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BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan atau hubungan perkelaminan antara laki-laki dan

perempuan merupakan sebuah fenomena universal di kalangan manusia, lintas

suku, budaya, ras, bahasa, bangsa, dan bahkan agama.1 Berbagai istilah

muncul untuk mendeskripsikan kenyataan ini, seperti nika>h}/zawa>j, kawin,

marriage, matrimonio, boda, mariage, hochzeit, dan sebagainya dari berbagai

bahasa dunia.2 Meskipun berbeda dalam pelafalan, namun istilah-istilah

tersebut sama secara substansial, yaitu ikatan hubungan antara laki-laki dan

perempuan dalam membentuk keturunan (keluarga).3 Berikutnya, hubungan

tersebut akan diulas lewat kata nika>h} atau pernikahan. Sebuah kata yang

berasal dari bahasa Arab namun proses penyebaran Islam telah membuatnya

menjadi bahasa serapan dalam bahasa Indonesia.

1. Pernikahan dalam Tinjauan Kebahasaan

1 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah (Kairo: al-Fath li al-I’lām al-‘Araby, t. th), Juz II, hlm. 5.
2 “Bahasa ialah kata-kata (alfâz) yang digunakan oleh setiap komunitas masyarakat dalam

mengungkapkan maksud-maksud mereka. Bahasa itu banyak (plural). Berbeda dari segi pelafalan
namun sama pada segi makna, artinya makna yang satu yang masuk ke dalam hati manusia itu
sama. Hanya saja masing-masing komunitas mengungkapkannya (makna satu yang sama) dengan
sebuah lafal (kata) yang bukan pelafalan (kata) komunitas yang lain.” Syaikh Mustafâ al-
Ghalâyînî, Jâmi’ al-Durûs al-‘Arabiyyah, ed. Dr. ‘Abd al-Mun’îm al-Khafâjah (Beirut: al-
Maktabah al-‘Asriyyah, 1993), Jilid I, cet XXVIII, hlm. 7.

3 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Pranada Media
group, 2006), hlm. 35.
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Pernikahan merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang sudah

menjadi bahasa Indonesia. Meskipun pada dasarnya terdapat bahasa

Indonesia asli, yaitu kawin, namun istilah pernikahan tetap lebih populer

dipakai.4 Barangkali ini karena Indonesia berpenduduk mayoritas muslim,

sedangkan Islam lahir pertama kali di Arab. Hal ini kemudian membuat

istilah-istilah teknis tertentu yang berkaitan dengan ajaran Islam

didominasi oleh pemakaian bahasa Arab, termasuk salah satunya

pernikahan.5

Dalam bahasa Indonesia, kata pernikahan menunjukkan arti hal

(perbuatan) nikah atau upacara nikah. Sedangkan “nikah” sendiri berarti

perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan

resmi). Terkadang juga dipakai istilah perkawinan.6 Meskipun demikian,

kata tersebut berasal dari bahasa Arab, yaitu nika>h}. Dengan

mengkonfirmasi kepada kamus-kamus, kata nika>h} diartikan dengan

‘aqd (perjanjian) dan wat}a‘ (hubungan intim).7

Wahbah al-Zuh}aili> berpandangan, nika>h} menurut bahasa

berarti لضما (al-dham) yang berarti “berhimpun” dan الجمع (al-jam’u) yang

4 Kawin berarti perjodohan laki-laki dengan perempuan menjadi suami-istri. Perkawinan
sinonim dengan pernikahan. Lihat, Tim Penyususn Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa
Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 653-654.

5 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII
dan XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hlm. 122.

6 Op.cit, hlm. 1003-1004
7 Ibnu Manz}u>r, Lisa>n al-‘Arab, (Beirut: Da>r al-Ih}ya>’ al-Tura>ts al-‘Arabi>, 1409

H/ 1989),  juz. 14, hlm. 277.
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berarti berkumpul.8 Hal yang sama ditegaskan oleh al-Malibari>, karena

itu makna seperti ini dapat ditemukan di dalam perkataan orang Arab:

بـَْعضٍ ِإَىل ُضَهابـَعْ َواْنَضمَ َمتَيـََّلتْ ِإَذاَاْألَْشَجارُ تـََناَكَحتْ 
Artinya:
“Terjadinya perkawinan antara kayu-kayu apabila kayu-kayu itu
saling condong dan bercampur satu dengan yang lain.”9

Selain itu, kata nika>h} juga sering disinonimkan dengan kata

zawa>j yang berasal dari kata zawj yang berarti al-ba’lu dan al-zawjah

(pasangan) atau antonim dari kesendirian (khila>f al-fard).10 Di dalam al-

Qur’an, pembicaraan tentang pernikahan diungkapkan dengan kalimat

“nikah” dan “tazwi>j”. Kata “tazwi>j” dengan semua bentuk derivasinya

terulang di dalam al-Qur’an lebih kurang 20 kali, sementara kata “nikah”

dengan segala bentuk derivasinya terulang sebanyak lebih kurang 17

kali.11 Meskipun demikian, kedua istilah tersebut hanya berbeda dari segi

pelafalan, sedangkan secara substansial menunjukkan kenyataan makna

yang sama.

Namun, jika diamati lebih lanjut, distingsi antara kedua kata

tersebut tetap bisa diungkap. Hal ini karena ada semacam keyakinan

bahwa tidak ada kata-kata yang benar-benar sama dalam menunjuk sebuah

arti. Tetap ada perbedaan pada dimensi makna tertentu yang lebih disorot

8 Wahbah al-Zuh}aili}, al-Fiqh al-Isla>mi wa Adilla>tuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1405
H/ 1985 M), juz. 7, hal. 29. Lihat juga Ahmad Warson al-Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-
Indonesia terlengkap (Surabaya: Pustka Progressif, 1997), hlm. 208.

9 Zainuddi>n ibn ‘Abdul Azi>z ibn Zainuddi>n al-Maliba>ri>, Fath} al-Mu’i>n, (Beirut:
Da>r al-Fikr, 1401 H/ 1981 M), juz. 2, hlm. 275.

10 Muh}ammad ibn Ya’qu>b al-Fairu>z A<ba>di>, al-Qa>mu>s al-Muh}i>t} (Beiru>t:
Mu‘assasat al-Risa>lah, 2005), hlm. 192.

11 Muhammad Fuad ‘Abdul Ba>qi>, al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fa>zh al-Qur’a>n al-
Kari>m (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), juz. 3, hlm. 332-333.



22

atau ditekankan.12 Dalam hal ini, maka kata nika>h} lebih menyorot

makna dari segi hasil, yaitu pergumulan, perhimpunan, perkumpulan, dan

sebagainya. Sedangkan kata zawa>j lebih fokus kepada penekanan makna

komponennya, yaitu yang bergumul, yang dihimpun, yang dikumpulkan,

dan sebagainya. Dengan demikian, jelaslah bahwa kedua kata tersebut

memiliki kongregasi makna, yaitu ikatan hubungan antara laki-laki dan

perempuan secara resmi.

Suatu hal yang menarik, kata nika>h atau zawaj tidak digunakan

untuk mendeskripsikan hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak

formal atau tidak resmi, meskipun mereka, misalnya, ‘berkumpul’ dan

‘berpasangan’. Biasanya kata yang dipakai adalah derivasi kata al-h}ubb

seperti habi>bi> atau habi>bati>. Dari sini dipahami sebuah ketegasan

bahwa sebuah hubungan yang tidak memiliki komitmen untuk bersama

sehingga diresmikan, tidak dipandang sebagai suatu hal yang berarti,

khususnya di dalam ajaran Islam itu sendiri. Selain itu, mereka tidak

disebut berpasangan karena pada dasarnya mereka hanya didorong oleh

perasaan masing-masing yang tentu saja sarat dengan keegoisan. Mereka

bersama karena kebetulan memiliki frekwensi perasaan yang sama.

