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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN 

 

A. Pengertian Mampu Dalam Perkawinan 

Manusia, hewan dan tumbuhan adalah makhluk allah yang 

diciptakannya berpasang-pasangan. Hubungan antara pasang-pasangan itu 

membuahkan keturunan, agar hidup di alam semesta ini berkeseimbangan. 

Dengan demikian penghuni dunia ini tidak pernah sunyi dan kosong, akan 

tetapi terus berkembang dari generasi-kegenerasi berikutnya sampai dunia ini 

kiamat
19

. 

Untuk memperjelas tentang suruhan perkawinan maka Rasulullah saw 

bersabda, dalam hadits riwayat Abdullah Ibnu Mas‟ud yang berbunyi: 

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

بَاِب  ْج  اْس َت َت اَت  َهِن ,َهْعَشَر اَلشه َوأَْحَصُن , فَإِنههُ أََغضُّ لِْلبََصِر ,  ِهْنُكُن اَْلبَاَءةَ فَْليَتََزوه

ْوِم   .فَإِنههُ لَهُ ِوَ اءٌء ; لِْلفَْرِج َوَهْن لَْن يَْستَِطْع فََعلَْيِه بِالصه

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 

berpuasa, sebab puasa sebagai pengekang hawa nafsu Riwayat Dari An-

Nasa‟i
20

”. 
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Dari hadits yang diriwayatkan Abdullah Ibnu Mas‟ud diatas, Rasulullah 

memerintahkan para pemuda yang mampu (ba‟ah) agar menikah. Artinya, bagi 

para pemuda sudah mampu untuk ba‟ah, maka saat itulah saat yang tepat 

baginya untuk meminang (khitbah). 

Adapun maksud kata ba‟ah dalam hadits di atas, para ulama 

terkelompokkan dalam dua pendapat. Kedua pendapat itu sebenarnya merujuk 

kepada satu pengertian yang sama dan terkait satu sama lainnya. Dua pendapat 

ulama tersebut adalah sebagai berikut, 

1. Pendapat pertama, makna secara bahasa yaitu jimak (bersetubuh). 

Dan maksud dari hadits itu adalah siapa saja yang mampu bersetubuh 

karena ia mampu menanggung bebannya, yaitu beban pernikahan, 

maka hendaklah dia menikah. Sebaliknya, siapa saja yang tidak 

mampu jimak, karena kelemahannya dalam menanggung bebannya, 

maka hendaklah berpuasa. 

2. Pendapat kedua, makna ba‟ah itu adalah beban (al-mu‟nah dan 

jamaknya mu‟an) pernikahan. Imam Nawawi dalam Syarh Sahih 

Muslim juz ix/173 ketika menjelaskan makna ba‟ah, beliau mengutip 

pendapat Qadhi Iyadh, menurut bahasa yang fasih, makna ba‟ah 

adalah bentukan dari kata al-maba‟ah yaitu rumah atau tempat, di 

antaranya maba‟ah unta yaitu tempat tinggal (kandang) unta. 
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Kemudian mengapa akad nikah disebut ba‟ah, karena siapa yang 

menikahi seorang wanita maka ia akan menempatkannya di rumah
21

. 

As-Suyuthi dalam Syarah as-Suyuthi li as-Sunan an-nasa‟I juz iv/171 

juga menukil pendapat Qadhi Iyadh, bahwa tidak dapat dihindari bahwa kata 

mampu dalam hadits di atas terdapat perbedaan pendapat. Maksud kata mampu 

yang pertama adalah siapa di antara kalian yang mampu jimak (bersetubuh)-

telah baligh dan mampu bersetubuh-hendaklah ia menikah. Sedangkan kata 

mampu yang kedua “siapa saja yang tidak mampu” yakni tidak mampu 

menikah (tapi mampu bersetubuh), maka baginya berpuasa”
22

. 

Asy-Syaukani dalam Naylu Al-Awthar juz vi/229 juga menukil pendapat 

Qadhi Iyadh, bahwa maksud kata mampu yang kedua “siapa yang tidak mampu 

menikah” adalah tidak mampu menikah karena sedikitnya kemampuan 

menanggung beban-beban pernikahan dan karena kekurangan dalam 

bersetubuh, maka baginya berpuasa
23

. 

Sementara dalam hadits lain yang redaksinya kurang lebih sama, yang 

diriwayatkan an-Nasa‟i, Ahmad, al-Bazar, dan riwayat ath-Thabrani, Rasul 

mendorong siapa saja yang mampu menyiapkan atau yang memiliki thawl agar 
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menikah. As-Sinadi dalam Hasyiyah as-sinadi juz vi/57 menjelaskan bahwa at-

thawl maknanya adalah kemampuan untuk membayar mahar dan kemampuan 

untuk menunaikan nafkah
24

. 

