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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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
1
. 

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap 

melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan 

itu sendiri. 

Allah swt. berfirman dalam surat An-nisa: ayat 1 yang berbunyi sebagai 

berikut
2
: 

                             

                         

Artinya:“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya allah 

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya allah memperkembang 

biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada 

allah yang dengan (mempergunakan) nama-nya kamu saling meminta 

satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. sesungguhnya 

allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.( Qs. An-Nisa: 1 ) 
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Allah swt tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup 

bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara laki-laki dan perempuan 

secara anargik atau (tidak ada aturan). akan tetapi, untuk menjaga kehormatan 

dan martabat manusia, maka allah swt. mengadakan hukum sesuai dengan 

martabat tersebut
3
. 

Hubungan yang dilakukan antara manusia tersebut bentuk dan jenisnya 

bermacam-macam, baik hubungan pribadi, sosial dan sebagainya.  Tentunya 

dalam melakukan hubungan tersebut berbagai tindakan dapat saja terjadi, 

tergantung bagaimana hubungan tersebut dilakukan. Memang hubungan yang 

dilakukan itu mempunyai tujuan atau maksud, sesuai dengan kehendak dan 

keinginan masing-masing
4
. 

 Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur 

secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan. 

Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual 

yang memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar ia 

tidak laksana rumput yang dimakan oleh binatang ternak manapun dengan 

seenaknya. 

Pernikahan seperti inilah yang diridhai oleh allah swt dan diabadikan 

dalam islam untuk selamanya. 
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Adapun tentang makna pernikahan itu secara defenitif, menurut masing-

masing ulama fiqih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain 

sebagai berikut
5
: 

1. Ulama Hanafiyah, menyebutkan bahwa pernikahan sebagai suatu 

akad yang berguna untuk memiliki mut‟ah dengan sengaja. artinya seorang 

laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk 

mendapatkan kesenanagan atau kepuasan. 

2. Ulama Syafi’iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu 

akad dengan menggunakan lafal nikah nikah atau zauj: atau yang menyimpan 

arti memiliki wati.artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau 

mendapatkan kesenangan dari pasangannya. 

3. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu 

akad yang mengandung arti mut‟ah untuk mencapai kepuasan, dengan tidak 

mewajibkan adanya harga. 

4. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad 

dengan menggunakan lafal nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan, 

artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan  dari seorang perempuan 

dan sebaliknya. 

Negara-negara muslim waktu merumuskan undang-undang 

perkawinannya melengkapi defenisi tersebut dengan penambahan hal-hal yang 
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berkaitan dengan kehidupan perkawinan itu. UU Perkawinan yang berlaku di 

indonesia, di rumuskan di dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi
6
: 

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita 

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. 

Dan atas dasar inilah seharusnya perkawinan yang di dambakan oleh 

setiap orang bisa terwujud sebagai mana yang telah di jelaskan di dalam UU 

perkawinan di atas. Dari begitu banyaknya suruhan Allah dan Nabi untuk 

melaksanakan perkawinan itu, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang di 

senangi oleh Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun perintah Allah dan Rasul 

untuk melangsungkan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa 

persyaratan. 

Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan itu terdapat dalam hadits 

Nabi dari Abdullah ibnu Mas‟udMuttafaqqun Alaihyang Berbunyi : 

ِ صلى َللَا عليه  ِ ْبِن َهْسُعوٍد رضي َللَا عنه قَاَل لَنَا َرُسوُل َللََاه َعْن َعْبِد َللََاه

بَاِب :وسلن  ْج !  يَا َهْعَشَر اَلشه فَإِنههُ , َهِن اْستَطَاَع ِهْنُكُن اَْلبَاَءةَ فَْليَتََزوه

لِْلبََصِر  ْوِم , أََغضُّ فَإِنههُ لَهُ ; َوأَْحَصُن لِْلفَْرِج َوَهْن لَْن يَْستَِطْع فََعلَْيِه بِالصه

 )ُهتهفَ ٌء َعلَْيهِ (.ِوَ اءٌء 

Artinya:“Dan dari Abdullah ibnu Mas‟ud Radiyallahu „anhu berkata:  Rosulullah 

Shallallahu „alahi wa Sallam bersabda kepada kami: Wahai generasi 

muda, barangsiapa di antara kamu yang telah mampu berkeluarga 

hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan 

memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu hendaknya ia 
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berpuasa, sebab puasa sebagai pengekang hawa nafsu. Muttafaqqun 

Alaihi
7
”.  