12 Banyak sarjana yang berpandangan seperti ini. Di antaranya Ramd}an ‘Abd. Al-
Tawwa>b yang memberi syarat kriteria bahwa kata yang bersinonim harus bisa saling
menggantikan jika digunakan dalam kalimat tertentu. Lihat, Ramad}a>n ‘Abd al-Tawwa>b,
Fus}u>l fi> Fiqh al-‘Arabiyyah, (Kairo: Maktabah al-Khanji, 1999), hlm. 309. Dalam hal ini Abu
Ali al-Fa>risi> menceritakan: “Suatu hari saya berada di majlis Saif al-Daulah bersama beberapa
ahli bahasa, termasuk di dalamnya Ibnu Khalawaih. Ibnu Khalawaih berkata: aku menghafal 50
nama untuk kata al-saif ‘pedang’. Lalu Abu Ali tersenyum, dan berkata: aku hanya menghafal satu
nama saja, yaitu al-saif. Ibnu Khalawaih menyangkal: lalu di mana kata muhannid, s}a>rim, dan
yang lain-lain? Abu Ali menjawab: semuanya itu hanyalah sifat (bagi saif itu sendiri)” Lihat,
Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i, al-Muzhir fi> ‘Ulu>m al-Lugah wa Anwa>’iha>, jilid I (t.tp: Da>r al-
Fikr, tt), hlm. 405.
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Sedangkan pernikahan disebut dengan berpasangan, karena ketika

frekwensi perasaan tersebut sedang tidak sama, mereka harus bertekad

untuk memperbaikinya serta memulihkannya kembali. Karena di dalam

pernikahan, mereka tidak boleh lagi egois, mereka harus memikirkan

pasangan, anak-anak, dan juga kedua keluarga besarnya.13

2. Pernikahan dalam Pemahaman Para Ulama

Dalam kajian kebahasaan, perbedaan pendapat biasanya tidak

terlalu beragam. Namun, meskipun berangkat dari pandangan kebahasaan

yang sama, para ulama bisa saja berbeda ketika merumuskan sebuah

definisi secara formal. Terkait dengan pernikahan, para ulama cukup

beragama dalam memberikan pengertian. Hal ini wajar, karena para ulama

tentu saja dipengaruhi oleh latar belakang serta tingkat keilmuan masing-

masing ketika mengidentifikasi sebuah persoalan.14

Dalam bukunya, al-Fiqh ‘Ala Madza>hib al-‘Arba’ah,

Abdurahman Al-Ja>ziri> mendeskripsikan pemaknaan terhadap

pernikahan dari perspektif kemazhaban. Dalam hal ini, perspektif empat

mazhab yang populer di dalam Islam tentang pengertian pernikahan

ditampilkan. Hal ini penting untuk diuraikan, mengingat terkadang di

realitas masyarakat sering ditemukan pergesekan sosial yang dipicu oleh

13 Tidak heran ketika kemudian al-Qur’an membahasakan perjanjian atau komitmen untuk
hidup bersama tersebut dengan ungkapan mi>tha>qan ghali>z}an, yaitu ikatan yang berat (kuat).
QS. al-Nisa>‘ [4]: 21.

14 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam
Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 72.



24

perbedaan pemahaman dan pengamalan. Pandangan-pandangan tersebut

ialah sebagai berikut.15

a. Ulama Mazhab Hanafi

َعةِ ِمْلكَ يُِفْيدُ َعْقدٌ بِأَنَّهُ اَلنَِّكاحُ  َقْصًدابِاْالُنـَْثىاْملُتـْ
Artinya:
Nikah adalah suatu akad dengan tujuan memiliki kesenangan dengan
wanita secara sengaja.

b. Ulama Mazhab Maliki

بَاَحةِ احلُْْكمَ يـََتَضمَّنُ َعْقدٌ احُ اَلنِّكَ  َزْوِجةِ ِىف َماَويـََتَمتَّعُ اْلَوَطءِ ِالِ
يـَْنِكُحَها

Artinya:
Nikah adalah suatu akad yang mengandung ketentuan hukum semata-
mata untuk membolehkan watha’, dan menikmati apa saja yang ada
pada diri seorang perempuan yang boleh dinikahinya.

c. Ulama Mazhab Syafi’i

ِمْثِلَهااَوْ تـَْزِوْيجٍ اَوْ اِْنَكاحٍ ْلَفاظِ بِاَ لِْلَوَطءِ ِمْلًكايـََتَضمَّنُ َعْقدٌ اَلنَِّكاحُ 
Artinya:
Nikah adalah suatu akad yang mengandung pemilikan “wath’i”
dengan menggunakan kata-kata menikahkan atau mengawinkan atau
menggunakan kata lain yang menjadi sinonimnya.

15 Abdurahman Al-Ja>ziri, al-Fiqh ‘Ala Madza>hib al-‘Arba’ah, (Kairo: Maktabah al-
Tijarah Kubrah, 1400 H/1979), juz. 4, hal. 12-14. Lihat juga Tim Penyusun, al-Mausu>’ah al-
Fiqhiyah, (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, 1414 H/ 1994 M), juz. 41, hlm.
205.
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d. Ulama Mazhab Hanbali

َفَعةِ َعَلىتـَْزِوْيجٍ اَوْ إِْنَكاحٍ بَِلْفظِ َعْقدٌ ُهوَ لنَِّكاحُ اَ  ْسِتْمَتاعِ َمنـْ اْالِ
Artinya:
Nikah adalah suatu akad dengan menggunakan kata-kata nikah atau
kawin untuk manfaat (menikmati) kesenangan.

Dengan melakukan komparasi terhadap pandangan-pandangan di

atas, dapat ditarik kesimpulan besar bahwa pernikahan dalam perspektif

empat mazhab mainstream tersebut memiliki titik sentuh bahwa

pernikahan dimaknai sebagai akad atau perjanjian yang bertujuan untuk

mencapai legalitas segala hal yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut

seperti bermesraan, berhubungan intim, dan sebagainya, di mana

perjanjian tersebut dilakukan dengan kata-kata al-nika>h atau al-tazwi>j

atau menggunakan kata lain yang semakna dengan kata tersebut.

Kenyataan ini menunjukkan suatu prinsip bahwa penggunaan kata-kata

seperti kawin, marriage, matrimonio, boda, mariage, hochzeit, dan

sebagainya, merupakan suatu hal yang sah.16

Hal yang tidak jauh berbeda akan dijumpai ketika merujuk kepada

pendapat-pendapat lain. Syeikh Muh}ammad bin Qa>sim al-Gha>zi>,

dalam bukunya Fath} al-Qari>b menyebutkan bahwa nikah menurut

syara’ (formal) adalah suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan

16 Pemaknaan pernikahan memang secara vulgar lebih ditonjolkan sebagai pelegalan
hubungan intim. Hal ini wajar karena motivasi utama pernikahan memang didorong oleh rasa
ketertarikan terhadap lawan jenis. Lihat hadis ba>’ah tentang pernikahan. Muh}ammad naji>b al-
Mu’t}i>, Kita>b al-Majmu>’ Sharh} al-Muhadzdzab li> al-Shayra>zi> (Jeddah: Maktabah al-
Irsha>d, t.th), hlm. 198.
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syarat.17 Najm al-Di>n Ami>n al-Kurdi> mendefinisikan nikah dengan

