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BAB III 

LANDASAN TEORITIS 

A. Pengertian Pernikahan 

Nikah berasal dari bahasa Arab  ُٚكح - َكح menurut bahasa yaitu 

perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri. Dalam 

kitab-kitab fiqih dinyatakan bahwa nikah menurut bahasa memiliki arti hakiki 

dan arti majazi. Menurut arti hakiki nikah adalah “bergabung” atau 

“bercampur” ٔانتذاخمّىضّ ان  sedang arti majazi adalah “bersetubuh” انٕطئ.
27

 

Sedangkan menurut istilah para ulama berbeda pendapat memberikan 

pengertian nikah sebagai berikut: 

1. Menurut golongan Hanafi, nikah diartikan dengan: 

 اذ ّصّ ق ّّحّ ع ّت ًّّ انّ ّكّ هّ يّ ّذ ّّٛ فّ ٚ ّّذ ّقّ عّ  

Artinya:“Aqad yang memiliki kemanfaatan atas sesuatu yang 

menyenangkan yang dilakukan dengan sengaja”.
28

 

2. Menurut golongan Malikiyah, nikah diartikan dengan: 

ت ّّٛ ق ّّةّ جّ ّٕ يّ ّشّ ّٛ غّ ّٛ حّ يّ د ّا ّت ّّرّ ز ّه ّانت ّّحّ ع ّت ّيّ ّدّ شّ جّ يّ ّمّ عّ ّذ ّقّ عّ   ّّ ّه ّثّ ق ّّح ّ ُ ّٛ  ّث ّت ّآّّ ً 

Artinya:“Aqad yang bertujuan untuk bersenang-senang dengan wanita, 

yang sebelumnya tidak ditentukan maharnya secara jelas.
29

 

                                                 
27

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Antara Fiqih Munakahat dan Undang-

Undang perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. ke-3, h. 35. 

28
 Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba`ah, (Beirut: Daar al-

Fikr, 1989), juz 4, h. 2-3. Lihat juga Djaman Nur, Fiqh Munakahat, (Semarang: Toha Putra 

Semarang, 1993), Cet. ke-1, h. 2-3. 
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3. Golongan Syafi`i mengatakan: 

 اًّ ّٓ ُ ع ّيّ ّٔ أ ّّخّ ّٚ ّٔ ضّ ت ّّٔ أ ّّحّ كّ َّ أ ّّظّ فّ ه ّت ّّءّ طّ ّٔ ّكّ هّ يّ ٍّّ ًّ ضّ ت ّٚ ّّذ ّقّ عّ  

Artinya:“Akad yang mengandung pemilikan untuk melakukan 

persetubuhan dengan kata-kata ankaha atau tazwij atau dengan 

kata lain yang semakna dengan keduanya”.
30

 

4. Golongan Hanabilah mengatakan dengan: 

ّّحّ ع ّف ُّ ّيّ ّٗه ّعّ ّج ّّٚ ّٔ ضّ ت ّّٔ أ ّّحّ كّ َّ أّ ّظّ فّ ه ّت ّّذ ّقّ عّ   اع ّت ًّّ ت ّعّ ال 

Artinya:”Aqad yang diucapkan dengan lafaz ankaha atau tazwij untuk 

memperoleh manfaat bersenang-senang”.
31

 

5. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 ( pasal 1 ) perkawinan adalah ikatan lahir 

batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
32

 

6. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat 

atau misaqon gholizon untuk mentaati perintah Allah dan menjalankannya 

adalah ibadah.
33
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 Ibid.  
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 Ibid.  
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32
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33
 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), 

Cet. ke-3, h. 114.  



31 

 

 

Dari beberapa pengertian nikah di atas dapat dipahami bahwa 

pernikahan ialah suatu akad antara laki-laki dan pihak perempuan atas dasar 

kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang dilakukan dengan pihak lain 

(wali) karena telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetukan syara` 

untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya sehingga satu sama 

lain yang saling membutuhkan dapat memenuhi kebutuhan dalam hidup 

berumah tangga. 

B. Dasar Hukum Pernikahan 

Banyak sekali dalil-dalil dari Al-qur`an maupun Hadits yang 

menjelaskan secara eksplist mengenai pernikahan, di antaranya yakni sebagai 

berikut: 

1. Al-Qur`an 

Sebagai salah satu makhluk sosial, manusia sangat membutuhkan 

teman hidup untuk hidup berpasangan agar menjadi keluarga, yang 

merupakan bagian terkecil dalam tatanan hidup bermasyarakat, 

sebagaimna Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat (51): 49 yang 

berbunyi : 

ّ ّ ّ  ّ ّ ّ  ّّّّ ّ
Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 

kamu mengingat kebesaran Allah”.  
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Pernikahan juga diharapkan dapat menciptakan rasa tentram, 

damai, dan mendapatkan kasih sayang sesama manusia. Hal ini sesuai 

dengan firman Allah surat Ar-Rum (30): 21, sebagai berikut : 

ّ ّ ّ  ّ ّّ ّ ّ   ّ  ّ  ّ  ّ  ّ

 ّّ ّّ ّّ ّ ّّّّ 

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 di antaramu 

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ”.  

Melalui perkawinan juga merupakan suatu cara Allah SWT 

sebagai jalan bagi manusia untuk tumbuh dan menjaga dengan aman dan 

damai kelangsungan seluruh umat manusia, yang di awali dengan 

menjalankan perannya masing-masing untuk mencapai keluarga yang 

bahagia dan sejahtera. Sebagaimana Firman Allah Al-Hujurat (49): 13 

sebagai berikut : 

 ّ ّ ّ  ّّ ّ ّ   ّ ّ  ّ    ّّ ّ

  ّ ّّ  ّّّّّ ّّّّ 

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 di 

antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di 

antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Mengenal ”. 

