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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN 

 

A. Pengertian Perkawinan 

Pengertian nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah 

pengibaratan akan sebuah  hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam 

syariat dikenal dengan akad nikah.
23

Menurut syara’, nikah adalah akad yang 

sudah mashyur yang mengandungi beberapa rukun dan beberapa syarat. Menurut 

bahasa, nikah juga dimutlakkan dengan arti akad dan persetubuhan (wath’u). 

begitulah yang dikatakan oleh al-Zujaj.
24

Sedangkan secara syariat berarti sebuah 

akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, 

dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika 

perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan dan 

keluarga.
25

 

Al-Azhari berkata: Dalam bahasa Arab kata “Nikah” memiliki arti asal 

persetubuhan. Kawin disebut nikah karena nikah menjadi penyebab persetubuhan. 

Al-Farisi berkata: Orang Arab membedakan secara halus antara akad nikah 

dengan nikah. Jika dikatakan: Seseorang telah menikahi si Fulan, atau anak 

perempuan si Fulan, atau saudara perempuan si Fulan, maka yang dimaksudkan 

adalah melakukan akad nikah. Dan jika dikatakan: Ia telah menikahi 
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perempuannya, atau ia telah menikahi istrinya, maka yang dimaksudkan adalah ia 

telah menyetubuhinya. 

Al-Jauhari berkata: Kata “Nikah” berarti persetubuhan, dan terkadang 

diartikan akad nikah. 

Para ulama berbeda pendapat tentang makna asal dari kata “Nikah”. Ada 

beberapa pendapat yang disebutkan oleh al-Qadi Husain: 

Pertama, Makna asal (hakiki) kata “Nikah” adalah persetubuhan (wathi), 

sedangkan makna majas-nya adalah akad nikah. 

Kedua, Makna asal (hakiki) kata “Nikah” adalah akad nikah, sedangkan 

makna majas-nya adalah persetubuhan. Pendapat kedua inilah yang sahih dan al-

Qadhi Abu Thayib juga menganggap sahih pendapat ini. Ia menjelaskan 

pengambilan dalil-dalilnya dengan panjang lebar. Al-Mutawalli dan yang lain 

memutuskan sahihnya pendapat yang kedua ini. Pendapat ini didasarkan dengan 

Al-Quran dan hadits.
26

 

Dari kesemua pendapat para ulama, dapat disimpulkan bahwa pengartian 

nikah itu hampir sama kecuali cara penghuraian saja yang berbeda yaitu 

penyatuan antara laki-laki dan perempuan yang dihalalkan untuk bersetubuh. 

 

B. Hukum dan Dasar Hukum Melakukan Perkawinan 

Ada beberapa hukum yang berlaku pada pernikahan, yaitu sebagai berikut: 

1. Wajib 

Pernikahan diwajibkan bagi mereka yang sudah mampu untuk 

melaksanakannya dan takut akan terjerumus ke dalam perzinaan. Dalam 
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hal ini, menjaga diri dan kehormatan dari hal-hal yang diharamkan adalah 

wajib. Penjagaan tersebut hanya bisa terpenuhi dengan pernikahan.  

Jika ia takut terjerumus, tapi belum mampu untuk memberi 

nafkah
27

, Allah SWT berfirman yang berbunyi: 

                        

                        

                          

                         

        

 
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, jika kamu 

mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka 

sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. 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”.QS. An-Nur 

(24):33).
28

 

 

2. Sunnah (Mustahab) 

Pernikahan menjadi sunnah apabila seseorang telah mampu 

melaksankan pernikahan, namun ia tidak dikhawatirkan akan terjerumus 
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kepada hal-hal yang diharamkan Allah SWT seperti perzinaan, jika tidak 

melaksanakannya. Dalam hal ini, menikah baginya lebih utama daripada 

segala bentuk peribadahan. 

Umar r.a pernah berkata kepada Abu Zawaid, “Dua hal yang 

menghalangimu dari pernikahan; kelemahan dan kemaksiatan” Ibnu Abbas 

r.a. berkata, “Tidak akan sempurna ibadah seseorang hingga ia menikah” 

3. Haram 

Seseorang diharamkan untuk melakukan pernikaha apabila dapat 

dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberi nafkah istri, baik lahir 

maupun batin. 