akad yang menjamin bolehnya bersetubuh, yaitu dengan memakai lafazh

nika>h} atau tazwi>j atau terjemahannya.18 Taqy al-Di>n Abu> Bakar

memahmi nikah sebagai akad yang populer yang mengandung kebenaran

rukun dan syarat.19 Sementara itu, Harun Nasution, menyebutkan bahwa

nikah menurut istilah ialah suatu akad yang dengannya hubunga kelamin

antara pria dan wanita yang melakukan akad (perjanjian) tersebut menjadi

halal.20 Sedangkan di dalam Kamus Istilah Fiqh disebutkan bahwa nikah

merupakan sesuatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang

laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.21

Selain itu, di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak

didefinisikan secara rinci pengertian pernikahan. Sebagaimana disebutkan

pada pasal 12 Bab II, KHI mengambil definisi sebagaimana yang ditunjuk

al-Qu’an bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau

mi>tsa>qan ghali>dzan untuk mentaati perintah Allah dan

melaksanakannya merupakan ibadah.22 Dengan demikian, unsur kezaliman

tidak mesti ada dalam konteks ibadah. Sedangkan ibadah kepada Tuhan

meniscayakan pemuliaan kemanusiaan, karena Tuhan tidak memiliki

kepentingan sedikitpun untuk diibadahi.

17 Syeikh Muh}ammad bin Qa>sim al-Gha>zi, Fath} al-Qari>b ( Indonesia: Maktabah al-
lhya at-Kutub al-Arabiyah, t.th), lmh. 48.

18 Najm al-Di>n al-Kurdi>, Tanwi>r al-Qulu>b (Beirut: Da>r al-Fikr, t.th), hlm. 338.
19 Taqy al-Di>n Abu> Bakr ibn Muh}ammad al-H}usaini> al-Hism al-Dimashqi> al-

Sha>fi’i>, Kifa>yat al-Akhya>r (Semarang: Toha Putra, t.th), hlm. 36.
20 Harun Nasution, Ensiklopedi Islam Indonesia (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 741.
21 M. Abdul Ghoffar, dkk., Kamus Istilah Fiqh (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 249.
22 Pengertian ini pula yang diadopsi oleh pasal 12 bab II Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditetapkan berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991,
yang ditindaklanjuti dengan Keputusan menteri Agama RI Nomor 154 tahun 1991.
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Terlepas dari perdebatan-perdebatan tersebut, suatu hal yang bisa

dipahami bahwa nikah erat sekali kaitannya dengan naluri kemanusian

mendasar, yaitu dorongan seksual antar lawan jenis. Karena itu, nikah

merupakan prosesi legalisasi penyaluran kecenderungan tersebut. Hal ini

terlihat bahwa betapapun perdebatan-perdebatan terjadi dalam memaknai

nikah namun semuanya selalu mengacu kepada wat}a’ (persetubuhan)

sebagai penetrasi dari kecenderungan fitri (mendasar) tersebut.

B. Dasar Hukum Pernikahan

Jika ditelusuri, secara umum terdapat beberapa nus}u>s} yang

berkaitan dengan persoalan pernikahan, baik al-Qur’an maupun hadis Nabi

Saw. Secara umu, dalil-dalil ini dimaknai sebagai anjuran untuk menikah. Di

antaranya ialah sebagai berikut:















Artinya:
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau
empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka
(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang
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demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. Al-
Nisa’ [4]: 3).23











Artinya:
Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara 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.24

Adapun hadis Nabi Saw yang menganjurkan pernikahan pada dasarnya

cukup banyak. Hanya saja para ulama mengatakan bahwa hadis-hadis tersebut

banyak bermasalah dari segi sanadnya. Di antaranya yang dianggap tidak

bermasalah adalah sebagai berikut:

لِْلَبَصرِ َأَغضُّ فَِإنَّهُ فـَْلَيتَـَزوَّجُ اَْلَباَءةَ ِمْنُكمْ اْسَتطَاعَ َمنِ الشََّبابِ َمْعَشرَ يَآ
ِوَجاءٌ َلهُ فَِإنَّهُ بِالصَّْومِ فـََعَلْيهِ َيْسَتِطعْ ملَْ ِوَمنْ لِْلَفرَجِ َوَاْحَصنَ 

Artinya:
Wahai para pemuda, siapa yang telah sanggup untuk kawin, maka
kawinlah kamu, karena sesungguhnya perkawinan itu bisa
menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan, dan barang siapa
yang tidak sanggup untuk kawin, maka hendaklah ia berpuasa karena
sesuangguhnya puasa itu baginya adalah obat. (HR. Muslim, Nasa’i,
dan Ibnu Majah).25

23 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: PT Syaamil Cipta
Media, 2005), hlm. 77.

24 Ibid, hlm. 354.
25 Abu Husein Muslim ibn Hajjaj al-Nisaburi, Shahih Muslim, (Riyadh: Dar al-Mughni,

1408 H/ 1988 M), Juz.2, h. 724-725. Lihat Ahmad ibn Sya’ib Abu ‘Abdirrahman al-Nasa’i, Sunan
al-Kubra, (Beirut : Mu’assasah Risalah, 2001), Juz. 3, h. 139-140. Lihat juga  Muhammad ibn
Yazid Abu ‘Abdillah al-Qazwaini, Sunan Ibn Majah, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1408 H/ 1989 M),
Juz. 4, hlm. 405-406.
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ِمينِّْ فـََلْيسَ نَِّيتْ سُ َعنْ َرِغبَ َفَمنْ ُسنَِّيتْ اَلِّنَكاحُ 
Artinya:
Nikah adalah sunnahku, barangsiapa yang berpaling dari sunnahku
maka bukanlah termasuk golonganku.26

Anjuran menikah juga dipahami dari larangan untuk hidup membujang

(al-tabattul). Sebuah hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, dan Muslim

dari Anas;

جُ َال : بَْعُضھُمْ قَالَ َوَسلَّمَ َعلَْیھِ هللاُ َصلَّىالنَّبِيِّ أَْصَحابِ ِمنْ نَْقَرأَ أَنَّ  َوقَالَ ،أَتََزوَّ
هللاُ َصلَّىالنَّبِيَّ َذلِكَ فَبَلَغَ أُْفِطرُ َوَال أَُصْومُ : بَْعُضھُمْ َوقَالَ أَنَاُم،َوَال أَُصلِّى: بَْعُضھُمْ 

َوأَنَامُ َوأَُصلِّىْ َوأُْفِطرُ أَُصْومُ لَِكنِّيْ َوَكَذا،َكَذاقَالُْواأَْقَوامٍ بَالُ َما: فَقَالَ َوَسلَّمَ َعلَْیھِ 
جُ وَ  .ِمنِّيْ فَلَْیسَ ُسنَّتِيْ َعنْ َرِغبَ فََمنْ النَِّساَء،أَتََزوَّ

Artinya:
“bahwa kami membaca dari para sahabat, sebagian mereka berkata:
saya tidak akan menikah, sebagaian berkata: saya akan selalu shalat
malam dan tidak akan tidur, dan sebagian lagi mengatakan: saya akan
terus berpuasa dan tidak akan pernah absen. Hal tersebut sampai
kepada Nabi Saw. lalu berujar: apa gerangan banyak kaum yang
berkata begini dan begitu, sedangkan saya berpuasa dan berbuka,
shalat tapi juga tidur, serta juga menikah. Orang yang tidak menyukai
kebiasaanku berarti bukan dari golonganku.”27

Selain hadis-hadis di atas, terdapat juga beberapa athar al-s}ah}a>bah

(riwayat-riwayat sahabat) yang berikaitan dengan anjuran menikah. Misalnya

Ah}mad, Bukhari, dan Muslim meriwayatkan dari Sa’d ibn Abi> Waqqa>s}

yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw membantah ‘Uthma>n in Maz}’u>n

26 Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Kairo: al-Matba’ah al-Salafiyyah,
1400 H), Jilid III, hlm. 356.

