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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada masa sekarang ini, dengan bermacam-macam teknologi seperti 

internet atau imel serta face book telah terjadinya hubungan percakapan yang 

bebas antara seorang wanita dan laki-laki. Pada awal pembicaraan tersebut 

mungkin diawal masalah persekolahan, namun selanjutnya terjadi percakapan lain 

yang mengarah kepada seksualitas terutama pada anak remaja awal seperti anak 

sekolah menengah pertama atau remaja sekolah menengah atas. Jadi dari 

hubungan melalui teknologi tersebut akhirnya ketemu secara nyata di suatu 

tempat dengan tujuan membicarakan lebih lanjut terutama yang berkaitan 

seksualitasnya. Ketika pembicaraan tersebut panjang lebar dan berulang-ulang 

akhirnya terjadi hubungan dekat, yang pada gilirannya mengarah kepada 

perkawinan. 

Memang harus kita akui bahwa perkawinan merupakan salah satu 

sunnatullah yang umum berlaku pada makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, 

maupun tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana Firman Allah  mafhumnya:
1
 

                  

Artinya:  “dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 

mengingat kebesaran Allah.” (Q.S Adz-Zaariyat: 49). 

 

Dari beberapa buku tentang fikih Islam dikatakan bahwa agama Islam 

mempunyai konsep tersendiri yang berkaitan dengan perkawinan. Dalam konsep 
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Islam perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk 

hidup bersama secara sah antara laki-laki dan perempuan membentuk keluarga 

yang bahagia, aman, tentram, dan saling mengasihi.
2
 Perkawinan merupakan 

fitrah manusia yang harus terjadi pada kehidupan sebagai sarana untuk 

melimpahkan rasa cinta dan kasih yang telah dikaruniakan Allah kepada 

hambanya. 

Selain apa yang telah dipaparkan di atas, perkawinan juga bertujuan untuk 

mendapatkan keturunan sebagai generasi penerus kehidupan selanjutnya. Oleh 

sebab itu Islam sangat menganjurkan kepada setiap pemeluknya untuk 

melaksanakan perkawinan sebagai realisasi sunnah Rasul. Sehingga bagi mereka 

yang mampu untuk kawin kemudian hanya hidup membujang atau tidak 

melakukan perkawinan dianggap tidak mengikuti sunnah Rasul dan tidak 

dianggap sebagai umatnya. 

Begitu penting pernikahan seseorang dalam konsep Islam, namun tidak 

perkawinan sembarang perkawinan tentu mengikuti syarat-syarat yang telah 

ditentukan. Disyaratkannya perkawinan dalam Islam itu dapat ditinjau dari tiga 

sudut
3
 yaitu (1) ditinjau dari sudut hukum. Perkawinan adalah merupakan suatu 

perjanjian antara pria dan wanita agar dapat melakukan hubungan kelamin secara 

sah dalam waktu yang tidak ditentukan; (2) ditinjau dari sudut agama. Perkawinan 

itu dianggap sebagai lembaga suci dimana suami istri dapat hidup tentram, saling 

mencintai dan mengasihi serta bertujuan untuk mengembangkan keturunan; (3) 

ditinjau dari sifat kemasyarakatan. Ditinjau dari segi kemasyarakatan bahwa orang 
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yang telah kawin (berkeluarga) telah memenuhi satu bagian  syarat dari kehendak 

masyarakat serta mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan lebih dihargai 

daripada mereka yang belum kawin. 

Dengan terjadinya perkawinan maka terbentuklah apa yang disebut dengan 

keluarga. Keluarga dimulai dengan adanya perkawinan yang sah, baik menurut 

agama maupun ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku. Oleh sebab 

itu, adanya lembaga perkawinan merupakan ketentuan pokok bagi umat manusia 

guna memelihara kedamaian dan keteraturan dalam kehidupan.  

Perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan tentu 

mempunyai tujuan yang jelas. Adapun tujuan perkawinan secara garis besarnya 

adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, memperoleh keturunan, dan 

memperluas serta mempererat hubungan kekeluargaan untuk membangun masa 

depan individu, keluarga dan masyarakat.
4
   

Dengan tujuan baik tersebut maka kepada semua umat Islam diperintah 

untuk melaksanakan perkawinan baik laki-laki atau perempuan. Perintah 

menikahkan perempuan untuk bersuami dan laki-laki untuk beristri adalah tertuju 

untuk semua umat Islam, tidak hanya kepada keluarga atau wali masing-masing 

yang bersangkutan. Hal ini berarti demi terselenggaranya pernikahan yang 

diperintahkan itu, kaum muslimin berkewajiban untuk bantu membantu baik 

secara moril atau materil. Sebagaimana Sabda Nabi yaitu: 
5
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“Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu berkeluarga 

hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara 

kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat 

mengendalikanmu.” (HR. Bukhori Muslim). 

Berdasarkan hadis tersebut Nabi mengajarkan bahwa pernikahan 

merupakan jalan untuk menyalurkan naluri manusiawi, untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut. Perkawinan akan dianjurkan artinya akan diwajibkan, apabila 

nafsu syahwat telah mendesak, dan apabila kemampuan nikah belum cukup, Allah 

memerintahkan supaya menahan diri dengan jalan berpuasa mendekatkan diri 

kepada Allah Swt agar mempunyai daya tahan mental dalam menghadapi 

kemungkinan-kemungkinan godaan setan yang menarik-narik untuk berbuat hal-

hal yang dilarang agama.
6
  

Agar tidak melakukan perbuatan yang terlarang maka dianjurkan untuk 

melaksanakan perkawinan sehingga terjadi keluarga. Untuk membentuk suatu 

keluarga yang harmonis dan kekal, dengan ikatan suci berupa tali perkawinan 

yang bertujuan untuk hubungan suami istri, namun demikian tidak jarang terjadi 

bahwa tujuan yang mulia tersebut tidak sesuai dengan harapan sehingga hubungan 

suci ini harus dijaga. Suatu tugas tidak mudah bagi suami istri untuk memelihara, 

tugas mulia ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang pantas untuk memegangnya, 

pernikahan atau perkawinan bukan hal yang mudah dan susah tetapi mudah-

mudah susah. Termasuk juga dalam pembinaan rumah tangga. Apabila salah satu 

diantara suami dan istri belum memiliki kedewasaan baik fisik maupun mental 
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maka pembinaan rumah tangga itu akan sulit, olehnya kesukaran akan terwujud 

dengan jelas. 

Oleh karena bagi yang akan melangsungkan perkawinan perlu memiliki 

kemampuan terutama yang berkaitan dengan pengajaran tentang perkawinan. 

Syari‟at Islam mengajarkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu 

syari‟at adalah apa yang bersangkutan telah balig. Oleh karena itu, seorang pria 

yang belum balig tidak dapat melaksanakan qabul secara sah dalam suatu akad 

nikah. Perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan akad nikah calon mempelai pria 

harus mengatakan qabul (menerima nikah) secara sadar dan bertanggungjawab.  

Calon suami dan istri hendak tergolong orang yang bertanggung-jawab, 

apalagi setelah melangsung pernikahan. Oleh karena itu perilaku yang 

bertanggung-jawab merupakan salah satu indikasi kedewasaan. Dalam hal ini 

bertanggung-jawab mengandung dua hal penting yaitu (1) orang yang 

bertanggung-jawab harus dapat beraksi dan bertindak secara tepat dalam setiap 

sesuatu; (2) berani menghadapi kenyataan, mau menerima resiko dari 

perbuatannya, tidak membohongi orang lain, apa lagi diri sendiri. 