Pernikahan juga merupakan ikatan yang amat kuat dan kokoh, 

oleh sebab itu hendaknya dianggap sakral dan ditujukan untuk membentuk 
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rumah tangga yang abadi dan sejahtera dalam mencari rezeki, 

sebagaimana tercantum dalam firman Allah dalam Al-Qur`an surat An-

Nur ayat (24): 32, sebagai berikut: 

  ّ ّ ّ   ّّ  ّ   ّّ ّ ّ  ّ ّ

 ّّّّ ّ ّ ّّّّ 

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan 

orang-orang yang layak (kawin) 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 ”  

Menikah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT 

sebagai jalan untuk melestarikan kehidupan dengan rumah tangga. 

Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam 

menggunakan hak-hak maupun menjalankan kewajiban-kewajibannya. 

Allah menjadikan unit keluarga terkecil yang dibina dengan perkawinan 

antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta 

mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama keluarganya.
34

 

2. Hadits 

Menikah merupakan  Sunnah Rasulullah SAW, sehingga siapa saja  

yang telah merasa mampu untuk menikah maka sebaiknya melaksanakan 

ibadah tersebut untuk menjaga timbulnya fitnah berupa zinah. 

                                                 
34

 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), Cet. 

ke-3, h. 31.  
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Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas‟ud bahwa 

Rasulullah SAW bersabda: 

ّفّ حّ ٍّّ تّ ّشّ ًّ اّعّ ُ ث ّذ ّحّ   ٍّّ تّ ٍّّ ًّ حّ انشّ ّذّ ثّ عّ ٍّّ عّ ّج ّاسّ ًّ ّٙعّ ُ ّث ّّذ ّحّ ّالّ ق ّّشّ ًّ عّ اّال ُّ ث ّّذ ّحّ ّّٙ ت ّاّأ ُّ ث ّّذ ّحّ ّاثّ ٛ ّغّ ٍّّ ت ّص 

ّات ّث ّملسو هيلع هللا ىلصّشّ ّٙ  ّث ّانُ ّّعّ اّيّ ُ ّكّ ّ:ّللا ّّذ ّثّ عّ ّالّ ق ّف ّّللا ّّذّ ثّ ّٗعّ ه ّعّ ّدّ ّٕ عّ ال ّّٔ ّح ًّّ ق ّهّ عّ ّعّ يّ ّتّ هّ خّ د ّّ:ّالّ ق ّّذ ّّٚ ضّ ٚ ّ ّش ٛ أ ,ذ ّجّ َ ال 

ّسّ ُ ن ّّالّ ق ّف ّ ّيّ ٚ ّّ:ّىّ ه ّعّ ّٔ ّّّ ّٛ ه ّعّ ّللا ّّلّ ّٕ عّ ا ّف ّّجّ ّٔ ضّ ت ّٛ ّه ّف ّّ,ج ّأ ّث ّانّ ّاعّ طّ ت ّاعّ ٍّّ يّ ّابّ ث ّشّ انّشّ شّ عّ ا ّشّ صّ ث ّه ّن ّّضّ غّ أ ّّّ َّ ّأ 

ّجّ ّٔ ّّ ّن ّّّ َّ ّأ ّف ّّوّ ّٕ انصّ ت ّّّّ ٛ ه ّع ّف ّّعّ طّ ت ّغّ ٚ ّّىّ ن ٍّّّ يّ ّٔ ّج ّشّ ف ّه ّن ٍّّّ صّ حّ أ ّّٔ 
)سٔاِّانثخاسّٖأ 

ّ
)

35
 

Artinya:”Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats 

telah menceritakan kepada kami Al A`masy ia berkata; telah 

menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia 

berkata; Aku, Alqamah dari Al aswad pernah menemui Abdullah, 

lalu iapun berkata: pada waktu muda dulu, kami pernah berada 

bersama Nabi SAW. Saat itu, kami tidak mendapati sesuatu pun, 

maka Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam bersabda kepada 

kami: “wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian telah 

mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah Karena 

sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan 

mata dan memelihara kemaluan. Namun siapa yang belum 

mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat merendahkan 

nafsunya. (HR. Bukhari)”. 

Melalui hadits di atas juga apabila dikaji lebih dalam, diwajibkan 

bagi mereka yang sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan dan takut 

akan terjerumus kedalam perzinaan apabila tidak menikah. Dalam hal ini, 

menjaga diri dan kehormatan dari hal-hal yang diharamkan adalah wajib 

hukumnya.
36

 

Berdasarkan perintah Allah SWT dan anjuran Nabi Muhammad 

SAW untuk melaksanakan perkawinan adalah perbuatan yang amat 

                                                 
35

 Abu Abdillah Muhammad bin Isma‟il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah 

Bukhari Ja‟fi, Shahih Bukhari, (Beirut: Darul Kutub al-„Ilmiyyah, 1992 ), Cet. ke-1, Juz. 5, h. 438. 

36
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, ahli bahasa oleh Moh. Abidun, Lely Shofa Imama, 

Muhajidin Muhayan, (Jakarta: Darul Fath, 2011), Cet. ke-3, jilid 3, h. 206.  
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disenangi Allah SWT dan Rasul-Nya. Sehingga  pada umumnya jumhur 

ulama menetapkan hukum asal perkawinan adalah sunnah.
37

 

Adapun mengenai hukum pernikahan yang berbeda-beda, pada 

hakikatnya  karena hal tersebut bergantung terhadap keadaan fisik maupun 

psikis masing-masing orang tersebut, maka agar lebih jelas hukum 

pernikahan dibagi menjadi beberapa hukum yaitu : 

a. Wajib 

Hukum nikah menjadi wajib bagi seorang yang memiliki 

kemampuan biaya untuk menikah, mampu menegakkan keadilan 

dalam pergaulan yang baik dengan isteri yang dinikahinya, dan dia 

punya dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah.
38

 

b. Sunnah 

Pernikahan sunnah hukumnya bagi orang yang telah mampu, ia 

juga tidak khawatir akan berbuat dzalim kepada istrinya, tetapi ia 

masih sanggup untuk mengendalikan dirinya dari perbuatan haram 

yang ditimbulkan oleh nafsunya. 

c. Haram 

Apabila seorang berniat tidak akan menjalankan kewajiban 

sebagai suami istri, atau seorang pria ingin menganiaya wanita atau 

ingin memperolok-olokan pasangannya, terlebih lagi ia khawatir tidak 

                                                 
37

 Jumni Nelli, Fiqh Munakahat, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 4.  