Thabrani berkata, “Ketika seseorang mengetahui secara pasti 

bahwa ia tidak akan mampu untuk memberi nafkah kepada istrinya, 

membayar maharnya, maupun menjalankan segala konsenkuensi 

pernikahan, maka haram baginya untuk menikah hingga ia benar-benar 

merasa mampu.” 

Pernikahan juga diharamkan jika ada penyakit yang 

menghalanginya untuk bersanggama separti gila, kusta, dan penyakit 

kelamin. 

4. Makruh 

Makruh bagi seseorang untuk menikah apabila ia tidak mampu 

untuk menafkahi istrinya secara lahir maupun batin, namun sang istri tidak 

terlalu menuntutnya untuk hal itu; karena keadaan istri  yang sudah kaya 

atau tidak terlalu membutuhkan terjadinya hubungan suami-istri antara 

keduanya. 
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Jika seseorang laki-laki mengabaikan kewajibannya sebagai suami 

karena suatu proses ketaatan separti menuntut ilmu, maka sangat makruh 

baginya untuk menikah. 

5. Mubah 

Pernikahan menjadi mubah ketika faktor-faktor yang 

mengharuskan maupun menghalangi dilaksanakannya pernikahan tidak 

ada pada diri seseorang.
29

 

 

C. Tujuan Perkawinan 

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk 

agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. 

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera 

artinya terciptanya ketenangan lahir dan  batin disebabkan terpenuhinya keperluan 

hidup dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih saying antar 

angggota keluarga. 

Memperhatikan uraian Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah 

melangsungkan pernikahan, maka tujuan pernikahan itu dapat dikembangkan 

menjadi lima yaitu: 

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan 

Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai 

keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya 

sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam 

memberi jalan untuk itu. 
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Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh 

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

Banyak hidup rumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak. 

Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga 

sebagai pembantu-pembantu dalam hidup di unia, bahkan akan memberi 

tambahan amal kebajikan di akhirat nanti, manakala dapat mendidiknya 

menjadi anak yang shaleh. 

2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan 

menumpahkan kasih sayangnya. 

Sudah menjadi kodrat iradah Allah SWT, manusia diciptakan 

berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan 

untuk berhubungan antara pria dan wanita. Al-Quran dilukiskan bahwa 

laki-laki dan perempuan bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan 

yang lain,
30

 sebagaimana tersebut pada surat Al-Baqarah ayat 187 
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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[115] dalam 

mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. 

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya 

mereka bertakwa.”(QS. Al-Baqarah (2):187)
31

 

 

Di samping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga 

untuk menyalurkan cinta dan kasih saying di kalangan pria dan wanita 

secara harmonis dan bertanggungjawab. Pernikahan mengikat adanya 

kebebasan menumpahkan cinta dan kasih saying secara harmonis dan 

bertanggungjawab melaksanakan kewajiban 

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan 

kerusakan 

Ketenangan dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang 

yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan 

mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah 

kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain karena manusia mempunyai 

nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan 
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yang tidak baik
32

, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT 

yang berbunyi: 

 

Artinya: 

“dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena 

Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali 

nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku 

Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.”(QS. Yusuf (12): 53). 

 

Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, karenanya perlulah 

menyalurkan dengan baik, yakni pernikahan. Pernikahan dapat 

mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejolak 

nafsu seksual. 

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak 

serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta 

kekayaan yang halal. 

Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum 

berkeluarga tindakannya sering masih dipengaruhi oleh emosinya 

sehingga kurang mantap dan kurang bertanggungjawab. Demikian pula 

dalam menggunakan hartanya, orang-orang yang telah berkeluarga lebih 

efektif dan hemat, karena mengingat kebutuhan keluarga di rumah. 

Rasa tanggung jawab akan kebutuhan itu mendorong semangat 

untuk mencari rezeki sebagai bekal hidup sekeluarga dan hidupnya tidak 

hanya untuk dirinya, tetapi untuk diri dan keluarganya. 
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Suami istri yang pernikahan didasarkan pada  pengalaman agama, 

jeih payah dalam usahanya dan upayanya mencari keperluan hidupnya 

dan keluarga yang dibina dapat digolongkan ibadah dalam arti luas. 

Dengan demikian, melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah 

bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal. 

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram 

atas dasar cinta dan kasih sayang. 

Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan 

ketenteraman hidup. Ketenangan dan ketenteraman untuk mencapai 

kebahagian. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya 

ketenangan dan ketenteraman anggota keluarga dalam keluarganya. 

Ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung dari keberhasilan 

pembinaan yang harmonis antra suami istri dalam satu rumah 

tangga.keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga 

dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah menjadikan 

unit keluarga yang dibina dengan pernikahan antra suami istri dalam 

membentuk ketenangan dan ketenteraman serta mengembangkan cinta 

dan kasih sayang sesama warganya.
33

 

Hasil penelitian para sosiolog dan antropolog membutikan bahwa 

pada masyarakat kuno sebagaimana primitifnya juga terdapat hukum. 

Selama ada masyarakat, masyarakat besar maupun kecil, selalu diikuti 

oleh hukum. Termasuk ke dalam masyarakat kecil adalah keluarga yang 
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umum disebut sebagai “unit terkecil” dalam masyarakat. Jjika demikian 

halnya, dapatlah disimpulkan bahwa setiap bidang hukum termasuk 

hukum keluarga, pasti memiliki fungsi atau kedudukan. 

Adapun tujuan dari pensyariatan hukum keluarga Islam bagi 

keluarga musllim secara ringkas ialah untuk mewujidkan kehidupan 

keluarga muslim yang sakinah, yakni keluarga muslim yang bahagia dan 

sejahtera. Tentu sejahtera dalam konteks yang sangat luas mengingat 

ruang-lingkup hukum keluarga itu sendiri, tidak  hanya identik dengan 

hukum perkawinan dan hal-hal lain yang bertalian dengannya, akan 

tetapi juga mencakup perihal kewarisan dan wasiat di samping perwalian 

dan pengampuan/ pengawasan (al-hajr).
34

 

 

D. Rukun dan Syarat Sah perkawinan 

Rukun yaitu sesuatu mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu 

pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. 

Manakala  syarat yaitu sesuatu yang mesti ada  menentukan sah dan tidaknya 

suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak masuk dalam rangkaian 

pekerjaan itu. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang  memenuhi rukun dan 

syarat.
35
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Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang 

memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. 

Adapun rukun nikah adalah
36

 

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan. 

2. Adanya wali pihak calon pengantin wanita. 

3. Adanya dua orang saksi.  

4. Sighat akad nikah 

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat; 

1. Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu 

a. Wali dari pihak perempuan. 

b. Mahar(maskawin). 

c. Calon pengatin laki-laki 

d. Calon pengantin perempuan. 

e. Sighat akad nikah. 

2. Imam Syafi’I berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu 

a. Calon pengantin laki-laki. 

b. Calon pengantin perempuan 

c. Wali. 

d. Dua orang saksi. 

e. Sighat akad nikah. 

3. Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja 

(yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali dan perempuan dan calon 
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pengatin laki-laki). Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah 

itu ada empat, yaitu: 

a. Sighat (ijab dan qabul). 

b. Calon pengantin perempuan. 

c. Calon pengantin laki-laki. 

d. Wali dari pihak calon pengantin perempuan. 

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, 

karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung 

menjadi satu rukun separti: 

a. Dua orang yang saling melakukan akad pernikahan yakni mempelai 

laki-laki dan mempelai perempuan. 

b. Adanya wali. 

c. Adanya dua orang saksi. 

d. Dilakukan dengan sighat tertentu. 

Syarat-syarat nikah merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. 

Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu sudah sah dan 

menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. 

Pada garis besar syarat-syarat sahnya pernikahan itu ada dua: 

1. Calon mempelai perempuannya halal dinikah oleh laki-laki yang ingin 

menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang 

yang haram dinikahi. baik karena haram dinikahi untuk sementara 

maupun untuk selama-lamanya. 
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Akad nikahnya dihadiri para saksi.
37

 

Dalam perlaksanan pernikahan ada beberapa syarat bagi kedua 

pihak yang melaksanakan akad (lelaki dan perempuan), dan beberapa 

syarat dalma sighat (ijab dan qabul). 