27 Abu Husein Muslim ibn Hajjaj al-Nisaburi, Shahih Muslim, (Riya>d: Da>r al-Taiyyibah,
1426 H), Jilid.1, hlm. 631.
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yang berniat membujang (al-tabattul), jika seandainya Nabi mengizinkannya

(‘Utsma>n ibn Maz}’u>n), maka kami akan memfokuskan diri untuk itu.28 Di

antara riwayat sahabat yang masih berkaitan dengan anjuran menikah, terdapat

dalam Musnad Ah}mad dan S}ah}i>h} al-Bukha>ri> bahwa suatu ketika Ibn

‘Abba>s bertanya kepada Sa’i>d ibn Jubair, “Apakah kamu sudh menikah?”

dia menjawab, “tidak”, Ibn ‘Abba>s kemudian berkata, “Menikahlah, karena

umat yang paling baik adalah yang paling banyak wanitanya.”29 Dengan

demikian, semua ilustrasi di atas adalah anjuran untuk menikah.

C. Hukum dan Hikmah Pernikahan

1. Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu hal yang dilegalkan (mashru>’)

berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah, hanya saja para ulama berbeda apakah

nikah itu suatu hal yang wajib dilakukan atau suatu hal yang biasa saja

(jawa>z). Ah}mad ibn H}anbal berpendapat bahwa hukum dasar nikah

adalah jawa>z, kecuali jika seseorang khawatir akan terjerumus kepada

kemaksiatan jika meninggalkannya, maka dia harus menikah.30 Ibnu

Rusyd mengatakan bahwa hukum nikah bisa berubah tergantung kepada

28 [ لھأذنولوالتبتل،معظونبنعثمانعلىوسلمعلیھهللاصلىهللارسولرد: یقولوقاصأبيبنسعد
.[الختصینا Op.cit,Jilid III, h. 356.

29 Muh}ammad Naji>b al-Mu’t}i>, Kita>b al-Majmu>’ Sharh} al-Muhadzdzab li> al-
Shayra>zi> (t.tp: t.p. t.th), hlm. 199.

30 Ibid, hlm. 202.
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kekhawatiran seseorang akan dirinya untuk terjerumus ke dalam perbuatan

asusila.31 Sehingga hukum nikah bisa menjadi sebagai berikut:

1. Wajib

Hukum nikah bisa menjadi wajib apabila seseorang yakin akan

terjerumus ke dalam perzinahan jikalau ia tidak menikah, sedangkan ia

sudah mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah dan

membayar mahar.32 Meninggalkan perzinahan merupakan sebuah

kewajiban, dan cara untuk menghindari perzinahan adalah menikah,

dengan demikian nikah menjadi wajib karena kaidah fiqih mengatakan

“Sesuatu yang kewajiban tidak sempurna tanpanya, maka iapun

menjadi wajib”.33

2. Haram

Hukum nikah juga bisa menjadi haram apabila seseorang yakin

akan menzalimi dan membahayakan isterinya jika ia menikahinya,

seperti seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pernikahan

atau tidak bisa berbuat adil di antara isteri-isterinya. Sesungguhnya

keharaman nikah dalam kondisi seperti ini karena nikah disyariatkan di

dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah

kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sebagai sarana

untuk mencapai bahaya, kerusakan dan penganiayaan.34

31 Muhammad ibn Ahmad Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtashid,
(Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1402 H/ 1982 M), Juz. 2, hlm. 32.

32 Tim Penyusun, al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, Op.cit, Juz. 41, hlm. 210.
33 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Hukum Keluarga

Islam, terj. Abdul Munir, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 44.
34 Ibid, hlm. 45.



32

Terkadang seseorang bisa berada dalam kondisi dilematis. Di

satu sisi ia dituntut untuk menikah karena kalau tidak dikhawatirkan

akan terjerumus kepada perzinahan. Sementara di sisi lain jika ia

menikahi ia yakin isterinya akan terzalimi. Pada kondisi seperti di atas,

orang tersebut tidak diperbolehkan untuk menikah. Karena

penganiayaan yang dilakukan terhadap isteri merupakan pelanggaran

terhadap hak hamba, sementara perzinahan yang dilakukan merupakan

bentuk pelanggaran terhadap hak Allah. Ketika hak hamba berbenturan

dengan hak Allah murni, maka dalam hal ini ulama berpendapat hak

hamba mesti didahulukan.35

3. Makruh

Hukum nikah juga bisa menjadi makruh apabila seseorang

khawatir berbuat zalim atau membahayakan isteri, akan tetapi

kekhawatiran tersebut belum sampai kepada derajat keyakinan.36

4. Mubah

Pernikahan menjadi mubah bagi laki-laki yang tidak merasa

khawatir bahwa dirinya akan terjerumus ke dalam kemaksiatan dan

juga tidak akan berbuat zalim terhadap isterinya. Ini adalah pendapat

yang dikemukakan oleh Ulama Syafi’iyyah. Sementara jumhur ulama

memandang bahwa dalam kondisi seperti hukumnya adalah sunat

sebagaimana dikemukakan di atas. Adapun Ulama Zahiriyyah

35 Ibid, hlm. 45-46.
36 Ibid, hlm. 67. Lihat juga Wahbah Zuhaili, Op. Cit, juz. 9, hlm. 306.
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memandang bahwa dalam kondisi seperti ini seseorang sudah

diwajibkan untuk menikah.37

Adapun dalil yang dikemukakan oleh ulama Syafi’iyyah adalah

sebagai berikut: pertama, pada umumnya nas yang berbicara tentang

masalah pernikahan selalu memakai kata “al-hill” (halal) yang

mengandung makna mubah, hal ini bisa dilihat di dalam Surat al-Nisa’

ayat 24:


























Artinya:
Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami,
kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan
hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan
bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri
dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka
isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara
mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan
sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa
bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling
merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya

37 Ibid, hlm. 69.



34

Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Nisa’
[4]: 24).38

Kedua, nikah menurut Ulama Syafi’iyyah termasuk amalan

yang bersifat duniawi, karena pernikahan tidak hanya dilakukan oleh

orang yang beriman saja, tetapi juga oleh orang-orang yang tidak

beriman. Pernikahan tidak hanya dilakukan oleh orang-orang baik-baik

saja, akan tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang fasiq dan banyak

berbuat dosa.39

Sementara ulama Zhahiriyyah mendasarkan pendapat mereka

yang mengatakan bahwa dalam kondisi ini pernikahan wajib kepada

hal-hal sebagai berikut: pertama, nash-nash yang menganjurkan untuk

melangsungkan pernikahan diungkapkan dalam bentuk perintah,

mereka tidak menemukan indikasi bahwa perintah dalam nash-nash

tersebut memfaedahkan sunnat. Kedua, walaupun seorang laki-laki

tidak dikhawatirkan untuk berbuat zina apabila ia tidak kawin, akan

tetapi suatu saat kekhawatiran itu akan muncul, oleh karena itu mereka

dianjurkan menikah karena pernikahan lebih menjamin dirinya untuk

tidak terjerumus ke dalam perzinahan.40

Allah Swt menciptakan manusia berpasang-pasangan antara

laki-laki dan perempuan. Penciptaan ini bertujuan agar mereka saling

menjalin hubungan antara yang satu dengan yang lain, saling mencintai,

38 Departemen Agama RI, Op. Cit, hlm. 61.
39 Muhyiddi>n Abi> Zakariya Yahya ibn Syaraf al-Nawa>wi>, al-Majmu>’ Syarah al-