Makna “mampu menafkahi” ini sejalan atau memperkuat makna al-ba‟ah 

sebagai beban pernikahan. Sehingga dapat kita pahami bahwa Rasul Saw 

memerintahkan kepada siapa saja yang memiliki kesanggupan untuk menikah 

dan memikul beban pernikahan, maka hendaknya ia menikah. Atau siapa saja 

yang memiliki rasa percaya diri atau memiliki dugaan kuat bahwa dirinya 

mampu memikul tanggung jawab pernikahan maka hendaknya ia menikah. 

Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa kesiapan itu adalah jika 

siap secara materi. Artinya ia sudah memiliki materi untuk membiayai 

pernikahannya dan sudah memiliki pekerjaan yang tetap. Orang yang memiliki 

anggapan demikian, hanya akan menikah kalau merasa sudah cukup secara 

materi. Anggapan mengenai kecukupan materi seperti itu memang baik. Yang 

kurang tepat adalah penempatannya. Yaitu bahwa jika belum memiliki 

pekerjaan yang mapan, belum punya ini dan itu, lalu tidak menikah. Ini adalah 

penempatan yang kurang tepat. Memang akan sangat baik jika seseorang ketika 

menikah memiliki persiapan materi yang cukup, sudah punya pekerjaan atau 

sumber penghasilan yang mapan. Namun tidak harus seperti itu. 
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Dalil-dalil yang ada juga menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan 

kesiapan untuk menikah bukanlah demikian. Bukan berarti seseorang itu harus 

memiliki persiapan materi yang mapan. Banyak riwayat yang menjelaskan 

bahwa sahabat tidak memiliki harta untuk dijadikan mahar, atau kalaupun ada, 

jumlah atau nilainya sangat kecil. Tidak ada atau sangat sedikitnya harta yang 

dijadikan mahar oleh para sahabat mengindikasikan bahwa para sahabat 

memang tidak memiliki harta (yang berlebih). Sekalipun demikian, para 

sahabat tetap dianjurkan menikah dan dibolehkan menikah. Dengan demikian, 

kesiapan yang dimaksud bukan berarti harus kesiapan materi atau harta yang 

cukup.Kesiapan yang harus dimiliki seseorang adalah kesiapan mental dan 

ruhiyah untuk menanggung beban dan tanggung jawab pernikahan. Artinya 

secara mental, ia sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga dengan segala 

konsekuensinya. 

Kita hanya akan dapat mengenali dan mengetahui yang zahir saja. 

Sementara kesiapan mental lebih bersifat batin yang ada di dalam hati. Jika kita 

melihat secara zahir telah siap yakni dari penampakan kesiapan yang bersifat 

lahiriah, seperti kesiapan materi dan nafkah serta kesiapan lahiriah lainnya, 

maka dari sini kita bisa katakan bahwa seseorang itu telah siap menikah. 

Selanjutnya, kita perlu mengenali kesiapan mental dan ruhiyahnya. Hal itu bisa 

kita analisa dari penampakan lahiriahnya. Misalnya dari segi kedewasaan dan 

kematangan berpikirnya. 
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Ketika ingin menikah yang muncul bukan hanya sekedar “ingin” tapi 

keinginan kuat (al azmu) untuk menikah. Karena al-azm menurut al Jurjani 

dalam at-Ta‟rifat adalah keinginan yang kuat  tanpa ada keraguan. Jadi 

seseorang harus sudah memiliki azam untuk menikah, barulah ia melakukan 

proses khitbah
25

. 

B. Dasar Hukum Tentang Perkawinan 

Telah diketahui bahwa pernikahan adalah merupakan sunatullah, bahwa 

makhluk yang bernyawa itu diciptakan berpasang-pasangan, baik laki-laki 

maupun perempuan (Q.S.Az-Dzariyat :49). 

            

Artinya:“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu 

mengingat akan kebesaran allah”. 

 

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan 

umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan 

dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. 

Hubungan antara seorang laki - laki dan perempuan adalah merupakan 

tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan untuk menghalalkan 

hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah. Pergaulan antara laki - laki dn 

perempuan yang diatur dengan perkawinan ini akan membawa keharmonisan, 

keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki - laki maupun perempuan, bagi 
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keturunan diantara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada disekeliling 

kedua insan tersebut. 