1. Syarat-syarat kedua belah pihak yang melakukan akad 

Kedua belah pihak disyaratkan dua hal: 

a. Mampu melaksanakan: orang yang melaksanakan akad bagi dirinya 

maupun orang lain harus mampu melakukan akad.. syarat itu cukup 

dengan adanya sifat tamyiz. 

b. Mendengar perkataan orang lain. Masing-masing kedua belah pihak 

harus mampu mendengar perkataan yang lain, sekalipun secara hukmi 

saja.
38

 

2. Syarat-syarat pada suami 

a. Calon suami beragama Islam 

b. Terang (jelas) bahwa  calon suami itu betul laki-laki. 

c. Orangnya diketahui dan tertentu. 

d. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri. 

e. Calon suami rela (tidak paksa) untuk melakukan perkawinan itu. 

f. Calon mempelai laki-laki tahu/ kenal pada calon istri serta tahu betul 

calon istrinya halal baginya. 

g. Tidak sedang melakukan ihram. 

h. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri. 
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i. Tidak sedang mempunyai istri empat.
17

 

3. Syarat-syarat pada perempuan. 

Ada dua syarat untuk perempuan yang ingin melakukan akad nikah: 

a. Harus benar-benar berjenis kelamin perempuan 

b. Hendaknya perempuan tersebut jelas-jelas tidak diharamkan atas 

lelaki yang mau menikahinya. Oleh karenanya, pernikahan tidak sah 

dilakukan dengan mahram.
18

 

c. Beragama Islam atau ahli Kitab. 

d. Wanita itu tentu orangnya. 

e. Wanita itu tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak masih dalam 

„iddah. 

f. Tidak dipaksa/ ikhtiyar. 

g. Tidak dalam keadaan ihram atau umrah.
19

 

4. Syarat-syarat sighat akad (ijab dan qabul). 

Menurut kesepakatan para ulama, dalam sighat akad disyaratkan empat 

hal: 

a. Dilakukan dalam satu majelis, jika kedua belah pihak hadir. Jikah 

ijab dan qabul tersebut dilakukan dalam majelis yang berbeda maka 

akad belum terlaksana. 
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b. Kesesuaian dan ketepatan kalimat qabul dengan ijab: kesesuaian itu 

dapat terwujud dengan adanya kesesuaian ijab dan qabul dalam 

tempat akad dan ukuran mahar. 

c. Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik kembali 

ucapannya. Di dalam akad disyaratkan bagi orang yang mengucapkan 

kalimat ijab untuk tidak menarik kembali ucapannya maka ucapan 

ijabnya tersebut menjadi batal. Dengan demikian, tidak ada kalimat 

yang sesuai dengan kalimat qabul 

d. Diseselesaikan pada waktu akad: pernikahan separti jual-beli yang 

memberikan syarat agar akadnya diselesaikan pada waktu akad itu 

terjadi.
20

 

5.  Syarat-syarat wali. 

a. Laki-laki. 

b. Islam. 

c. Waras akalnya. 

d. Tidak dipaksa. 

e. Adil. 

f. Tidak sedang ihram. 

6.  Syarat-syarat saksi 

a. Laki-laki. 

b. Baligh. 

c. Waras akalnya. 
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d. Adil. 

e. Dapat mendengar dan melihat. 

f. Bebas dan tidak dipaksa. 

g. Tidak sedang mengerjakan ihram. 

h. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.
21

 

 

E. Hikmah Perkawinan 

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik 

bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah 

pernikahan adalah: 

1. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan 

dan memuaskan nafsu seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi 

tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram  dan perasaan 

tenang menikmati barang yang berharga. 

2. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, 

memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara 

nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali. 

3. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam 

suasani hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan 

ramah, cinta, dan saying yang merupakan sifat-sifat baik yang 

menyempurnakan kemanusiaan seseorang. 

4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak 

menimbulkan sikap rajin dan bersungguh-sungguh dalam 
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memperkuatbakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan berkerja, 

kareana dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia 

akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar 

jumlah kekayaan dna memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong 

usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi 

kepentingan hidup manusia. 

5. Pembagian tugas, di mana yang satu mengurusi rumah tangga, sedangakan 

yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antra 

suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya. 

6. Perkawinan dapat membuahkan di antranya: tali kekeluargaan, 

memperteguh kelanggengan rasa cinta antra keluarga, dan  memperkuat 

hubungan masyarakat yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan 

ditunjang. Karena  masyarakat yang saling menunjang lagi saling 

menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia
22

 

 

F. Ukuran Mahar 

Fuqaha sependapat bahwa mahar tidak ada batasan maksimum. Tetapi 

mereka berbeda pendapat tentang batasan minimun. Imam syafi‟e, Ahmad, Ishaq. 

Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabiin berpendapat bahwa bagi 

mahar tidak ada batasan terendahnya. Segala sesuatu yang menjadi harga bagi 

suatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga disampaikan oleh Ibnu 

Wahb dari kalangan  pengikut Imam Malik. 
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Segolongan fuqaha mewajibkan batas terendah, tetapi kemudian mereka 

berbeda dalam dua pendapat. Pendapat pertama disampaikan oleh Imam Malik 

dan para pengikutnya. Sedang pendapat kedua disampaikan oleh Imam abu 

Hanifah dan para pengikutnya. 

Imam Malik berpendapat bahwa paling sedikit mahar adalah seperempat 

dinar emas, atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding 

dengan tiga dirham tersebut, yakni tiga dirham timbangan berasaskan riwayat 

yang terkenal. Sedang berasaakan riwayat yang lain adalah barang yang sebanding 

(seniai) dengan salah satunya. 

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar adalah 

sepuluh dirham. Menurut riwayat yang lain adalah lima dirham. Dan dalam 

riwayat lainnya lagi disebutkan, empat puluh dirham. 

Pangkal perbedaan pendapat ini adalah dua hal: Pertama. Tidak adanya 

kejelasan akad nikah dan kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, di 

mana yang dijadikan pegangan adalah kerelaan menerima ganti, sama ada sedikit 

atau banyak.
23

 

Hadith yang memberi pemahaman tidak adanya pembatasan mahar adalah 

sebagaimana disampaikan Sahl bin Sa‟ad al-Sai‟di yang telah disepakati 

kesahihannya. Seorang perempuan datang menghadap Rasulullah seraya bertanya: 

Wahai Rasulullah, sungguh aku berikan diriku untukmu. Perempuan ituterus 

berdiri dalam waktu yang lama. Lalu seorang lelaki bangkit dari duduknya 

kemudian berkata: Wahai Rasulullah, nikahanlah dia denganku, jika engkau tidak 
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berminat. Rasulullah  S.A.W berkata: Adakah engkau memiliki sesuatu yang 

dapat disedekahkan kepadanya? 

Lelaki itu menjawab: Aku tidak punya sesuatu apa pun selain kain ini. 

Rasulullah S.A.W berkata: Kalau kain yang kamu pakai ini kamu 

berikankepadanya, maka kau akan duduk tanpa memakai kain. Cubalah cari 

sesuatu yang lain. Lelaki itu berkata: Aku tidak mendapatkan sesuatu pun. 

Rasulullah S.A.W berkata: Carilah, walau hanya sebuah cincin besi. 

Kemudian lelaki itu mencari-cari, tetapi tetap tidak mendapatkan sesuatu. 

Rasulullah S.A.W berkata: Adakah engkau hafal sesuatu dari Al-Quran? Jawab 

lelaki itu: Iya, ayat ini dan ayat ini. Dia menyebutkan beberapa ayat. Aka 

berkatalah Rasulullah S.A.W, ”Telah kunikahkan engkau dengan dia dengan ayat-

ayat Al-Quran yang engkau hafal.” 

Mereka berpendapat bahwa sabda Nabi S.A.W : Carilah, walau hanya 

cincin besi; merupakan dalil bahwa mahar tidak mempunyai batas minimum. 

Karena jika ada batasan minimum. Karena jika ada batasan minimum tentu 

baginda menjelaskan. Oleh karena penundaan penjelasan dari waktu 

diperlukannya itu tidak boleh terjadi.
24

 

Al-Madaini berkata, Umar pernah meminang Ummu Kaltsum, puteri Abu 

Bakar As-Shiddiq- ketika ia masih gadis kecil- dalam hal ini Umar mengirim surat 

kepada Aisyah, namun Ummu Kaltsum berkata, “ Aku tidak mau menikah 

dengannya!” Aisyah berkata padanya, “Apakah engkau menolak Amirul 

Mukminin?” Ummu Kaltsum menjawab, “Ya, sebab hidupnya miskin.” Akhirnya 
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Aisyah mengirim surat kepada Amru bin Al-Ash, dan Amru berusaha 

memalingkan keinginan Umar untuk menikahi puteri Abu Bakar dan 

menyarankan kepadanya agar menikahi Ummu Kaltsum puteri Ali bin Abi Thalib 

r.a dari hasil pernikahannya dengan Fathimah r.a, Amru berkata padanya, 

“Nikahilah puteri Ali dan hubungkan kekerabatanmu dengan kerabat Rasulullah 

S.A.W. Akhirnya  Umar meminang Ummu Kaltsum kepada Ali dan 

memberikannya mahar sebanyak empat puluh ribu dirham.
25

 