Pentingnya rasa tanggung-jawab tersebutlah, maka dalam perkawinan 

Islam memiliki syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi. Problem utama 

yang mendorong ulama untuk merumuskan berbagai teori dan metode ijtihad 

adalah kenyataan abadi yang dihadapi oleh Islam bahwa nas al-Qur‟an dan hadis 

terbatas secara kuantitatif, pada hal peradaban (peristiwa hukum) selalu 

berkembang untuk itu, berbagai teori dan metode ijtihad pun dirumuskan oleh 

ulama untuk mengembangkan nilai-nilai nas yang terbatas ke dalam realitas yang 

tak terbatas. 
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Peraturan dalam Islam yang dijadikan sebagai doktrin, maqasid al-

Syari„ah bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi 

umat Islam. Untuk itu camkanlah tiga skala prioritas yang berbeda tapi saling 

melengkapi yaitu djaruriyyat (primer), hjajiyyat (sekunder), dan tahj siniyyat 

(pelengkap) dan masing-masing peringkat tersebut mempunyai unsur-unsur 

penyempurnaan (muhkamilat).
7
  

Menghadapi dan menyikapi dari berbagai fenomena atau masalah 

perkawinan, maka masalah kemaslahatan sangat diutamakan. Merujuk kepada 

pemikiran Asy-Syatibi dalam menegakkan kemaslahatan ada lima pokok yang 

harus dipegang antara lain: memelihara agama; memelihara jiwa; memelihara 

akal; memelihara keturunan; dan memelihara harta. Hakikat atau tujuan awal 

pemberlakuan syari‟at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Namun 

kemaslahatan itu dapat terwujud apabila lima unsur pokok di atas itu harus 

dipegangi. Untuk memelihara lima unsur tersebut as-Syatibi membagikan lagi 

menjadi tiga yaitu Maqa>Sid atau tujuan syari‟ah, diantaranya: (1) Maqasid Ad- 

Djaruriyyah; (2) Maqasid Al-Hajiyyah, dan (3) Maqasid Al- Tahsiniyyah. 

Maqasid Al-Djaruriyyah dimaksudkan untuk memelihara lima pokok dalam 

kehidupan manusia di atas. Maqasid Al-Hajiyyah dimaksudkan untuk 

menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur 

menjadi lebih baik lagi. Maqasid al-Tahjsiniyyah dimaksudkan agar manusia 

melaksanakan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan kelima unsur 

pokok itu. 
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Dari penjelasan di atas, maka para fuqaha berbeda pendapat mengenai 

syarat dan rukunnya yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Misalnya, as-Syafi‟i 

berpendapat bahwa salah satu dari syarat sahnya nikah adalah adanya wali, tanpa 

kehadiran wali pernikahan tersebut adalah batal. Sedang Abu Hanifah, wanita 

yang sudah dewasa dan berakal sehat berhak mengurus sendiri akad 

pernikahannya, baik gadis atau janda.
8
   

Tidak cukup itu saja, perbedaan pendapat juga terjadi dalam hal 

perkawinan gadis dibawah umur. As-Syafi‟i berpendapat bahwa anak perempuan 

yang belum dewasa tidak boleh nikah hingga ia cukup dewasa dengan seizin 

walinya, agar anak perempuan nantinya tidak terjatuh pada hal-hal yang kurang 

baik seperti kurang tanggungjawabnya suami pada istri. Sedangkan Abu Hanifah 

berpendapat bahwa hal tersebut diperbolehkan, akan tetapi anak perempuan 

tersebut setelah baligh diberi hak khiyar.
9
 

Terjadi perbedaan pendapat dari mazhab-mazhab dikarena oleh dalam 

syari‟at Islam sendiri berdasarkan al-Qur‟an, batas umur untuk melakukan 

perkawinan tidak ditetapkan secara jelas dan tegas, tidak pernah memberikan 

batasan secara definitif mengenai usia perkawinan seseorang. Al-Qur‟an dan hadis 

hanya menetapkan dugaan, isyarat dan tanda-tanda saja. Umat Islam diberi 

kebebasan untuk menetapkan batas umur, sehingga batas perkawinan 

dikembalikan kepada individu tanpa melukai syarat yang telah ditentukan, serta 

disesuaikan pula dengan kondisi sosial dimana hukum itu akan diundangkan.
10
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Dalam hal usia seperti dikutip oleh A. Rahmad Rosyadi.
11

  “Hukum Islam, yaitu 

bahwa Allah SWT yang tidak menentukan kapan usia yang baik atau usia yang 

ideal bagi seorang wanita untuk melangsung perkawinan, karena yang demikian 

bukanlah urusan Allah, akan tetapi termasuk atau sebagai urusan manusia dalam 

menyelesaikan problematika hidupnya”. 