38
 Abdul Majid Khon, Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak, (Jakarta: Amzah, 

2011), Cet. ke-2, h. 45.  
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akan mampu memberi nafkah kepada istrinya dan keluarganya baik 

secara lahir maupun batin, maka haramlah yang bersangkutan untuk 

menikah. Pernikahan juga diharamkan apabila ada penyakit yang 

menghalanginya untuk bersenggama seperti gila, kusta, maupun 

penyakit kelamin yang tidak dikehendaki oleh calon pasangannya. 

d. Makruh 

Seseorang yang telah layak untuk nikah, namun ia belum 

memiliki biaya untuk menikah sehingga dia khawatir apabila menikah 

hanya akan membawa kesengsaraan bagi istri dan anak-anaknya maka 

makruhlah baginya untuk menikah. Demikian juga bagi wanita, 

meskipun diketahui dia telah layak untuk menikah tetapi dia belum 

siap untuk menjalankan kewajiban seorang istri maka makruh baginya 

untuk menikah. 

e. Mubah 

Seseorang yang tidak berhalangan untuk menikah dan ia belum 

tergolong diwajibkan untuk menikah dan tidak pula diharamkan untuk 

menikah.
39

 

Dari uraian di atas menggambarkan bahwasanya perkawinan 

menurut hukum Islam dapat berubah menjadi wajib, haram, sunnah, 

makruh dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadat 

apabila perbuatan tersebut dilakukannnya. 

                                                 
39

 H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), Cet. 

ke-4, h.11. 
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C. Rukun dan Syarat Pernikahan 

Pernikahan merupakan ibadah yang tentunya tidak terlepas dari rukun 

maupun syaratnya. Islam sudah mengatur segala kegiatan manusia agar tidak  

bertentangan dengan syariat Islam, termasuk dalam hal perkawinan.
40

 Maka 

menurut hukum Islam pernikahan tersebut dapat dikatakan sah apabila telah 

memenuhi rukun dan syarat. 

Rukun adalah suatu yang mesti ada yang menentukan sah dan 

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian 

pekerjaan tersebut. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang 

menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, tetapi sesuatu itu tidak mesti 

termasuk dalam rangkaian perbuatan itu.
41

 

Rukun perkawianan adalah sesuatu yang menjadi sarana bagi 

terlaksananya perkawinan atau sesuatu yang menjadikan dapat 

dilaksanakannya perkawinan itu bisa sesuatu itu ada, jika sesuatu itu tidak ada 

maka perkawinan itu tidak akan bisa terlaksana.
42

  

Secara umum adapun rukun dan syarat pernikahan adalah  sebagai 

berikut :  

 

                                                 
40

 Selamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 

Cet. ke-1, h. 9. 

41
 Abd. Rahman Ghazali, op.cit., h. 45-46 

42
 A. Zuhdi Muhdior, Memahami Hukum Perkawinan Nikah, Talak, Cerai dan Ruju’, 

(Yogyakarta: Al-Bayan, 1994), h. 52.  
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1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan 

Adapun calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan 

ini adalah merupakan syarat mutlak, tidak dapat dipungkiri, logis, karena 

tanpa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, tentunya 

tidak akan ada perkawinan.
43

 Adapun syarat-syarat yang mesti dipenuhi 

untuk laki-laki dan perempuan yang akan menikah adalah sebagai berikut : 

a. Syarat pengantin pria : 

1) Beragama Islam 

2) Jelas laki-laki, sehingga tidak sah menikahi orang yang belum jelas 

sifat laki-lakinya. 

3) Tertentu/ jelas orangnya, Tidak terkena larangan perkawinan. 

4) Cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga. 

5) Tidak sedang mengerjakan haji/umroh. 

6) Belum mempunyai empat orang istri.
44

 

7) Tidak terpaksa, atas kemauan sendiri.
45

 

b. Syarat pengantin wanita : 

1) Beragama Islam 

2) Perempun. 

3) Tertentu/jelas orangnya. 

                                                 
43

 Muhammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Askara, 1996), 

Cet. ke-1, h. 51.  

44
 A. Zuhdiuhdlor, op.cit., h. 52.  

45
 H S. A. Alhamdani, Risalatun Nikah, alih bahasa oleh Agus Salim, (Jakarta: Pustaka 

Amani, 1989), Cet. ke-3, h. 30.  
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4) Dapat diminta persetujuan. 

5) Tidak terkena halangan perkawinan. 

6) Diluar iddah (bagi janda ) 

7) Tidak sedang mengerjakan haji/umroh.
46

 

2. Wali nikah 

Secara etimologi wali berasal dari kata (ٔنٛح) yang dalam istilah 

fiqh disebut wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan.
47

 

Sedangkan secara terminologi, wali adalah penguasaan penuh yang 

diberikan oleh agama kepada orang untuk menguasai dan melindungi 

orang atau barang. Sedangkan orang yang diberikan perwalian disebut 

wali.
48

 

Wali dalam suatu pernikahan merupakan hukum yang harus 

dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau 

memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad 

nikah atau mewakilkannya.
49

 

Adapun yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga 

kelompok : 

a. Wali nasab, yaitu wali berhubungan tali kekeluargaan dengan 

perempuan yang akan dinikahi. 