Dalam agama samawi, masalah perkawinan mendapat tempat yang 

sangat terhormat dan sangat terjunjung tinggi tata aturan yang telah ditetapkan 

dalam kitab suci. Negara Indonesia misalnya, masalah perkawinan merupakan 

suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 

sehingga pemerintah Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga 

sekarang menaruh perhatian yang sangat serius dalam hal perkawinan ini.  

Allah SWT berfirman dalam surat An - Nisa Ayat 3 sebagai berikut
26

 : 

                 

                   

 

Artinya:” Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka 

kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau 

empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang, atau 

budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat 

kepada tidak berbuat aniaya.” (An - Nisa : 3). 

 

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki - laki yang sudah mampu 

untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah 

adil didalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain - 
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lain yang bersifat lahiriah. Ayat ini juga menerangkan bahwa islam 

memperbolehkan poligami dengan syarat - syarat tertentu. 

Menurut Al-Qur‟an, Surat Al A’raaf  ayat 189 berbunyi : 

              

 

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan daripadanya dia 

menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya.” (Al A‟raaf  : 

189). 

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga anatar 

suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang 

aman dan tenteram (Sakinah), pergaulan yang saling mencintai (Mawaddah) 

dan saling menyantuni (Rahmah
27

).  

Dalam hadits berikutjuga dijelaskan dengan rinci tentang anjuran menikah: 

ث َح ْب ُع ْب ٍدث ث َحلْب َح َح َحث.ث َح ِد ىث َح ْب ِدث الًل ِدث ْب ِد ث,ث َح ْب انُعث ِد ِدنَحى:ثقَحالَح ث َحعَحث َح ْب ِدث ْبالًل ِدثف َحلَح ِديَح ُعث ُعثْب َح :ثف َح َحالث,ثكُعنْبتُع
ث َح ْب ِدث الَّر ْب َح ِدث ااَح ًلث,ث َحااَح َح ث َح لَحيَحا,ث ِدنَّرثاِدىثاِداَحيْب َح انُعث.ثفَححَح ث ُعثْب َح ثفِدىث:ثف َح َحالَح ث ْب  ِد ث َحااَحث َحاث َح ْب ِدث الَّر هَحلثاَح َح

ذَح  ٌ ثإِداَحىثهَح ااَح ثاَح ُعث َح ثاَحيْبسَح ثتَح هَح ُعث؟ثف َحلَح َّراثرَحاَحىث َح ْب ُعث الَّر ِدثاَحنْب ث َحاثكُعنْبتَح لًل ثتُعذَحثكِّلُعكَح ث ِدكْب ثت ُعزَحوِّاَح َح اَحشَحارَحث,ثاَحنْب
ث,ثإِداَح َّرث ث:ثف َح َحالَح لُع ث  َح ُع ْب ثهُع َح ث ِدثاَحيْب ِدثوَح ث َحاِد َحث:ث َحاث َحلْب َح َح ُعثثإِد فَحاثن ْبت َحهَحيْبتُع ثق ُعلْبتَح ث,ثاَح َحاثاَح ِد ْب ثاَحنَحاث انَّر ِد ُّ ثقَحالَح اَح َح ْب

نْبكُع ُعث اْب َحااْب َحثف َحلْبيَحت َحزَحوَّر ْبث,ث َحلّلىثالَّر ث َحلَحيْب ِدثوَح َحلَّر ُعث تَح َحااَحث ِد ث  ْب ث َح ِد ث ثالَّر َحا ِد تَح ِدعْبث,ث َحاث َح ْبلَحلَح ثاَح ْبث َح ْب وَح َح ْب
اا ثفَحإِدثنَّر ُعثاَح ُعثوِداَح مِد  ف َح َحلَحيْب ِدث ِدااصَّر ْب

 
Artinya: Alqamah berkata : ketika aku bersama Abdullah bin Mas‟uud di Mina 

tiba-tiba bertemu dengan Usman, lalu dipanggil : Ya Aba Abdirrahman, 

saya ada hajat padamu, lalu berbisik keduanya : Usman berkata : Ya Aba 

Abdirrahman, sukakah anda saya kawinkan dengan gadis untuk 

mengingatkan kembali masa mudamu dahulu. Karena Abdullah bin 
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Mas‟uud tidak berhajat kawin maka menunjuk kepadaku dan dipanggil : 

Ya Alqamah, maka aku datang kepadanya, sedang ia berkata : Jika anda 

katakan begitu maka Nabi saw. bersabda kepada kami : Hai para pemuda 

siapa yang sanggup (dapat) memikul beban perkawinan maka hendaklah 

kawin, dan siapa yang tidak mampu maka dianjurkan berpuasa, karena 

itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan itu lebih 

baik baginya
28

.(Bukhari Muslim). 