Dengan tidaknya ketentuan Allah Swt, olehnya, urusan dunia diserahkan 

sepenuhnya kepada manusia karena dianggapNya bahwa manusia lebih tahu dan 

lebih mengetahui. Oleh karena itu, tidak menjadi salah satu berdosa apabila 

manusia memberi batasan satu usia tertentu atau usia yang tepat untuk melakukan 

perkawinan. 

Dengan adanya perbedaan pendapat tentang batas usia pernikahan seorang 

dalam melakukan pernikahan akan dapat memberikan kejelasan pada masyarakat 

pada umumnya. Terutama pada masyarakat tradisional yang umumnya terjadi 

pada masyarakat awam dan terbatasnya jenis pendidikan formal yang hanya 

berkisar antara sekolah dasar sampai pada tingkatan lanjutan pertama, kemudian 

dialihkan menjadi tenaga kerja untuk membantu kehidupan keluarganya. 

Sehingga dengan berakhirnya masa belajar dan kemudian terjun kelapangan dunia 

pekerjaan, maka orang tersebut dianggap telah dewasa untuk melakukan 

pernikahan dalam usia muda. Memahami perbedaan ketentuan batas usia 

pernikahan dari keduanya dan alasan-alasan yang diuraikan dapat memberikan 

kejelasan pada masyarakat. 
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Perbedaan pendapat juga terjadi dalam hal perkawinan gadis di bawah 

umur. As-Syafi'i berpendapat bahwa anak perempuan yang belum dewasa tidak 

boleh nikah hingga ia cukup dewasa dengan seizin walinya, agar anak perempuan 

nantinya tidak terjatuh pada hal-hal yang kurang baik seperti kurang tanggung 

jawabnya suami pada istri. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa hal 

tersebut diperbolehkan, akan tetapi anak perempuan tersebut setelah balig diberi 

hak khiyar.
12

 

Perbedaan juga terjadi dalam hal menetapkan batas usia perkawinan bagi 

orang yang dianggap baligh. Ulama Syafi'iyyah menyatakan bahwa : 

 

 خمس عشرة سنت في الغالم و الجاريتو قال الشافعيت و الحنابلت أن البلوغ بالسه يتحقق ب

 

Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak 

usia 15 tahun.
13

 

 

Ulama Hanafiyyah menetapkan  usia seseorang dianggap  baligh sebagai 

berikut : 

 

 و قال الحنفيت ثمان عشرة في الغالم و سبع عشرة في الجاريت

 

Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak 

perempuan.
14

 

 

Berdasarkan perbedaan dua mazhab anatara mazhab syafi‟ dan Hanafi 

tersebut penulis ingin meneliti dengan sungguh-sungguh dengan tajuk: “Analisa 

terhadap pemikiran mazhab Syafi‟i dan mazhab Hanafi tentang Batas Minimal 

Usia Perkawinan”. 
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B. Batasan  Masalah 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas maka 

penulis membatasi penulisan ini dari aspek berkaitan dengan pemikiran-pemikiran 

berdasarkan pemikiran mazhab Syafi‟iyah dan Hanafiyah terhadap Batas usia 

Perkawinan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari permasalah yang sudah diuraikan dalam latar belakang masalah di 

atas, ada beberapa rumusan masalah yang muncul dan menarik untuk dijabarkan 

dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana batas usia perkawinan menurut pemikiran mazhab Syafi‟i? 

