali-walinya rela 

dengan yang demikian itu. Kemudian mereka berselisih pendapat 

tentang perkawinan lelaki merdeka dengan hamba perempuan
110

. 

Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang laki-laki 

merdeka tidak diperbolehkan menikahi budak perempuan kecuali 

jika memenuhi dua syarat, yaitu
111

: 

1). Laki-laki tersebut tidak mampu menikahi perempuan merdeka. 

2). Takut terjerumus ke dalam kemaksiatan (zina). 

d. Halangan kekufuran 

Fuqaha telah sependapat bahwa seorang muslim tidak boleh 

menikahi perempuan kafir penyembah berhala
112

, berdasarkan 

firman Allah dalam Q.S Al-Mumtahanah : 10   

                      

                      

                                                           
109 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, ahli bahasa oleh Moh. Abidun, dkk,  ( Jakarta: Pena 

Pundi Aksara, 2009), Jilid 3, h. 317. 
110

Ibnu Rusyd, Op.cit., h. 438.  
111

Sayyid Sabiq, Op.cit., h. 323. 
112

Ibnu Rusyd, Op.cit., h. 440. 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah 

kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka 

hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih 

mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu 

telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman 

Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-

suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi 

orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal 

pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) 

mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa 

atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada 

mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang 

pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan 

kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu 

bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah 

mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang 

ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Bijaksana”.
113

 

e. Halangan ihram 

Seseorang yang sedang dalam keadaan ihram, baik laki-laki 

maupun perempuan, tidak diperbolehkan untuk melakukan akad 

nikah, baik untuk menikahkan dirinya sendiri maupun untuk 

menikahkan orang lain dengan perwalian atau perwakilan. Apabila 

                                                           
113TerjemahanKementerian Agama RI, Op. Cit., h. 550 
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ia tetap melakukannya maka akad tersebut batal dan akibat hukum 

dari pernikahan tersebut tidak berlaku
114

.  

 

 

f. Halangan sakit 

Fuqaha berselisih pendapat mengenai perkawinan orang 

yang menderita sakit berat. Imam Abu Hanifah dan Syafi‟i 

membolehkannya. Sedang Imam Malik tidak membolehkannya, 

berdasarkan pendapat yang terkenal daripadanya
115

. Masalah ini 

akan dibahas lebih luas pada bab IV. 

g. Halangan iddah 

Wanita yang sedang dalam „iddah, baik „iddah cerai 

maupun „iddah ditinggal mati, haram dinikahi oleh seorang laki-

laki
116

. 

h. Halangan hubungan suami istri 

Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, 

haram dinikahi oleh laki-laki
117

, kecuali para hamba sahaya yang 

merupakan hasil dari tawanan perang
118

. 

 

 

                                                           
114 Sayyid Sabiq, Op.cit, h. 322. 
115

Ibnu Rusyd, Op.cit., h. 446. 
116Abdul Rahman Ghozali,  Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), Cet. Ke-5, h. 113. 
117Ibid. h. 113  
118 Sayyid Sabiq, Op.cit, h. 321. 