Muhazzab, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 3, hlm. 128.
40 Abu Muh}ammad Ali ibn Muh}ammad ibn Sa’id ibn Hazm, al-Muh}alla, (Beirut: Dar

al-Fikr, 1402 H/ 1982 M), Juz. 3, hlm. 267.
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menghasilkan keturunan, hingga terciptanya perasaan kasih dan sayang

di dalam berumah tangga. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-

Rum ayat 21:















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. QS. Al-Rum [30]: 21. 41

Perkawinan merupakan sarana untuk menyalurkan kebutuhan

biologis yang telah diciptakan oleh Allah Swt, sehingga hubungan

antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya diharamkan menjadi

halal. Perkawinan juga merupakan jalan yang amat mulia untuk

mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Di samping itu,

perkawinan juga dapat dipandang sebagai media perkenalan satu

keluarga dengan keluarga yang lain. Dari sinilah akan tercipta

kehidupan yang harmonis, tentram dan sejahtera lahir bathin yang

didambakan oleh pasangan suami isteri.42

41 Departemen Agama RI, Op.cit, hlm. 406.
42 A. Zuhdi Muhdhor, Memahami Hukum Perkawinan, (Bandung: al-Bayan,1995), hlm. 14.
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2. Hikmah Pernikahan

Pernikahan dalam kapasitas sebagai bagian dari kecenderungan

biasa makhluk hidup untuk berkembang biak adalah merupakan suatu hal

yang biasa. Namun ketika pernikahan menjadi suatu hal yang dibicarakan

dalam kitab suci (al-Qur’an) tentu hal tersebut tidak lagi merupakan suatu

peristiwa biasa. Allah bersumpah bahwa al-Qur’an penuh dengan

hikmah.43 Sedangkan orang yang diberi hikmah berarti telah diberi

kebaikan yang sangat banyak.44

Secara pragmatis, manfaat pernikahan adalah menghalalkan

hubungan kelamin antara laiki-laki dan perempuan. Namun, lebih dari itu,

ada beberapa hal yang menjadi hikmah dari pernikahan, di antaranya

sebagai berikut:

Pertama, mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang

diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai

Allah Swt.45 Kedua. pernikahan merupakan sebuah aktivitas yang akan

menjamin kelangsungan manusia di muka bumi ini secara jelas dan teratur.

Karena kalau hanya sekedar keperluan untuk berkembang biak, tidak perlu

adanya pernikahan. Oleh karenanya, Allah Swt menjadikan Adam khalifah

di muka bumi ini, sehingga anak-anaknya dapat berkembang biak

43 [ الحكیموالقرآن ], “demi al-Qur’an yang penuh dengan hikmah.” QS. Ya>si>n [36]: 2. Op.cit,
h. 440.

44 [ كثیراخیراأوتيفقدالحكمةیؤتىومن ], “Barangsiap diberi hikmah, sesungguhnya dia telah
diberi kebaikan yang bayak.” QS. al-Baqarah [2]: 269. Ibid, hlm. 45.

45 Abdurrahman S.H., M.H., Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika
Pressindo, 1995) Cet. II, hlm. 114.
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meramaikan dan memakmurkan bumi yang luas ini. Al-Qur’an

mengisyaratkan dalam firman Allah Swt:

َوَخَلقَ َواِحَدةٍ نـَْفسٍ ِمنْ َخَلَقُكمْ الَِّذيرَبَُّكمُ اتـَُّقواالنَّاسُ أَيـَُّهايَا
َها ُهَماَوَبثَّ َزْوَجَهاِمنـْ الَِّذياللَّهَ َواتـَُّقواَوِنَساءً َكِثريًارَِجاالِمنـْ

َرِقيًباُكمْ َعَليْ َكانَ اللَّهَ ِإنَّ َواألْرَحامَ بِهِ َتَساَءُلونَ 
Artinya:
Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah
menciptakan kamu dari satu, dan dari padanya Allah Swt
menciptakan isterinya, dan daripada keduanya dijadikan
berkembang biak laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan
bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan)
namanya kamu saling meninta satu sama lain, dan (peliharalah)
hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan
mengawasi kamu. (QS. Al-Nisa’ [4]: 1).46

Ketiga, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-

anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup

manusia, serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.

Dengan adanya pernikahan naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh

saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan tumbuh

perasaan nyaman, cinta dan kasih sayang merupakan sifat baik yang

menyempurnakan kemanusiaan seseorang, menyadari tanggung jawab

beristri dan menanggung jawab anak-anak dalam mencari nafkah demi

keluarga yang tengah dipimpinnya. Semangat bekerja akan tumbuh

kaarena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya.

Keempat, Allah menyebutkan bahwa penciptaan manusia

berpasang-pasangan merupakan di antara tanda-tanda kekuasaannya yang

46 Departemen Agama RI, Op. Cit, hlm. 61.
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patut direnungkan. Sebagai tanda (ayat), pernikahan pasti menympan

misteri tentang kekuasaan Allah Swt. yang jika diketahui  akan

mengantarkan seseorang semakin mengenal dan dekat dengan Allah Swt.

Hal ini sebagaimana secara eksplisit ditegaskan oleh Allah Swt:














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.47

Keberadaan rasa kecenderungan kepada lawan jenis sehingga

tercipta saling menyukai dan mencintai merupakan suatu hal yang patut

direnungkan. Dari ketertarikan tersebut kemudian muncul ketenangan,

kehangatan, cinta, serta kasih sayang. Bahkan hal itu berlanjut ketika

seseorang yang dicintai tersebut sudah tidak ada. Tentu saja hikmah

pernikahan tidak hanya sebatas yang disebutkan di atas, masih banyak

hikmah-hikmah lain yang perlu digali dan direnungkan.

D. Syarat dan Rukun Nikah

47 Ibid, hlm. 406.
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Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan rukun nikah. Ulama

Hanafiyyah berpendapat rukun nikah ada dua, yaitu ija>b dan qabu>l.

Sementara kelengkapan lain, seperti kehadiran saksi dan lain sebagainya

dikelompokkan kepada syarat-syarat pernikahan. Ija>b dan qabu>l

merupakan perwujudan kerelaan calon suami dan calon isteri untuk

mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan. Kerelaan hati adalah sesuatu yang

tersembunyi di dalam hati, dan baru bisa diketahui setelah diungkapkan

melalui ija>b dan qabu>l.48

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa rukun nikah adalah wali,

mahar, calon suami dan calon isteri, dan shighat.49 Ulama Syafi’iyyah

berpendapat bahwa yang menjadi rukun nikah adalah segala kelengkapan yang

harus ada dalam pernikahan, sehingga mereka mengatakan rukun nikah itu ada

lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi serta shighat.

Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat rukun ada tiga, yaitu suami isteri,

ija>b dan qabu>l.50

Dalam konteks keindonesiaan, sebagaimana yang termaktub di dalam

Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah yang ditetapkan mengacu kepada rukun

nikah yang ditetapkan oleh ulama Syafi’iyyah, dengan demikian rukun nikah

48 Syamsuddin Abu Bakar Muh}ammad al-Sarkhasi, al-Mabsu>th, (Beirut: Da>r al-Fikr,
1406 H/ 1986 M), Juz. II, hlm. 321-322.

49 Ah}mad ibn Idris al-Qarafi, al-Furu>q, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), Juz. II, h. 327. Lihat
juga Abu al-Walid Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Rusyd, Op.cit, Juz. II, hlm. 121.

50 Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, Juz 41, hlm. 233.
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yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam adalah calon suami, calon isteri,

wali nikah, dua orang saksi dan akad nikah (ija>b dan qabu>l).51

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing rukun nikah tersebut.