2. Bagaimana batas usia perkawinan menurut pemikiran mazhab Hanafi ? 

3. Bagaimana istinbat hukum atau dasar hukum pemikiran mazhab Syafi‟I 

tentang batas usia perkawinan?  

4. Bagaimana istinbat atau dasar hukum mazhab Hanafi tentang Batas Usia 

Perkawinan? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui batas usia perkawinan menurut pemikiran mazhab Syafi‟  

2. Untuk mengetahui batas usia perkawinan menurut pemikiran mazhab Hanafi 

3. Untuk mengetahui istinbat hukum atau dasar hukum pemikiran mazhab 

Syafi‟I tentang batas usia perkawinan. 
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4. Untuk mengetahui istinbat atau dasar hukum mazhab Hanafi tentang Batas 

Usia Perkawinan. 

Adapun kegunaan dari penelitian adalah: 

1. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di UIN Suska Riau. 

2. Dengan penelitian ini, diharapkan berguna bagi mengembangkan pengetahuan 

masyarakat mengenai pemikiran mazhab Syafi‟ dan mazhab Hanafi tentang 

Batas Minimal Usia Perkawinan. 

3. Dengan penelitian ini juga diharapkan  dapat memberikan  gambaran tentang 

isu perkawinan bawah umur yang akan dibahas yang berkaitan dengan 

pemikiran  mazhab Syafi‟ dan mazhab Hanafi serta melihat dari sudut 

pandang Maqasid tentang batas  minimal usia perkawinan. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penilitian kepustakaan (library research) yaitu 

dengan mengambil  dan membaca serta menelaah literature -literatur yang  

berhubungan dengan penelitian ini. 

2. Sumber Data 

Karena penelitian ini adalah library research maka sumber data dalam 

penelitian ini berasal dari : 

a. Bahan Hukum Primer yaitu sumber bahan pokok yang diambil dari kitab 

yang berkaitan dengan pemikiran mazhab Syafi‟ dan mazhab Hanafi 

terhadap batas minimal usia perkawinan. 
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b. Bahan Hukum Sekunder adalah sumber bahan penunjang yang berkaitan 

dengan  penelitian yaitu berupa kitab-kitab fiqih, kitab usul fiqih, kitab 

tafsir dan kitab atau bahan dokumen lain yang membantu penulis dalam 

penelitian ini.  

c. Bahan Hukum Tertier yakni sumber pelengkap yang terdiri dari: 

1) Kamus-kamus 

2) Ensiklopedi  

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini penulis mengumpulkan 

berbagai literature yang diperlukan berhasil dikumpulkan selanjutnya penulis 

menela‟ah berbagai literatur dan mengklasifkasikan sesuai dengan pokok-

pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik 

secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat 

dijadikan secara sistematis. 

4. Analisis Data 

Setelah data-data terkumpul melalui tahapan –tahapan kumpul data di 

atas, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan: 

a. Teknik analisis isi (konten analisis) yaitu dengan mempelajari pesan-pesan 

yang ada di berbagai leterature melalui dari kosa kata, pola kalimat, latar 

belakang situasi, dan kultur masyarakat yang ada pada teks.  

1. Metode penulisan  

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode 

berikut: 
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a. Deduktif yaitu menggambarkan secara umum yang ada kaitannya 

dengan penulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus. 

b. Induktif yaitu menggambarkan data khusus yang ada kaitannya dengan 

penulisan ini. Kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan secara 

umum. 

c. Deskriptif  yaitu penelitian yang tidak hanya terbatas pada masalah 

pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisis dan 

interprestasi tentang arti data tersebut. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini 

penulis memaparkan dalam sistematikanya sebagai berikut: 

BAB I  : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah dan 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  : Berisikan tentang biografi imam Syafi‟i dan imam Hanafi. 

BAB III :  Berisikan tentang tinjauan umum tentang perkawinan. 

BAB  IV : Berisikan tentang batas perkawinan menurut pemikiran mazhab 

Syafi‟i dan mazhab Hanafi. 

BAB V :  Berisikan kesimpulan dan saran. 

 