Menurut jumhur ulama: kata al-baah tersebut mengandung arti 

kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin dan kemampuan dalam biaya 

hidup perkawinan
8
. 

Dan untuk dapat mewujudkan perkawinan yang kita idam-idamkan 

tersebut kita harus mengetahui apa-apa saja hal yang harus kita lakukan dan 

perbuat apabila nanti kita telah melakukan perkawinan agar tercapai sebuah 

rumah tangga yang sakinah,mawaddah,dan warohmah. Sehingga hanya maut 

lah yang dapat memisahkan perkawinannya. 

Sebagaimanadi jelaskan oleh Andri ketika ia ditanya kenapa belum 

menikah?Dia beralasan bahwa ia belum menikah dikarenakan ia belum 

sanggup atau mampuuntuk menjadi suami dan menjadi imam yang baik bagi 

isteri dan anak-anaknya, di dalam rumah tangganya kelak
9
. 

Kemudian lain halnya dengan jawaban dari Supri ketika ditanya tentang 

menagapa ia belum menikah? ia menjawab bahwa: Dia belum menikah karena 

dia belum memiliki kesanggupan dalam hal biaya dan juga belum mempunyai 

pekerjaan tetap, ia juga menambahkan jikalauia melaksankan perkawinan ia 

takut tidak bisa menafkahi isteri dan anak-anaknya nanti
10

. 
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Lain lagi jawaban dari irfan ketika di tanya tentang perihal kenapa belum 

juga menikah? Ia sontak saja langsung  menjawab: belum ketemu jodoh yang 

pas jawabnya
11

. 

Sehubungan dengan hal di atas bisa kita lihat kejadian yang ada disekitar 

kitapada saat sekarang ini, misalnya saja yang telah terjadi di Desa Parit Baru 

Kec.Tambang, bahwasanya masyarakat di desa itumasih takut dan raguuntuk 

melangsungkan perkawinan di karenakan faktor belum mampu dari segi  biaya 

dan juga kesiapan lahir dan batin dari diri mempelai itu sendiri . 

Dan juga kita dapat melihat bahwa pandangan pemuda akan batas 

mampu dan layak untuk melakukan perkawinan juga berbeda-beda, dan juga 

dapat kita lihat dari  wawancara diatas bahwapada saat sekarang ini kebutuhan 

dan pekerjaan seseorang sangat  berbeda dan hal ini juga menjadi alasan bagi 

para pemuda untuk menunda perkawinan di karenakan kemampuan seseorang 

untuk melaksanakan perkawinan tersebut. 

Oleh sebab itu penulis  tertarik untuk meneliti dan mengetahui bagai 

manakah  pandangan dan pendapat para pemuda tentang kadar  mampu sebagai 

syarat layak untuk menikah menurut pemuda di Desa Parit Baru, 

Kec.Tambang. 
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B. Batasan Masalah 

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian ini, dengan memfokuskanpada persepsi 

pemuda tentang "kadar mampu”  sebagai syarat  layak  untuk  menikah di 

tinjau dari fiqih munakahat  yang terjadi di Desa Parit Baru, Kec.Tambang, 

Kab.Kampar. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanapersepsi pemuda tentang “kadar mampu”  sebagai syarat  layak 

untuk  menikah di Desa Parit Baru Kec. Tambang? 

2. Bagaimana tinjauan fiqih munakahat terhadap persepsi pemuda tentang 

“kadar mampu”  sebagai syarat  layak untuk  menikah di Desa Parit Baru 

Kec.Tambang? 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui bagaimana persepsi pemuda tentang “kadar 

mampu”  sebagai syarat  layak untuk  menikah di Desa Parit Baru 

Kec.Tambang. 

b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih munakahat terhadap 

persepsi pemuda tentang kadar mampu  sebagai syarat  layak untuk  

menikah di Desa Parit Baru Kec.Tambang. 