1. Calon Suami

Seorang laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan disyaratkan

Baligh dan berakal serta tidak memiliki halangan syar’i untuk menikahi

calon isterinya. Halangan syar’i yang dimaksud antara lain adalah tidak

dalam keadaan ihram haji atau umrah, sesuai dengan Hadits Nabi

Muhammad Saw yang diterima dari Ustman ibn Affan:

يـُْنَكحُ َوَال اْلُمْحرِمُ يـَْنِكحُ َال 
Artinya:
Orang yang sedang ihram haji tidak boleh menikah dan tidak boleh
menikahkan. (HR. Muslim).52

Akan tetapi persyaratan di atas bukanlah persyaratan yang disepakati

oleh semua ulama fiqih. Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa orang yang

sedang ihram haji atau umrah sah untuk menikah. Alasan yang mereka

kemukakan adalah hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan dari

Abdullah ibn Abbas yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad dalam

keadaan ihram ketika menikahi Maimunah ibn Harits.53

51 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Dirjen
Bimbingan Islam, 1992), hlm. 18.

52 Abu Husein Muslim ibn Hajjaj al-Nisaburi, Op.cit, Juz.II, hlm. 727.
53 Syamsuddin Abu Bakar Muh}ammad al-Sarkhasi, Op.cit,Juz. II, hlm. 321-322.
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Apabila calon suami tidak bisa menghadiri akad nikah tersebut,

maka ia boleh mewakilkan kepada laki-laki lain yang dapat dipercayai untuk

melaksanakan akad nikah atas nama dirinya.54

2. Calon Istri

Calon isteri hendaklah wanita yang halal untuk dinikahi. Dengan

kata lain wanita tersebut bukanlah termasuk wanita yang haram dinikahi

(muharrama>t min al-nisa’), baik pengharamannya bersifat selamanya

(mu’abbad) maupun sementara (mu’aqqat).

3. Wali

Wali adalah rukun nikah yang dipersilisihkan oleh para ulama.

Ulama Malikiyyah dan Syafi’iyyah berpendapat bahwa wali adalah rukun

nikah. Maka tidak sah nikah, menurut Malikiyyah dan Syafi’iyyah, tanpa

adanya wali yang memenuhi syarat.55 Dalil kehadiran wali di dalam

pelaksanaan akad nikah adalah beberapa ayat dan hadits. Di antaranya al-

Qur’an Surat al-Baqarah ayat 232:

















54 Wakil nikah disyaratkan seorang laki-laki yang memiliki kapasitas untuk bertindak
hukum, yaitu laki-laki yang baligh, berakal dan merdeka.

55 Wahbah Zuhaili, Op. Cit, Juz. 9, hlm. 309.
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Artinya:
Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya,
Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi
dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara
mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada
orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari
kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui,
sedang kamu tidak Mengetahui.  (QS. Al-Baqarah [2]: 232).56

Imam Syafi’i mengatakan bahwa ayat di atas merupakan ayat yang

paling jelas yang menerangkan tentang pentingnya kehadiran wali dalam

pelaksanaan akad nikah, jika tidak demikian maka tidak ada artinya para

wali menghalangi sebuah pernikahan.57

Dalam Mazhab Hanafi, wali bukanlah rukun dan juga bukan syarat.58

Wali menurut mereka hanyalah sesuatu yang disunatkan (mustahab) di

dalam pernikahan.59 Dasar dari pendapat ini adalah riwayat dari Ali ibn Abi

Thalib. Diceritakan bahwa pada zaman Ali ibn Abi Thalib seorang

perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa kehadiran walinya. Hal ini lalu

diketahui oleh walinya dan mengadukannya kepada Khalifah Ali ibn Abi

Thalib. Lalu Ali ibn Abi Thalib membenarkan dan mensahkan pernikahan

tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran wali tidak menentukan sah

atau tidaknya sebuah pernikahan.60 Sementara ulama Hanabilah berpendapat

56 Departemen Agama RI, Op. Cit, hlm. 29.
57 Ibid, hlm. 311.
58 Syamsuddin al-Syarakhsi, al-Mabsuth, juz 5, hlm. 11.
59 Tim Penyusun, al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, Op. Cit, juz 41, hlm. 248.
60 Op.cit, hlm. 17.
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bahwa wali bukanlah rukun, melainkan syarat di dalam akad nikah. Dengan

demikian akad nikah tidak sah tanpa adanya wali.61

4. Dua Orang Saksi

Tujuan persaksian di dalam pernikahan adalah mengumumkan dan

menetapkan pernikahan di masa datang, ketika ada pengingkaran disamping

juga bertujuan untuk menghargai pelaksanaan akad nikah.62 Bagi dua orang

saksi, dalam hal ini disyaratkan beberapa hal, yaitu Islam, berakal, baligh,

berbilang (lebih dari satu), laki-laki, merdeka, adil, istiqamah dan senantiasa

mengikuti ajaran-ajaran agama, sekalipun hanya secara lahiriah.63

5. Shighat

Ulama sepakat bahwa nikah terwujud dengan adanya ija>b dan

qabu>l, dan hal itu terjadi dengan lafaz yang menunjukkan akan hal

tersebut atau lafaz yang memiliki maqam dan makna yang sama.

Ija>b, menurut jumhur ulama adalah pernyataan yang bersumber dari

wali isteri, sementara qabu>l adalah pernyataan yang bersumber dari suami

atau wakilnya. Ulama Malikiyyah dan Syafi’iyyah berpendapat bahwa sama

saja apakah ija>b didahulukan dari qabu>l, atau sebaliknya qabu>l

didahulukan dari ija>b. Sedangkan menurut ulama Hanabilah tidak

diperbolehkan mendahulukan qabu>l dari pada ija>b, karena qabu>l

merupakan reaksi dari pada ija>b. Jika seorang laki-laki berkata kepada

wali perempuan “nikahkan saya dengan anakmu”, lalu wali tersebut

61 Wahbah Zuhaili, Op. Cit, juz. 9, hlm. 309.
62 Ibid, hlm. 312.
63 Ibid, hlm. 317.
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menjawab “saya nikahkan”. Menurut Mazhab Hanbali hal tersebut tidak

sah.64

Adapun ulama Hanafiyyah, menurut mereka ija>b adalah pernyataan

pertama yang diucapkan, baik itu diucapkan oleh wali, maupun oleh

pengantin laki-laki.65

E. Hak dan Kewajiban Suami-Istri

1. Hak bersama suami istri

Adapun hak-hak bersama antara suami dan isteri adalah sebagai

berikut:

a. Suami isteri dihalalkan saling bergaul untuk bersenang-senang diantara

ereka berdua. Dengan demikian, dihalalkan bagi suami dari isterinya

apa yang dihalalkan bagi isteri dari suaminya.

b. Keharaman keluarga dari kedua belah pihak. Maksudnya, isteri haram

(dinikahi) ayah suaminya, kakek, anak, dan anak keturunan dari anak-

anaknya, sebagaimana suami juga haram menikahi ibu isterinya, anak

perempuannya, dan anak keturunan dari anak-anaknya.

c. Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah.

Jika salah satu dari keduanya meninggal dunia setelah akad nikah

dilaksanakan, maka pasangannya berhak mewarisinya.

64 Ibid, hlm. 319.
65 Tim Penyusun, al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, Op. Cit, juz. 41, hlm. 234. Lihat juga Wahbah

al-Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>mi wa Adillatuh, Op. Cit, juz. 9, hlm. 319.
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d. Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.

e. Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga

dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.

