
i 
 

ABSTRAK 

Muhammad Badriman (2018): “ Persepsi Pemuda Tentang “Kadar Mampu” 

Sebagai Syarat Layak Untuk Menikah Di 

Tinjau Dari Fiqih Munakahat (Studi Di 

Desa Parit Baru Kec.Tambang)”. 

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua 

makhluk-nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. ia adalah 

suatu cara yang di pilih oleh allah swt, sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk 

berkembang biak dan melestarikan hidupnya 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya pemuda di Desa Parit 

Baru yang belum menikah padahal dari segi umur mereka sudah seharusnya 

menikah dan memiliki keluarga akan tetapi mereka belum juga 

menikah.Penelitian ini dilakukan di Desa Parit Baru Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama 

bagaimana persepsi pemuda tentang kadar mampu sebagai syarat layak untuk 

menikah dan apa faktor yang melatar belakangi persepsi pemuda tentang kadar 

mampu sebagai syarat layak untuk menikah di Desa Parit Baru Kec.Tambang, dan 

yang keduabagaiamana tinjauan fiqih munakahat terhadap persepsi pemuda 

tentang kadar mampu sebagai syarat layak untuk menikah di Desa Parit Baru 

Kec.Tambang. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana persepsi pemuda 

tentang kadar mampu sebagai syarat layak untuk menikah dan apa faktor yang 

melatar belakangi persepsi pemuda tentang kadar mampu sebagai syarat layak 

untuk menikah di Desa Parit Baru Kec.Tambang, dan yang kedua untuk 

mengetahui bagaiamana tinjauan fiqih munakahat terhadap persepsi pemuda 

tentang kadar mampu sebagai syarat layak untuk menikah di Desa Parit Baru 

Kec.Tambang. Penelitian ini bersifat Field Research (penelitian lapangan). 

Adapun subjek penelitian ini adalah pemuda yang ada di Desa Parit Baru, 

sedangkan objek pada penelitian ini adalah alasan pemuda berbeda-beda pendapat 

tentang kadar mampu sebagai syarat layak untuk menikah. Populasi dalam 

penelitian ini adalah  pemuda-pemuda yang belum menikah karena alasan “belum 

mampu” yang ada di Desa Parit Baru mampu disini maksudnya dalam artian 

belum mampu (ba’ah) dari segi ekonomi atau nafkah belanja, yang berjumlah 102 

orang pemuda. Penarikan sampel dilakukan dengan metode Purposive 

Samplingyaitu salah satu metode penarikan sampel dengan cara memilih atau 

menentukan orang-orang yang memang berkompeten diantara pemuda-pemuda 

yang ada didalam populasi untuk dijadikan sebagai sampel dan juga agar lebih 

jelasnya peneliti mengklasifikasikan umur pemuda-pemuda yang akan dijadikan 

sampel yaitu umur 25 tahun 
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 sampai umur 35 tahun, jadi didapatkan sebanyak 40 orang pemuda yang menjadi 

sampel, dari  pemuda-pemuda yang belum menikah karena alasan belum mampu, 

Di tambah dengan pihak lain yang mengetahui perangkat desa 1 orang, dan tokoh 

masyarakat 1 orang.  

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui 

observasi, wawancara, angket,  dan studi pustaka. Adapun  metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif dan metode deskriptif 

kualitatif. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyebab para 

pemuda  Desa Parit Baru menunda-nunda pernikahan yaitu disebabkan oleh faktor 

ekonomi yang sulit dan tidak memadai, dan juga para pemuda yang tidak 

memiliki pekerjaan yang tetap dan banyaknya pengangguran, dan para pemuda 

juga banyak yang tidak mengetahui dan memperdulikan hukum  dari penundaan 

menikah,padahal menikah adalah hal yang amat disukai oleh Allah swt dan juga 

sangat dianjurkan oleh Rasulullah saw. Dalam tinjauan fiqih munakahat persepsi 

pemuda Desa Parit Baru tentang kadar mampu sebagai syarat layak untuk 

menikah tidak sesuai atau selaras dengan hukum fiqih munakahat karena didalam 

hukum fiqih munakahat apabila ada seseorang yang belum menikah maka 

dianjurkan untuk sesegera mungkin untuk mencari pasangan atau menikah untuk 

mencegah dirinya dari sesuatu yang akan menjurus kepada perbuatan yang 

dilarang oleh syari’at islam. Jika mereka (para pemuda) beralasan belum sanggup 

untuk menikah dikarenakan mereka tidak memiliki biaya maka Allah swt telah 

menjamin mereka akan dimampukan Allah swt dengan karunianya yang akan 

datang dari segala arah dan tidak akan disangka-sangka karena rezeki Allah itu 

luas dan janji Allah itu pasti asalkan kita sebagai manusia itu mau berusaha dan 

selalu meminta hanya kepadanya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