2. Kegunaan Penelitian 

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah: 
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a. Penelitian ini juga  sebagai pelengkap tugas dan syarat untuk meraih 

gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Suska 

Riau. 

b. Sebagai sumbangan pemikiran tentang “kadar mampu” sebagai syarat 

untuk menikah. 

c. Karya ilmiah ini juga diharapkan  dapat menambah bahan kepustakaan, 

dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya, yang berhubungan 

dengan permasalahan ini. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Jenelitian  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Reseach), yang penulis 

lakukan di Desa Parit Baru Kec. Tambang, yakni mengenai persepsi pemuda 

tentang “kadar mampu”  sebagai syarat  layak untuk  menikah diDesa Parit 

Baru. Adapun alasan penulis memilih  lokasi ini adalah: 

a. Karena banyaknya pemuda di Desa Parit Baru yang berbeda pendapat 

tentang kadar mampu sebagai syarat layak untuk menikah. 

b. Dapat terjangkau serta memudahkan bagi penulis dalam mengumpulkan 

data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek penelitian ini adalah pemuda yang adadi Desa Parit Baru. 

b. Objek penelitian ini adalahalasan pemuda berbeda-beda pendapat 

tentang kadar mampu sebagai syarat layak untuk menikah. 
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3. Populasi dan Sampel 

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 satumetode 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 25tahun 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 denganpihak lain yang mengetahui perangkat desa 1 

orang, dan tokoh masyarakat 1 orang. 

 

4. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer, yaitu data yang diambil dari keseluruhan sampel 

penelitian, yaitu data yang diperoleh dari masalah yang diteliti. 

b. Data Sekunder,  yaitu data yang diambil dari literatur-literatur yang 

berhubungan dengan masalah yang  diteliti. 
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c. Data Tersier, yaitu data yang diambil dari pihak lain yang mengetahui 

masalah yang akan diteliti. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Observasi, yaitu mengidentifikasi langsung dari lokasi penelitian 

terhadapmasalah yang akan diteliti yaitu mengenai “kadar mampu” 

sebagai syarat layak untuk menikah. 

b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya-jawab secara langsung dengan 

responden tentang masalah yang diteliti. 

c. Angket, yaitu penulis membuat daftar pertanyaan sekitar masalah 

penelitian ini yang kemudian disebarkan untuk diisi oleh responden, 

dalam hal ini akan di tujukan kepada pemuda-pemuda yang belum 

menikah dengan alasan belum mampu yang ada  di Desa Parit Baru 

Kec.Tambang untuk memperkuat hasil penelitian. 

d. Studi kepustakaan, yaitu menelaah buku-buku yang ada  hubungannya 

dengan perkawinan, yakni buku tentang keluarga, rumah tangga, 

hukum islam, fiqih, hadist, UU, dan Tafsir Al-Qur‟an. 

 

6. Metode Analisa Data 

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode analisisa 

kualitatif, yang mengelompokkan data yang terkumpul melalui observasi, 

wawancara, dan angket sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. 

Kemudian antara satu data dengan data lainnya dihubungkan, serta 
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dianalisa melalui pendekatan teori serta pendapat para ahli  mengenai  

“kadar mampu” sebagai syarat layak untuk menikah. 

7. Metode  Penulisan 

Adapun metode penulisan yang digunakan adalah: 

a. Deskriptif, yaitu menggambarkan fakta yang ditemui dalam penelitian, 

sesuai dengan permasalsahan yang dibahas, yakni mengenai persepsi 

pemuda tentang “kadar mampu”  sebagai syarat  layak untuk  menikah 

di Desa Parit Baru.Kec.Tambang 

b. Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus kepada 

yang bersifat umum, yakni sesuai dengan hasil penelitian mengenai 

mengenai persepsi pemuda tentang “kadar mampu”  sebagai syarat  

layak untuk  menikah di Desa Parit Baru.Kec.Tambang. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, penulis menyusunnya secara 

sistematika dalam lima bab, yaitu sebagai berikut: 

Bab I: Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, 

Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

Bab II: Gambaran umum lokasi penelitian, yang meliputi letak Geografis 

dan Demografis, Kehidupan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pendidikan, 

Agama, dan Adat Istiadat. 
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Bab III : Tinjauan Hukum perkawinan, meliputi tentang Pengertian Mampu 

Dalam Perkawinan, Dasar Hukum Tentang Perkawinan,Bentuk-

bentuk Mampu Dalam Perkawinan,Pengertian persepsi, dan juga  

pengertian pemuda. 

Bab IV: Hasil penelitian dan pembahasan,  yang mencakup: 

1. Persepsi pemuda tentang „kadar mampu” sebagai syarat  layak 

untuk  menikah di Desa Parit Baru Kec. Tambang. 

2. Tinjauan fiqih munakahat terhadap persepsi pemuda tentang “kadar 

mampu” sebagai syarat  layak untuk  menikah di Desa Parit Baru 

Kec.Tambang. 

Bab V :Penutup, yang terdiri 