2. Hak suami/ kewajiban isteri

Diantara beberapa hak suami terhadap isterinya, yang paling pokok

adalah:

a. Diataati dalam hal-hal yang tidak maksiat.

b. Isteri menjaga diri sendiri dan harta suami.

c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan

suami.

d. Tidak bermuka masam pada suami.

e. Tidak menunjukkan keadaan yang disenangi suami.

Hak suami tercermin dari ketaatan dari seorang isteri,

penghormatan dari seorang isteri terhadap segala keinginannya, dan

mewujudkan kehidupan yang tenang dan nikmat sebagaimana yang

diinginkan. Ia tidak berusaha menentang ucapan suaminya,

merendahkannya, dan mengikuti keinginannya.  Hak-hak suami terhadap

isterinya yang diwajibkan oleh Islam memungkinkan perempuan

melaksanakan tanggung jawabnya yang pokok dalam rumah tangga dan

masyarakat. Adapun dasar yang dijadikan landasan hukum hak-hak

seorang suami adalah sebagai berikut:

َحقُّ : قَالَ َوَسلَّمَ ِ◌َعَلْيهِ اهللاَصَلىاهللاِ َرُسْولَ َأنَّ ُعَمرَ ْبنِ اهللاِ َعْبدِ َعنْ 
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َواِحًداقـََتبٍ َظْهرِ َعَلىَكانَ َوَلوْ نـَْفَسَهاَمتْنَـُعهُ ِإالَّ َزْوَجِتهِ َعَلىالزَّْوجِ 
يـَتَـَقبَّلْ وَملَْ أَمثَِّتْ َعِلَمتْ فَِإنْ لَِفرِْيَضةٍ ِإالَّ بِِإْذنِهِ يـَْوًماالََتُصْومُ َوَأنْ ِإالَّ 

َها لَهُ َكانَ فـََعَلتْ فَِإنْ بِِإْذنِهِ ِإالَّ اَشْيئً بـَْيِتهاِمنْ تـُْعِطىالَ َوِإنْ ِمنـْ
َهااَألْجرُ  َهافـََعَلتْ فَِإنْ بِِإْذنِهِ ِإالَّ بـَْيِتهِ ِمنْ َختْرُجُ َوالَ ....اْلوِْزرُ َوَعَليـْ َلَعَنتـْ

ظَاِلًماَكانَ َوِإنْ تـُرَاِجعَ َأوْ تـَُتوبَ َحىتَّ َواْلَمالَِئَكةُ اهللاُ 
Artinya:
Dari Abdullah ibn Umar Ra. Sesungguhnya Rasulullah Saw.
bersabda: Hak suami terhadap istrinya adalah tidak menghalangi
permintaan suaminya kepadanya sekalipun sedang di atas punggung
unta, tidak berpuasa walaupun sehari saja selain dengan izinnya,
kecuali puasa wajib. Jika ia tetap berpuasa, ia berdosa dan puasanya
tidak diterima. Ia tidak boleh memberikan sesuatu dari rumahnya
kecuali dengan izin suaminya. Jika ia memberinya, maka pahalanya
bagi suaminya dan dosanya untuk dirinya sendiri. Ia tidak keluar dari
rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika ia berbuat demikian,
maka Allah akan melaknatnya dan para malaikat memarahinya
sampai tobat dan pulang kembali sekalipun suaminya itu zalim. (HR.
Abu Daud).66

3. Hak isteri/ kewajiban suami

Sedangkan di antara hak-hak isteri yang wajib ditunaikan suami

adalah:

a. Hak yang berkaitan dengan materi, yaitu mahar dan nafkah

b. Hak-hak yang tidak berkaitan dengan materi, seperti; mempergauli

isteri dengan baik dan mengayomi isteri.

Adapun hadits yang dijadikan pedoman mengenai hak-hak isteri

yang menjadi kewajiban seorang suami:

66 Abu Daud Sulaiman ibn Asy’ats al-Sijistani, Sunan Abi Daud, (Beirut: Dar al-Kitab al-
‘Arabi), juz. 2, hlm. 327.
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َحجَّةَ َشِهدَ أَنَّهُ َأِيبْ َثِينْ َحدَّ اْالَْحَوصِ ْبنِ ُعَمُروْبنِ ُسَلْيَمانَ َعنْ 
َوذَكَّرَ َعَلْيهِ َوأَثـَْين اهللاَ َفَحمِّدَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاِ َرُسْولِ َمعَ اْلَوَداعِ 
َاَخْرياً بالنِّساءِ َواْسَتوُصواأالقالمثَوَوَعظَ  ِعْندَُكمْ َعَوانٍ ُهنَّ فَِإمنَّ
ُمبَـيـَِّنةٍ ِبَفاِحَشةٍ يَأِتنيَ أنْ إالَّ ذِلكَ َغيـْرَ َشْيئاً ِمنـُْهنَّ َمتِْلُكونَ لَْيسَ 
فإنْ ُمبَـرِّحٍ َغيـْرَ َضرباً َواْضرِبُوُهنَّ املََضاِجعيففَاْهُجُروُهنَّ فـََعْلنَ فَإنْ 

ُغواَفالأَطْعَنُكمْ  َحّقاً ِنَساِئُكمْ َعَلىَلُكمْ إنَّ أالَ َسبيالً َعَليهنَّ تـَبـْ
َوَال َتْكَرُهونَ َمنْ فـُُرَشُكمْ يُوِطْئنَ َفَال ِنَساِئُكمْ ىَعلَ َحقُُّكمْ فََأمَّا
ُحتِْسُنواَأنْ َعَلْيُكمْ َوَحقُُّهنَّ َأَال َتْكَرُهونَ ِلَمنْ بـُُيوِتُكمْ ِيف يَْأَذنَّ 
.َوَطَعاِمِهنَّ ِكْسَوِِنَّ ِيف ِإلَْيِهنَّ 

Artinya:
Dari Sulaiman ibn Amru ibn Amru ibn al-Ahwash dari bapaknya,
sesungguhnya ia hadir dalam haji wada’ bersama Rasulullah Saw.
Ia memuji dan memuji Allah Swt, berdzikir dan memberi nasihat.
kemudian ia berkata: “Aku berwasiat kepada kalian untuk berbuat
baik terhadap para perempuan karena mereka bagi kalian seperti
para tawanan yang tidak memiliki sesuatu selain hal itu, kecuali ia
melakukan kemungkaran yang nyata. Jika ia melakukan, maka
diamkanlah mereka dari tempat tidur, pukullah mereka dengan
pukulan yang tidak menyakiti. Jika mereka menyakiti kalian, maka
janganlah kalian mencari jalan. Bagi kalian terdapat hak atas
perempuan-perempuan kalian, bagi perempuan-perempuan kalian
terdapat hak atas kalian. Adapun hak kalian atas para perempuan
kalian adalah janganlah mereka berhubungan dengan kalian di
tempat tidur dengan keadaan membenci, dan ia tidak memberi izin
dalam rumah kalian seseorang yang mereka benci. Ingatlah hak
mereka atas kalian untuk memberikan yang baik dalam pakaian
dan makanan mereka. (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi).67

َحقُّ َما! اَللَّهِ َرُسولَ يَا: قـُْلتُ :قَالَ بِيهِ أَ َعنْ اَْلُقَشْريِيِّ ُمَعاِويَةَ عن

67 Muhammad ibn Yazid Abu Abdillah al-Qazwini,Op.cit, Juz. II , hlm. 118. Lihat juga
Muhammad ibn Isa Abu Isa al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-
‘Arabi), Juz. 3, hlm. 97.
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ِإَذاَوَتْكُسَوَهاَطِعْمتَ ِإَذاُتْطِعَمَهاَأنْ :قَالَ َعَلْيهِ َأَحِدنَاَزْوَجةِ 
اْلبَـْيتِ ِيف ِإالَّ تـَْهُجرْ َوَال تـَُقبِّحْ َوَال , اَْلَوْجهَ َتْضِربِ َوَال , اِْكَتَسْيتَ 