 

Perkawinan yang di kehendaki oleh Hukum Islam, sebagaimana 

dijelaskan dalam al-Qur‟an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi: 

                        

       

 

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
29

. 

 

Dalam surat Al-Hujuraat ayat 13 menyatakan: 

                         

          

 

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa 

dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 

orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang 

paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Mengenal. 
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Dalam Surat An-Nahl ayat 72 Allah  juga menyatakan: 

                   

               

 

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan 

menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, 

dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka 

beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.” 

 

 

C. Bentuk-bentuk Mampu Dalam Perkawinan 

Ba‟ah: secara bahasa berarti jima‟ (bersenggama) kemudian dipakai 

untuk mengisyaratkan akad nikah. 

Imam Nawawi dalam kitabnya syarah muslim mengatakan bahwa para 

ulama berbeda pendapat mengenai maksud dari kata Ba‟ah  dalam hadits 

tersebut
30

.  

1. Ba’ah Dalam Bentuk Mampu Untuk Jima’ (Kondisi Fisik) 

Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dari kata ba‟ah 

disisni maknanya secara bahasa, yaitu jima‟. Jadi bunyi hadits 

tersebut menjadi: “Barang siapa dianatara kalian pemuda yang telah 

mampu berjima‟, hendaklah ia menikah. Barang siapa yang belum 

mampu berjima‟, hendaklah ia berpuasa untuk menahan syahwat dan 

air maninya, sebagaimana tameng yang menahan serangan”. 
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Jadi bisa kita fahami dari penjelasan diatas bahwa pendapat yang 

pertama ini menjelaskan bahwa ba‟ah menurut pandangan mereka 

ialah ba‟ah dari segi fisik atau kemampuan seseorang untuk 

melakukan jima‟ atau berhubungan badan dengan pasangannyauntuk 

memenuhi nafkah batinnya. 

Jika yang dimaksud  Ba‟ah adalah jima‟, maka objek dari hadits tersebut 

adalah para pemuda yang memiliki hasrat yang besar terhadap lawan jenisnya. 

Sebelum melangsungkan pernikahan hendaknya terlebih dahulu 

memperhatikan beberapa aspek berikut
31

: 

a. Usia ideal 

Usia yang ideal untuk menikah menurut kesehatan adalah usia antara 20-

25 tahun bagi wanita, dan usia antara 25-30 bagi pria. Masa inimerupakan 

masa paling baik untuk berumah tangga. Lazimnya usia pria lebih dari pada 

usia wanita yang akan menjadi isterinya. 

b. Kondisi Fisik  

Kondisi fisik bagi mereka yang hendak berkeluarga amat dianjurkan 

untuk menjaga kesehatan. Kesehatan fisik meliputi: 

 Kesehatan dalam arti orang itu tidak mengidap penyakit ( 

apalagi penyakit menular ), dan bebas dari penyakit keturunan. 
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 Kalau dapat dihindari perkawinan antara keluarga yang terlalu 

dekat. 

 Menghindari hal-hal yang bersifat fisik yang memungkinkan 

akan terjadinya disabilitas. 

2. Ba’ah Dalam Bentuk Mampu Untuk Memberi Belanja Atau 

Nafkah Kepada Anak Isteri 

Pendapat kedua mengatakan bahwa yang dimaksud Ba‟ah adalah 

kemampuan seseorang untuk memberi nafkah dan keperluan 

pernikahan. Jadi, bunyi haditsnya menjadi, “ Barangsiapa diantara 

kalian telah mampu memberikan nafkah dan keperluan pernikahan, 

hendaklah ia menikah. Barangsiapa yang belum mampu untuk 

memberikan nafkah dan keperluan pernikahan, hendaklah ia berpuasa 

untuk menahan syahwatnya”. 

Ba‟ah menurut pendapat yang kedua ini ialah dalam artian seseorang 

yang akan menikah itu hendaknya ia telah mampu untuk memberikan 

belanja dan biaya hidup dalam berumah tangga setelah ia menikah 

kelak. 

3. Ba’ah Dalam Bentuk Sehat Akal Dan Fikiran (Tidak Gila) 

Bentuk mampu dalam perkawinan  yang ketiga ialah ba‟ah (mampu) 

dari segi akal fikiran. Yang mana maksudnya disini ialah seseorang 

itu yang hendak akan menikah ia dalam kondisi sehat akalnya yaitu 

tidak gila (masih waras) dan mengetahui antara yang benar dan juga 
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yang salah, hal ini juga sangatlah penting untuk diperhatikan agar 

terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. 