                                                 
46

 A. Zuhdi Muhdlor, loc.cit. 

47
 Muhammad Jasmi Sukma, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2005), h. 134.  
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 Ibid., h. 136.  
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b. Wali mu’tiq, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas 

hamba sahaya yang dimerdekakannya. 

c. Wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya 

sebagai hakim atau penguasa.
50

 

Urutan wali nikah secara umum yakni sebagai berikut: 

a. Ayah, Kakek 

b. Saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah 

c. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung 

d. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah 

e. Paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman sekandung 

f. Anak laki-laki dari paman seayah 

g. Hakim.
51

 

3. Dua orang saksi 

Menurut jumhur ulama bahwa pernikahan tidak sah tanpa ada 

kejelasan dalam pernikahan itu sendiri. Pernikahan akan sah apabila 

dihadiri oleh para saksi ketika akad nikah dilangsungkan.
52

 

Saksi yang dimaksud disini ialah orang yang menyaksikan 

perkawinan itu, sekurang-kurangnya dua orang yang dapat 

dipertanggungjawabkan persaksiannya.
53
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 Amir Syarifuddin, op.cit., h. 75. 
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 ABD. Shomat, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, 

(Jakarta: Kencana, 2010), h. 279. 

52
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, op.cit., h. 271. 



41 

 

 

Adapun syarat-syarat menjadi saksi: laki-laki, baligh, waras 

akalnya, adil, dapat mendengarkan dan melihat, bebas (tidak dipaksa), 

tidak sedang mengerjakan ihram haji, memahami bahasa yang digunakan 

untuk ijab qabul.
54

 

4. Ijab dan qabul 

Pernikahan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. 

Karena kata ijab qabul inilah dikatakan dengan akad nikah. Namu bagi 

orang bisu maka ijab qabulnya boleh dengan isyarat yang dapat 

dipahami.
55

 

 

D. Larangan Pernikahan Menurut Hukum Islam, UU RI No. 1 Tahun 1974 

(Tentang Perkawinan) dan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 

Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

Salah satu syarat pernikahan adalah tidak adanya halangan untuk 

menikah baik dari calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai wanita. 

Ketentuan tersebut sudah dijelaskan dengan tegas di dalam Al-Qur‟an dan 

Hadits serta peraturan yang berlaku di Indonesia seperti  UU No.1 Tahun 

1974 (tentang perkawinan) dan Instruksi Presiden (Inpres) No. 01 Tahun 

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut : 
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1. Menurut Hukum Islam 

Maksud larangan pernikahan menurut hukum Islam ialah larangan 

untuk menikah antara seorang pria dengan seorang wanita. Hukum 

pernikahan telah diatur sedemikian rupa oleh Syari‟at Islam sehingga 

dapat terbentuk suatu umat yang ideal. Untuk mencapai tujuan akhir, Al-

Qur‟an dan Hadits telah menjelaskan dengan rinci tentang macam-macam 

larangan perkawinan dalam Islam, yang dapat dibagi kedalam dua 

kategori. Larangan tersebut ada yang bersifat tetap(abadi) dan ada pula 

larangan nikah yang hanya berlaku sementara.  

Larangan yang bersifat tetap (muhrim muabad), yaitu muhrim yang 

terlarang untuk dinikahi selama-lamanya disebabkan kerena nasab, 

musharah, dan persusuan.
56

 

1) Larangan pernikahan karena hubungan nasab 

Firman Allah S.W.T dalam QS. An-Nisa‟ (4): 23 sebagai berikut: 

ّ   ّ  ّ   ّ    ّ ّّ  ّ

 ّ  ّّ. . .   

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-

anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang 

perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; 

saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak 

perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-

anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 
perempuan . . . ” 
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Berdasarkan ayat di atas dapat dirinci wanita yang haram 

dinikahi karena hubungan sebab nasab ini: 

a. Ibu. Maksudnya adalah wanita yang ada hubungan darah dalam 

garis keturunan lurus keatas, yakni: ibu, nenek, baik dari pihak 

ayah maupun dari pihak ibu dan seterusnya keatas; 

b. Anak perempuan. Maksudnya adalah wanita yang mempunyai 

hubungan darah dalam garis lurus kebawah, yakni: anak 

perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki maupun dari 

anak perempuan dan seterusnya kebawah; 

c. Saudara perempuan. Maksudnya adalah wanita yang 

mempunyai hubungan darah baik sekandung, seayah maupun 

seibu; 

d. Saudara ayah yang perempuan (bibi), baik adik ayah yang 

perempuan atau kakaknya ayah yang perempuan; 

e. Saudara ibu yang perempuan (bibi), baik adik ibu yang 

perempuan maupun kakaknya ibu yang perempuan 

f. Anak perempuan dari saudara laki-laki atau yang biasa disebut 

kemenakan perempuan; 

g. Anak perempuan dari saudari yang perempuan atau yang biasa 

disebut kemanakan perempuan.
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Tujuh golongan tersebut merupakan wanita yang haram 

dinikahi karena hubungan nasab untuk selamanya (bersifat abadi) 

dan sebaliknya terlarang pula dinikahi oleh perempuan. 

2) Larangan pernikahan karena hubungan kekeluargaan melalui 

perkawinan (mushaharah) 

Mahram karena perkawinan (mushaharah) atau hubungan 

kekeluargaan telah dijelaskan dalam surat an-Nisa‟ ayat (4): 23 

sebagai berikut: 

  . . .ّ  ّ   ّ ّّ   ّّ  ّّ

   ّّ  ّ ّ   ّ  ّّّ ّ   ّ   ّ

    ّ  ّّ   ّ. . . 

Artinya: “Dan (diharamkan) ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak 

isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah 

kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan 

isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak 

berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) 

isteri-isteri anak kandungmu (menantu) . . .” 

 

Mahram karena hubungan pernikahan (persemendaan) ini 

adalah: 

a. Ibu isteri atau mertua perempuan, nenek perempuan istri dan 

seterusnya keatas, baik garis ibu maupun ayah. 

b. Anak isteri yang dalam pemeliharan suami atau biasa disebut  

anak tiri, dengan syarat kalau sudah terjadi hubungan kelamin 

antara suami dan ibu anak tersebut. Namun kalau ibu anak 

tersebut belum dicampuri dan sudah diceraikan, maka boleh 

menikahi anaknya tersebut. 
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c. istri anak kandung (menantu), istri cucu, dan seterusnya garis 

turunan kebawah. 

d. Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk ini tidak disyaratkan 

harus adanya hubungan seksual antara ibu dan ayah.
58

 

3) Larangan pernikahan karena hubungan persusuan 

Larangan nikah akibat hubungan sepersusuan yaitu apabila 

seorang perempuan yang menyusukan anak orang lain kepadanya, 

maka anak yang disusukan itu telah menjadi mahram bagi 

keluarganya yang lain. Sebagaimana di jelaskan dalam firman 

Allah SWT dalam surat an-Nisa‟ (4): 23, sebagai berikut ini: 

    . . .ّ ّ  ّ    ّ ّ  ّ. . . 