 

G. Hukum Walimah 

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum walimah adalah sunnah muakad 

berdasarkan dalil-dalil berikut 

a. Rasulullah S.AW bersabda kepada Abdurrahman bin Auf 

“Adakanlah walimah meskipun dengan seekor kambing” 

b. Anas r.a berkata, “ Rasulullah S.A.W tidak pernah mengadakan walimah 

untuk seorang pun dari istri-istri beliau separti walimah yang beliau 

adakah untuk Zainab. Beliau mengadakan walimah dengan seekor 

kambing untuk Zainab.
26

 

 

H. Adab Anjuran Walimah 

Adab-adab pelenggaraan resepsi pernikahan menurut syariat Islam berikut 

ini : 
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1. Luruskan niat, supaya selamat 

Hendaknya resepsi pernikahan diselenggarakan dengan niat yang 

benar yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sesuatu yang diniatkan 

dengan baik akan menjadi amal saleh, sehingga harta yang dibelanjakan 

dan waktu yang diluangkan akan diganti dengan pahala. Sebaliknya, 

sesuatu yang diniatkan buruk akan menjerumuskan pelakunya ke dalam 

maksiat. Pernikahan bukanlah ajang pamer kekayaan atau pamer 

suami/istri. Kembalikan niat yang benar dan lurus yaitu supaya selamat 

dunia akhirat. 

2. Membuat dan menyediakan hidangan sesuai kemampuan 

Bersikap sederhana dalam mengadakan resepsi pernikahan akan 

menghindarkan umat Islam terjerat dari utang. Rasulullah pernah berkata 

kepada Abdurrahman bin Auf, 

“Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing.” 

(HR. Abu Dawud) 

Seorang tuan rumah tidak perlu memberatkan diri di luar batas 

kemampuannya untuk menyediakan hidangan bagi para undangan. Yang 

paling pentingnya adalah menjamu para hadirin. Terkait apa yang 

dihidangkan, bukan perkara yang perlu dibesar-besarkan.Bukan hanya 

perkataan, Rasululah juga telah mencontohkan kesederhanaan dalam 

pelaksanaan resepsi pernikahan ini. 

Diriwayatkan dari Anas bin Malik RA, ia berkata, “Aku melihat 

Rasulullah SAW mengadakan walimah untuk Zainab, yang tidak pernah 
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diadakan untuk istri-istri beliau lainnya, dan beliau menyembelih seekor 

kambing.” 

Namun, saat mengadakan walimah dengan Shafiyyah binti Huyay 

RA, Rasulullah SAW tak menyembelih apapun. Dalam walimah itu para 

undangan tak dihidangkan roti maupun daging. Hidangan yang disajikan 

bagi para tamu undangan hanyalah kurma kering, gandum dan minyak 

samin. 

3. Mengundang karib kerabat, tetangga dan rekan-rekan seagama, baik dari 

golongan kaya maupun miskin 

Dalam hadits riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda, 

“Umumkan nikah.” 

Pengumuman ini biasa dilakukan dengan cara resepsi pernikahan 

dan mengundang orang-orang terdekat untuk datang. Mengundang karib 

kerabat dalam acara walimah akan mempererat tali silaturahmi. 

Mengundang tetangga dapat mendatangkan kebaikan. Mengundang 

rekan-rekan seagama akan mengukuhkan kasih sayang dan menambah 

rasa cinta. Mengundang orang kaya dan orang miskin akan menghindarkan 

adanya kecemburuan sosial. 

Rasulullah SAW bersabda : 

“Seburuk-buruknya hidangan adalah makanan walimah, yang 

diundang untuk menghadirinya hanyalah orang-orang kaya, sedangkan 

orang-orang fakir tidak diundang.” (HR Bukhari & Muslim) 
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Ingat, dalam Islam semua orang di dunia ini sederajat. Hal yang 

membedakan antar manusia hanyalah tingkat ketaqwaannya dan hanya 

Allah SWT yang mengetahui kadarnya.Maka, kamu tidak perlu pilih-pilih 

antara kaya dan miskin ketika mengundang seseorang untuk hadir dalam 

resepsi pernikahanmu. 