 

Dari ketiga bentuk ba‟ah tersebut dilapangan penulis menemukan ba‟ah 

yang menjadi penghambat para pemuda untuk segera menikah ialah ba‟ah 

dalam bentuk memberi makan atau nafkah (belanja) bagi anak isteri setelah 

menikah, hal inilah yang membuat para pemuda yang penulis temui dilapangan 

takut untuk segera menikah yang mana mereka beralasan bahwamereka belum 

mampu dari segi materi atau ekonomi untuk menafkahi anak dan isterinya 

nanti setelah menikah, dan hal ini tidak sesuai dengan hukum fiqih munakahat 

atau bertolak belakang dengan hukum fiqih munakahat, padahal Allah telah 

berfirman dengan jelas di dalam QS. An-Nur:32. 

                    

        

Artinya: “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (membujang) diantara 

kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 

sahayamu 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”. (QS.An-

Nur: 32) 

Dari ayat dalam surat An-Nur ayat 32 diatas Allah telah berfirman 

dengan jelas, bahwasanya  Allah swt  memerintahkan umat manusia (orang 

tua) untuk mengawinkan orang-orang yang sendirian dan membujang diantara 

kamu dan juga orang-orang yang telah layak untuk kawin, dan jika mereka 
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khawatir (takut) karena tidak memiliki biaya (modal nikah) maka jangan takut 

karena Allah telah berjanji akan memampukan mereka dengan karunianya dan 

juga rezeki yang akan datang dengan cara atau jalan  yang tidak akan disangka-

sangka selagi kita (manusia) tetap selalu mau berusaha dan hanya memohon 

kepada Allah swt semata, karena rezeki Allah itu maha luas dan janji Allah itu 

pasti. 

D. Pengertian Persepsi 

 

Pesan-pesan  yang  muncul  dan  dipersepsi  dapat  berarti  pesan  yang 

tersurat maupun tersirat.  Menurut Ruch (1967:300), Persepsi adalah suatu 

proses tentang petunjuk-petunjuk indarwi (sensory) dan pengalaman masa 

lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran 

yang struktural dan bermakna pada suatu situasi tertentu
32

. 

Persepsi merupakan proses dimana individu memilih, mengorganisasi 

dan menginterprestasi apa yang dibayangkan tentang dunia disekelilingnya. 

Persepsi setiap orang berbeda-beda sesuai dengan makna yang dia berikan 

kepada “sesuatu” kepada seseorang/kepada peristiwa. Disni penting untuk 

dicatat bahwa semua manusia tidak dapat mengelak dari persepsi yang 

mempengaruhi komunikasi. Jika seorang pengirim ingin membagi info dengan 

maksud tertentu kepada penerima, maka suka atau tidak suka penerima akan 

menerima info yang dimaksudkan pengirim
33

. 
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Persepsi adalah proses internal yang kita lakukan untuk memilih, 

mengevaluasi,dan mengorganisasikan rangsangan dari lingkungan eksternal. 

Dengan kata lain, Persepsi adalah cara kita mengubah energi-energi fisik 

lingkungan kita menjadi pengalaman yang bermakna
34

. 

E. Pengertian Pemuda 

Pemuda adalah  golongan  manusia-manusia  muda  yang  masih  

memerlukan  pembinaan  dan  pengembangan  kearah  yang  lebih baik, agar 

dapat melanjutkan dan mengisi pengembangan yang telah berlangsung.  

Secara hukum pemuda adalah manusia yang berusia 15-30 tahun, seacara 

biologis yaitu manusia yang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda 

kedewasaan seperti adanya perubahan fisik, dan secara  agama pemuda adalah 

manusia yang sudah memasuki  fase aqil baligh yang ditandai dengan mimpi 

basah dan keluarnya darah haid bagi wanita. 

Di dalam masyarakat, pemuda merupakan satu identitas  yang potensial. 

Kedudukannya yang sangat strategis sebagai penerus cita-cita perjuangan 

bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsanya
35

. 

Kedudukan pemuda dalam masyarakat adalah sebagai makhluk moral, 

makhluk sosial. Artinya beretika, berasusila, dijadikan sebagai barometer 

moral kehidupan bangsa dan pengoreksi. Bertindak diatas kebenaran dengan 

landasan hukum. Sebagai makhluk sosial artinya pemuda tidak dapat berdiri 

sendiri, hidup bersama-sama, dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma, 
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kepribadian dan pandangan hidup yang dianut masyarakat. Sebagai makhluk 

individual artinya tidak dapat melakukan kebebasan atau sesuatu sebebas-

bebasnya, tetapi disertai rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri,,masyarakat, 

dan tuhan yang maha esa
36

. 
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