Artinya: “. . . Ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan 

sepersusuan . . .  ”  

Maksud ayat di atas menunjukkan bahwa yang diharamkan 

karena susuan tidak hanya ibu dan saudara susuan saja. Mahram 

yang dilarang menikah kerena hubungan sepersusuan adalah: 

a. Ibu susuan. Maksudnya adalah perempuan yang menyusukan, 

karena seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak 

dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga 

haram melakukan perkawinan; 
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b. Nenek susuan. Maksudnya adalah ibu dari yang menyusukan, 

atau ibu dari suami ibu yang menyusui, suami dari ibu yang 

menyusui itu dipandang sebagai ayah bagi si anak susuan, 

sehingga haram melakukan perkawinan; 

c. Saudara susuan perempuan, baik seayah, kandung maupun 

seibu saja; 

d. Bibi susuan pihak perempuan. Maksudnya adalah saudara 

perempuan dari ibu-ibunya ibu susuan; 

e. Bibi susuan pihak laki-laki yaitu saudara perempuan dari ayah 

ibu susuan; 

f. Kemenakan perempuan ibu susuan pihak perempuan. 

Maksudnya adalah anak perempuan dari saudara perempuan 

ibu susuan; 

g. Kemenakan perempuan ibu susuan laki-laki. Maksudnya 

adalah anak perempuan dari saudara laki-laki ibu susuan.
59

 

4) Larangan menikah untuk sementara (mahram muaqqat) 

Keharaman menikah untuk sementara waktu berarti haramnya 

pernikahan selama ada keadaan-keadaan tertentu pada seorang 

wanita. Adapun halangan menikah untuk sementara terbagi pada 

beberapa golongan, yaitu: 

1) Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-

laki dalam waktu bersamaan, maksudnya mereka haram dimadu 
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dalam waktu yang bersamaan.
60

 Larangan tersebut berdasarkan 

firman Allah SWT dalam QS.An-Nisa‟ (4) : 23, sebagai berikut: 

    . . .ّ    ّ  ّّ   ّ  ّ  ّ ّ

 ّ ّ ّّ ّ. . .  

Artinya:” Dan diharamkan menghimpunkan (dalam perkawinan) 

dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah 

terjadi pada masa lampau . . . ” 

 

2) Wanita yang masih menjadi istri orang lain atau bekas istri orang 

lain yang dalam masa iddah.
61

 

Firman Allah SWT dalam QS.An-Nisa‟ (4) : 24, sebagai 

berikut: 

ّ   ّّ   ّ ّ ّ ّ  ّ. . . ّ

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang 

bersuami . . . .” 

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

seoarang laki-laki haram mengawini wanita yang masih 

memiliki suami. 

Diharamkan juga menikahi perempuan yang masih 

dalam masa iddah karena ditalak oleh suaminya, hal ini sesuai 

dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2): 228, sebagai 

berikut: 
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  ّ ّّ ّّّ. . . 

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 

(menunggu) tiga kali quru‟ . . .” 

Diharamkan juga menikahi perempuan yang masih 

dalam masa iddah karena ditinggal mati oleh suaminya, hal ini 

sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah (2): 234, 

sebagai berikut: 

  ّ   ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ

 ّّ.ّ. .ّ 

Artinya:”Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu 

dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri 

itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan 

sepuluh hari”. 

 

3) Perempuan yang telah dicerai tiga kali bagi yang 

menceraikannya. Perempuan tersebut tidak dihalalkan untuknya 

lagi, kecuali setelah iddahnya berakhir lalu dinikahi oleh lelaki 

lain dengan nikah yang benar dan setelah lelaki itu 

mencampurinya dengan benar pula, orang itu kemudian 

menceraikannya hingga masa iddahnya berakhir.
62
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4) Wanita musyrik haram dinikahi. Maksud wanita musyrik ialah 

yang menyembah selain Allah SWT.
63

 Ketentuan ini berdasarkan 

firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2): 221, sebagai berikut: 

 ّ ّ  ّ ّ ّ . . .   

Artinya:” Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, 

sebelum mereka beriman . . .” 

5) Perempuan yang berzina hingga ia bertaubat dari perbuatan zina 

dan diketahui darinya dengan keyakinan dan habis masa 

iddahnya.
64

 Berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nur (24): 3, 

sebagai berikut: 

 ّّ ّ ّ ّّ ّ   ّّ  ّّ ّّّّ

 ّ ّّ  ّّّّ 

Artinya:“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan 

perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; 

dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan 

oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan 

yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang 

mukmin” . 

 

6) Poligami melebihi batas  

Hukum Islam membolehkan poligami. Seorang laki-laki 

dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat 

orang dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali salah seorang dari 
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istrinya yang empat itu telah diceraikan dan habis pula masa 

iddahnya.
65

 

7) Wanita yang sedang melakukan ihram baik ihram umrah maupun 

ihram haji tidak boleh dikawini.
66

 

Selain perkawinan di atas, masih terdapat beberapa jenis 

pernikahan yang dilarang oleh syara‟ yakni sebagai berikut: 

a. Nikah syighar 

Nikah syighar adalah seorang laki-laki mengawini anak 

perempuannya dengan ketentuan laki-laki lain itu mengawinkan pula 

anak perempuannya  kepadanya dan tidak ada di antara keduanya 

mahar.
67

 Sebagaimana hadits Rasullah SAW, sebagai berikut: 

 ٍّ للا ّت  ث ذّ  ثُ  اّع  ذّ  ّّح  ّل   ٕ ع  ّس   ٌ اّأ   ً  ٓ  ُ ّع  ّللاّ   ٙ ّض  ّس  ش   ً ّع   ٍ ّات   ٍ َّ اّف ع ّع   ٍ ّع  اّن ك  َ اّي  ث ش  خ 
,ّأ  ع ف   ٕ  ٚ

غ اسّ  ّانش    ٍ ّٗع   ٓ  َّ ه ى  ع   ٔ ّ  ّ  ٛ ه  ّللا ّع  م  ّ ّال ّ للا ّص  ج    ٔ ّٚ ض  ٌ ّأ  ّأ ت ُ تّ  ّع م  م  ج  ّانش  ج    ٔ ّٚ ض   ٌ ّأ  غ اّس  انش    ٔ ّ.