4. Tidak berlebihan 

Ketika tidak mampu, umat Islam diperbolehkan mengadakan 

resepsi pernikahan seadanya dan semampunya. Walaupun ketika sedang 

dalam berkelimpahan rezeki, umat Islam tidak dianjurkan untuk 

mengadakan resepsi pernikahan secara berlebihan.
27

Allah SWT berfirman 

yang berbunyi: 

                           

           

 
Artinya:  

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) 

mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-

lebihan.
28

 (QS al-A’raaf (7):31). 

 

Berbangga-bangga dan pamer di hadapan manusia untuk menjaga 

kedudukan dan gengsi, merupakan bentuk mengkufuri nikmat Allah 

SWT.Jika kamu termasuk orang-orang yang berharta lebih, lebih baik 
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kelebihan harta itu dibelanjakan untuk kemaslahatan umat melalui 

lembaga-lembaga zakat mal. 

5. Menyediakan tempat terpisah bagi tamu laki-laki dan perempuan 

Hal ini untuk menghindari adanya ikhtilath, yaitu percampuran 

lawan jenis.
29

 Allah berfirman yang berbunyi : 

                      

                        

                     

                   

                         

                  

                       

                    

                   

Artinya: 

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka 

menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian 

itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui apa yang mereka perbuat".Katakanlah kepada wanita yang 

beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan 

kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, 

kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka 

menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan 

perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah 
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suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami 

mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera 

saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, 

atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau 

pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap 

wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan 

janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang 

mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai 

orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”. QS. An-Nuur 

(24):30-31).
30

 

 

6. Tidak mengisi acara resepsi dengan perkara mungkar (maksiat) 

Jika undangan sebuah walimah berisi perkara-perkara munkar, 

maka wajib bagi yang diundang untuk tidak menghadirinya. Kehadiran 

lagu-lagu dengan lirik tidak mendidik dapat melalaikan si pendengar dari 

dzikrullah. Lebih parah lagi jika kehadiran mereka dapat membangkitkan 

syahwat para tamu undangan. Meski demikian, Islam memperbolehkan 

penggunaan alat-alat musik yang berupa rebana di resepsi pernikahan. 

Imam Bukhari meriwayatkan dari Khalid bin Dzakwan ia berkata; 

Ar Rubayyi‟ binti Mu‟awwidz bin „Afran berkata; Suatu ketika, Nabi SAW 

masuk saat aku membangun mahligai rumah tangga (menikah). Lalu beliau 

duduk di atas kasurku, sebagaimana posisi dudukmu dariku. Kemudian 

para budak-budak wanita pun memukul rebana dan mengenang 

keistimewaan-keistimewaan prajurit yang gugur pada saat perang 

Badar.Dibolehkan juga jika kamu menghadirkan senandung-senandung 

islami separti nasyid yang membawakan lirik-lirik bermanfaat. 
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7. Sebaiknya resepsi pernikahan diadakan setelah dukhul 

Ulama antar madzhab sepakat bahwa resepsi pernikahan 

disunnahkan diadakan setelah dukhul atau terjadinya hubungan intim 

antara suami-istri. Bukan sebelumnya separti biasa terjadi di 

Indonesia.Namun, seandainya diadakan sebelum dukhul, tetap dapat 

sunnahnya walimah. Jadi jika kamu mengadakan resepsi pernikahan tidak 

bersamaan dengan akad nikah, hal itu justru dianjurkan.  

8. Orang yang diundang wajib mendatangi undangan pernikahan, kecuali 

udzur syar‟i 

Wajib mendatangi undangan bagi yang orang diundang ke acara 

resepsi pernikahan. Rasulullah SAW bersabda,” 

Apabila salah seorang dari kalian diundang ke walimah, hendaklah 

ia mendatanginya. (HR Bukhari dan Muslim) 

Demikianlah Islam mengajarkan adab resepsi pernikahan. Jika 

kamu adalah pihak yang diundang ke resepsi pernikahan sebaiknya 

ucapkan doa yang biasa diucapkan Rasulullah ketika menghadiri walimah 

yang bunyinya, 

“Barakallahu laka wabaraka „alaik wa jama‟a bainakuma fi 

khairin” yang artinya semoga Allah memberkahi anda berdua dan 

mengumpulkan anda berdua dalam kebaikan. (HR. Abu Dawud, Turmudzi 

dan Ibn Majah) “
31
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