شّ  ذ اقّ ّات ُ تّ  ّّخ  اّص   ً  ٓ ّتٛ  ُ  ٛ ظ  )سٔاِّانثخاسٖ(ّ ن 
68

 

Artinya : Telah menceritakan Abdullah bin Yusuf, Malik telah 

menceritakan dari Nafi‟, dari Ibnu Umar, sesungguhnya 

Rasulullah SAW melarang nikah syighar. Sedang nikah 

syighar itu ialah seorang laki-laki menikahkan anak 

perempuannya kepada seseorang dengan syarat imbalan ia 

harus dikawinkan dengan anak perempuan orang tersebut 

dan keduanya tanpa mahar.)HR. Bukhari).” 
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Hukum nikah sighar harus dibatalkan sebelum bercampur, 

dan jika telah bercampur maka dibatalkannya selama tanpa ada mahar, 

dan apa yang  diberikan baginya untuk masing-masing mahar tidaklah 

batal.
69

 

b. Nikah muhallil 

Nikah muhallil adalah perkawinan yang dilakukan untuk 

mengahalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera 

kembali kepada istrinya dengan nikah baru.
70

  

Nikah tersebut haram dan termasuk dosa besar apabila 

tujuannya untuk menghalalkan perkawinan seseorang dengan bekas 

istrinya yang telah di talak tiga, baik dengan persetujuan bekas 

suaminya ataupun tidak.
71

 

c. Nikah mut’ah 

Nikah mut’ah adalah nikah yang dilakukan antara laki-laki dan 

wanita dalam jangka waktu tertentu. Bisa saja satu hari, dua hari, 

sebulan atau seterusnya sesuai kesepakatan.
72

 sebagaimana hadits 

berikut ini : 

ّن حّ  ّا  َٙ ث ش  ّخ  ّأ  ّل   ٕ ّٚ ق   ٘ ش   ْ ّانض  ع   ً ّع  ّأَ  ّ  ّع ٛٛ ُ ح   ٍ ّات  ُ  ا ّث ذ  ّح  ٛ م  اع   ً ّإ ع   ٍ ّت  ّن ك  ا ّي  ّثُ  ا ذ  ّح   ٍ ّت   ٍ غ 

 ّٙ ّض  ٛ اّس  ه  ّع   ٌ اّأ   ً  ٓ  ٛ ّأ ّت   ٍ ث ذ ّللا ّع  ِّ ّع   ٕ أ خ   ٔ ّ  ٙ  
ه  ّع   ٍ ّت  ذ   ً ح  ّّي   ٌ ّ ّ:ّّإ  ّع ث اّط   ٍ ّت  ّل  ُ ّ ّق ال  اّهلل ّع 
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ٛ حّ  ه   ْ ّال  ّس   ٕ  ً ّان ح  و   ٕ ّن ح   ٍ ّع   ٔ ّ ت ع ح   ً ّن  ّا  ٍ ّٗع   ٓ  َّ ه ى  ع   ٔ ّ  ّ  ٛ ه  ّع  ّللا  م  ّص  ّاّهلل  ّل   ٕ ع  ّس   ٙ ّانُ ث   ٍ ّي  ّص 

ّ)سٔاِّانثخاسٖ( ٛ ث ش  خ 
73

 

Artinya : Telah bercerita kepada kami Malik bin Isma‟il, telah 

bercerita kepada kami Ibnu „Uyyinah bahwa ia telah 

mendengar  Zuhro berkata, telah bercerita kepadaku al-

Hasan bin Muhammad bin Ali dan saudaranya Abdullah 

dari ayah keduanya bahwa Ali ra. Da berkata kepada Ibnu 

Abbas bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW melarang 

nikah mut‟ah dan memakan daging himar peliharaan 

ketika perang khaibar (HR. Bukhari)”. 

2. Larangan Nikah Menurut UU No. 1 Tahun 1974 

UU No 1 Tahun 1974 (Undang-undang perkawinan) menegaskan 

tentang larangan pernikahan dalam pasal 8, 9, 10 dan 11 yang berbunyi:  

Pasal 8: Perkawinan dilarang antara dua orang yang: 

1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau 

ke atas; 

2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu 

antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang 

tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; 

3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan 

ibu/bapak tiri; 

4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, 

saudara susuan dan bibi/paman susuan; 
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5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau 

kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih 

dari seorang; 

6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain 

yang berlaku, dilarang kawin. 

Pasal 9 : Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain 

tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam 

pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini. 

Pasal 10:  Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu 

dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka 

diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, 

sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepecayaan 

itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 

Pasal 11: Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka 

waktu tunggu. 

3. Larangan Perkawinan Menutut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu rujukan para 

hakim dalam memutuskan perkara di Indonesia  juga menegaskan larangan 

pernikahan yang dimuat dalam Bab VI pada pasal 39,40,41,42,43 dan 44 

yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 39 : Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria 

dengan seorang wanita disebabkan: 
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1) Karena pertalian nasab : 

a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang 

menurunkannya atau keturunannya; 

b. Dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu; 

c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. 

2) Karena pertalian kerabat semenda : 

a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas 

isterinya; 

b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang 

menurunkannya; 

c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas istrinya, 

kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya 

itu qobla al-dukhul; 

d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya. 

3) Sebab pertalian sesusuan : 

a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut 

garis lurus ke atas; 

b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut 

garis lurus ke bawah; 

c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan 

sesusuan ke bawah; 

d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi 

sesusuan ke atas; 



55 

 

 

e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.
74

 

Pasal 40 : Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria 

dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : 

a. Karena seorang wanita yang bersangkutan masih terikat satu 

perkawinan dengan pria lain; 

b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan 

pria lain; 

c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam. 

Pasal 41 : 

1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita 

yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesuuan dengan 

isterinya; 

a. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya; 

b. Wanita dengan bibi atau kemanakannya. 

2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-

isterinya telah talak raj‟i, tetapi masih dalam masa iddah. 

Pasal 42 :  Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan 

seorang  wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 

(empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali 

perkawinan tau masih dalam iddah talak raj‟i ataupun salah 

                                                 
74

 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), Cet. ke-

6, h. 123. 



56 

 

 

seorang di antra mereka masih terikat tali perkawinan sedang 

yang lainnya dalam masa iddah talak raj‟i. 

Pasal 43 :  

1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria : 

a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga 

kali; 

b. Dengan seorang bekas istrinya yang telah dili‟an. 

2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas 

isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan 

tersebut putus ba‟da dukhul dan telah habis masa iddahnya. 

Pasal 44 :  Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan 

dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. 

E. ‘Urf  

1. Definisi ‘Urf  

Kata ‘urf berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu ( فّ  ّ,ّٚ ع ش  ف   yang sering (ع ش 

diartikan dengan “al-ma’ruf” ( فّٔ شّ عّ ًّ ن ّا ّ )ّdengan arti “sesuatu yang dikenal”. 

Pengertian “dikenal” dalam hal ini  lebih dekat kepada pengertian “diakui 

oleh orang lain”.
75
ّSedangkan pengertian ‘urf menurut istilah yaitu sesuatu 

yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan 

mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.
76
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‘Urf sering dipahamai sama dengan kata „adat atau kebiasaan. 

Namun bila diperhatikan dari akar katanya, ada perbedaan yang mendasar 

di antara kedua kata tersebut. Kata „adatّ berasal dari bahasa Arab, akar 

katanya: „ada, ya‘udu( ّٚ ّاد ّعّ  د ّّٕ ع ّ, ) yang mengandung arti: ( اسّ شّ كّ ت ّ ) perulangan. 

Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan 

adat. Namun tidak ada pula tolak ukur yang pasti berapa kali hal tersebut 

dilakukan agar dapat dikatakan sebagai adat. Sedangkan kata ‘urf 

pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan 

dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama 

dikenal dan diakui oleh orang banyak. 

Adanya dua sudut pandang yang berbeda tersebut yang 

menyebabkan timbulnya dua sebutan yakni ‘urf dan adat. Dalam hal 

tersebut sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip, sehingga dapat 

dipahami suatu perbuatan yang telah dilakukan berulang-ulang menjadi 

dikenal dan diakui oleh orang  banyak.
77

 

Berdasarkan uraian-uraian di atas diketahui bahwa ‘urf dan adat 

memiliki makna yang sama yang dapat berupa ucapan atau perkataan. 

Dengan demikian ‘urf dapat disimpulkan sebagai suatu perbuatan yang 

telah dilakukan berulang-ulang sehingga dikenal dan diakui oleh orang 

banyak baik berupa perkataan maupun perbuatan. 
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2. Macam-macam ‘Urf 

Penggolongan macam-macam ‘urf dapat ditinjau dari tiga segi, 

yaitu pertama dari segi obyeknya, dari segi ruang lingkup penggunaannya 

dan ditinjau dari segi keabsahannya. 

a) Ditinjau dari obyeknya 

Dari segi ini ‘urf dibagi menjadi dua macam, yaitu: 

1). ‘Urf qauli 

Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata 

atau ucapan. Misalnya kebiasaan berbahasa sehari-hari dikalangan 

orang Arab, kata lahmun (daging) tidak digunakan untuk ikan, 

padahal kata lahmun mencakup daging ikan,sapi, ayam atau hewan 

lainnya. Karena itu jika seseorang bersumpah tidak akan memakan 

daging namun ternyata ia memakan daging ikan, maka ia tidak 

melanggar sumpah, karena menurut kebiasaan orang-orang Arab 

ikan bukanlah bagian dari daging.
78

  

2) ‘Urf  fi’li 

Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan. 

Miasalnya jual beli barang-barang di warung antara penjual dan 

pembeli, cukup hanya dengan menunjukkkan barang serta serah 

terima barang dengan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apapun. 
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Sehingga karena sudah dianggap kebiasaan, maka hal ini tidak 

menyalahi aturan akad dalam jual beli.
79

 

b) Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya 

Dari segi ini ‘urf dibagi menjadi dua macam, yaitu:  

1) ‘Urf  „am 

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan merupakan 

mayoritas dari berbagai negara di satu masa. Misalnya kebiasaan 

menyewa kamar mandi atau toilet umum tanpa menentukan terlebih 

dahulu secara pasti berapa lamanya di kamar mandi dan berapa 

banyak kadar air yang akan digunakan.
80

  

2) ‘Urf  khas 

Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu 

masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya kebiasaan 

masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai alat bukti 

pembayaran yang sah, meskipun tidak disertai oleh dua orang 

saksi.
81

 

c) Ditinjau dari segi keabsahannya 

   Dari segi ini ‘urf dibagi menjadi dua macam, yaitu: 
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1) ‘Urf  shahih 

Yaitu kebiasaanmasyarakat yang tidak bertentangan dengan 

aturan-aturan Islam, dengan ketentuan’urf tersebut tidak pula 

mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau pun sebaliknya. 

Misalnya kebiasaan jual beli dengan cara pemesanan, yaitu pihak 

pemesan memberi uang muka terlebih dahulu atas barang yang ingin 

dipesannya. Demikian juga juga mengadakan acara halal bi halal 

(silaturahmi) yang umumnya dikukan orang saat hari raya. 

2) ‘Urf  fasid 

Yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi 

bertentangan dengan syara‟, menghalalkan yang haram atau 

membatalkan kewajiban.
82

 Misalnya kebiasaan menyajikan minuman 

yang memabukan pada acara-acara formal, serta mengadakan tarian-

tarian wanita yang berpakaian mini atau tidak menutup aurat di 

hadapan umum. 

Para Ulama sepakat, bahwasanya ‘urf fasid tidak dapat 

dijadikan landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi 

hukum.
83

 Oleh karena itu, untuk mengingatkan masyarakat dan 

pengalaman hukum Islam, sebaiknya dilakukan dengan cara yang 

ma’ruf pada masyarakat, untuk mengubah adat kebiasaan yang 
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bertentangan dengan ajaran Islam tersebut, dan menggantinya 

dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan ajaran Islam.  

d) Syarat-syarat ‘urf 

‘Urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil untuk menetapkan 

hukum apabila telah memenuhi beberapa persyaratan. Syarat-syarat 

tersebut adalah sebagai berikut:
84

 

1). ‘Urf  tersebut bernilai maslahat (manfaat) dan dapat diterima oleh akal 

sehat. Apabila ‘urf tersebut tidak bernilai maslahat tetapi sebaliknya 

akan mendatangkan mudharat(keburukan), maka ‘urf tersebut tidak 

dapat dijadikan hukum. 

 2).‘Urf  tersebut harus berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang 

yang berada dalam lingkungan adat tersebut, atau di kalangan sebagian 

besar warganya(mayoritas.)  

3).‘Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu harus sudah 

ada dan berlaku pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian. Hal 

ini berarti ‘urf harus sudah ada sebelum penetapan hukum. Apabila  

„urf itu datang kemudian, maka ia tidak dapat diperhitungkan atau 

ditetapkan sebagai hukum. 

4).‘Urf yang dilaksanakan itu harus masuk pada ‘urf yang shahih yakni 

tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur‟an dan Sunnah. Apabila 

bertentangan dengan ketentuan nash, maka tidak dapat dijadikan 
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sebagai dalil untuk menetapkan hukum dan termasuk dalam kategori 

‘urf  fasid yang telah disepakati ulama untuk menolaknya. 

e) Kedududkan ‘urf  sebagai dalil syara‟ 

Para dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan „urf shahih 

sebagai salah satu dalil dalam menentukan hukum. Dalam hal ini, ulama 

Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan „urf 

sebagai dalil daripada ulama Syafi‟iyyah dan Hanbilah.
85

 Penerimaan para 

ulama terhadap ‘urf sebagai dalil dalam menetapkan hukum umunya 

bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan 

manusia. 

Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dalam berijtihad, dan 

menggunakan istihsan al-’urf (istihsan yang menyandar pada ‘urf), dan 

mendahulukannya dari qiyas khafi. Sedangkan Ulama Malikiyah 

menjadikan ‘urf atau tradisi yang hidup dikalangan ahli Madinah sebagai 

dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad.
86

 

Adapun Kehujjahan ‘urf sebagai dalil syara‟, didasarkan atas 

argumen-argumen berikut : 

Firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an surat al-A‟raf (7): 199, 

sebagai berikut: 

 ّ  ّ ّ    ّ  ّّ ّّّّ 
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Artinya: “ Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang 

ma‟ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. 

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk 

mengerjakan yang ma’ruf. Sedangkan yang disebut ma’ruf itu sendiri ialah 

sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin, maka ia boleh dikerjakan 

berulang-ulang kerena ia tidak bertentangan dengan watak manusia yang 

benar dan telah dibimbing pula oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.
87

 

Hal di atas juga sejalan dengan ungkapan sahaban Rasusullah 

SAW yakni Abdullah bin Mas‟ud sebagai berikut:
88

 

ّحّ   ٌ  ٕ  ً ه  غ   ً ّاّن آِّ  اّس   ً ُ ذ ّاّهللّ ف  ّع   ٕ  ٓ ف 
 ّ ٛ أ ّع   ٌ ّ  ٕ  ً ه  غ   ً ّان آِّ  اّس  ّي   ٔ ّ  ٍ غ  ُ ذ ّاّهلل ّح  ع   ٕ  ٓ غ ُ اّف 

ّءّ   ٙ ع 

Artinya: Sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka menurut 

Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik, dan sesuatu 

yang dianggap buruk oleh kaum muslimin, maka buruk pula 

disisi Allah.  

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang 

berlaku dalam masyarakat muslim merupakan sesuatu yang baik di sisi 

Allah selama hal tersebut sejalan dengan tuntunan umum syari‟at Islam 

ataupun terdapat kemaslahatan di dalamnya. Sebaliknya, hal-hal yang 

bertentangan dengan tuntunan syari‟at Islam dan dinilai buruk oleh 

masyarakat, biasanya ia akan mendatangkan kesulitan dalam kehidupan 
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msyarakat sehingga buruk pula di sisi Allah.
89

 Hal tersebut dipertegas 

dengan firman Allah surat Al-Maidah(5): 6, sebagai berikut: 

  . . .ّّّ  ّ   ّّّ ّّ  ّ   ّ ّ

  ّ  ّّّّّ 

Artinya: “Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak 

membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya 

bagimu, supaya kamu bersyukur”. 

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan ’urf, maka para ulama 

merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan ‘urf umumnya 

berbunyi: 

ح ّ  ً ك  ح  ي   انع اد جّ 

Artinya : Adat kebiasaan dapat menjadi hukum 

Berdasarkan uraian-uraian maupun dalil-dalil di atas, ulama 

menyatakan bahwa ‘urf merupakan salah satu metode istinbath hukum  

dan dapat dijadikan sebagai dalil jika tidak lagi ditemukan dalam nash. 

Namun apabila ‘urf tersebut bertentangan dengan nash, maka ia tidak 

dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum.  
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