Artinya:
Dari Mu’awiyah al-Qusyairi berkata: Saya bertanya
kepada Rasullah Saw: Wahai Rasulullah, apa hak
seorang isteri salah satu dari kami, Rasulullah
menjawab: “Memberi makannya apabila kamu
makan, memberi pakaiannya apabila kamu
berpakaian, janganlah memukul wajah, dan jangalah
menjelek-jelekkannya dan janganlah bertengkar
kecuali di rumah.” (HR. Abu Daud).68

Terjadi perbedaan pendapat mengenai kewajiban isteri/ hak suami

mengenai kewajiban seorang isteri ditinjau dari pelayannya. Menurut

sebagian ulama salaf dan ulama khalaf mewajibkan pelayanan isteri untuk

kemaslahatan keluarga. Sebagaimana Abu Tsaur mengatakan bahwa,

wajib bagi isteri untuk membantu suaminya dalam setiap urusan.69

Menurut sebagian ulama mazhab Maliki, isteri itu wajib

mengerjakan pekerjaan rumah tangganya, dan melihat dari kedudukannya.

Jika ia kaya, maka menggunakan pelayan, dan jika dari golongan

sederhana, maka ia berkewajiban melaksanakan sendiri seperti

membentangkan kasur. Kalau dari kalangan selain itu, maka berkewajiban

mengatur rumah tangga, mencuci, memasak dan lain sebagainya. Sebagian

ulama menolak atas wajibnya isteri untuk memberikan pelayanannya

dalam permasalahan ini. Sebagian dari ulama tersebut adalah Imam Malik,

Imam al-Syafi’i, Imam Abu Hanifah. Pendapat ketiga ulama tersebut sama

68 Op. Cit. hlm. 329.
69 Hind Mahmud al-Khauli, Amal al-Mar’ah Dhawabithuh, Ahkamuh, Tsamaratuh;

Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah, (Damaskus: Dar al-Farabi, 1421 H/ 2001 M), hlm. 66-67.
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dengan para ulama zahiri, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya akad

nikah menuntut kesenangan, bukan untuk memberi pelayanan atau

memberikan manfaat-manfaat. Mereka mengatakan, hadits-hadits yang

disebutkan menunjukkan sukarela dan akhlak-akhlak mulia. Menurut

mereka hadits-hadits tentang pelayanan isteri terhadap suami menunjukkan

kesukarelaan.70

Adapun pendapat ulama mengenai kewajiban suami/ hak isteri

dalam hal memberikan nafkah, para fuqaha’ berpendapat bahwa suami

wajib memberikan nafkah jika sudah dipenuhinya syarat-syarat

kepemilikan hak terhadap nafkah. Untuk memiliki hak atas nafkah,

beberapa syarat berikut harus dipenuhi; (1) Akad nikah dilaksanakan

secara sah. (2) Isteri menyerahkan dirinya kepada suami. (3) Isteri

menyediakan diri bagi suami untuk menikmati kesenangan dengan dirinya.

(4) Isteri tidak menolak untuk pindah sesuai dengan keinginan suami. (5)

Keduanya termasuk orang yang layak untuk dapat menikmati kesenangan

dalam hubungan suami isteri.71

Mazhab Zhahiri berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah

yaitu ketika sudah melukukan hubungan suami isteri. Manakalah terjadi

hubungan suami isteri, maka nafkah wajib ditunaikan. Mereka

menganggap bahwa nafkah tetap diberikan kepada isteri yang belum

berusia baligh dan isteri yang membangkangnya tanpa memperhatikan

syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fiqih selain mereka. Lebih

70 Ibid, hlm. 67.
71 Ibid, hlm. 68.
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lanjut, ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa isteri yang tidak menerima

nafkah dari suaminya tetap menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan

tidak boleh menolak permintaan suami untuk digauli. Isteri harus sabar

menerima kenyataan ketidakmampuan suaminya. Sebagian ulama

berpendapat bahwa jika suami mengalami kesulitan mengenai nafkah,

isteri diperintahkan untuk mengambil utang dan tetap bersamanya dengan

sabar. Menurut pendapat Mazhab Hanafi, suami yang tidak sanggup

memberikan nafkah dan pakaian kepada isterinya, tidak berhak mendapat

pelayanan, tetapi hendaknya isteri diberi kesempatan untuk mencari

kehidupan. Adapun pendapat Maliki, Hanbali, dan Syafi’i mengenai hal

tersebut membolehkan isteri meminta pembatalan pernikahan lantaran

suaminya tak sanggup memberikan nafkah.72

Dari berbagai pendapat di atas, kiranya seorang suami/ isteri

memahami kekurangan pasangannya masing-masing, agar dapat menjalin

kehidupan yang harmonis sehingga tercipta keluarga yang sakinah,

mawaddah, wa rahmah.

Salah satu contoh adalah prinsip hubungan suami-isteri dalam

kehidupan berumah tangga, sebagaiaman ditegaskan dalam al-Qur’an surat

al-Nisa’ ayat  19:

….
……..

Artinya:
“…. dan bergaullah dengan mereka (istrimu) secara patut…. (QS.
Al-Nisa’ [4]: 19).73

72 Ibid, hlm. 69-90.
73 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, Op. Cit, hlm. 80.
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Dalam bingkai rumah tangga, pasangan suami dan isteri masing-

masing memiliki hak dan kewajiban. Suami sebagai pemimpin,

berkewajiban menjaga isteri dan anak-anaknya, baik dalam urusan agama

atau dunianya, menafkahi mereka dengan memenuhi kebutuhan makanan,

minuman, pakaian dan tempat tinggalnya. Tanggungjawab suami yang

tidak ringan di atas diimbangi dengan ketaatan seorang isteri pada

suaminya. Kewajiban seorang isteri dalam urusan suaminya setahap

setelah kewajiban dalam urusan agamanya. Hak suami di atas hak

siapapun setelah hak Allah dan Rasul-Nya, termasuk hak kedua orang tua.

Mentaatinya dalam perkara yang baik menjadi tanggungjawab terpenting

seorang isteri.

Ketaatan isteri pada suami adalah surga sebagai jaminannya. Dari

Abu Hurairah Rasulullah bersabda:

فـَْرَجَها،َوَحِفَظتْ َشْهَرَها،َوَصاَمتْ َمخَْسَها،اْلَمْرأَةُ َصلَّتْ ِإَذا
.ِشْئتِ اْجلَنَّةِ أَبـَْوابِ َأيِّ ِمنْ اْجلَنَّةَ اْدُخِليَهلَاِقيلَ َزْوَجَها؛تْ َوَأطَاعَ 

Artinya:
Jika seorang wanita melaksanakan shalat lima
waktunya, melaksanakan puasa pada bulan
Ramadhan, menjaga kemaluannya, dan mentaati
suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana
saja ia kehendaki. (HR Ibnu Hibban).74

Suami adalah surga atau neraka bagi seorang isteri. Keridhaan suami

menjadi keridhaan Allah. Isteri yang tidak diridhai suaminya karena tidak

taat dikatakan sebagai wanita yang durhaka dan kufur nikmat. Rasulullah

74 Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad Abu Hatim al-Tamimi, Shahih ibn Hibban, (Beirut:
Muassasah al-Risalah, 1414 H/ 1993), juz. 4, hlm. 211.
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pernah bersabda bahwa beliau melihat wanita adalah penghuni neraka

terbanyak:

بِاِهللا؟َيْكُفْرنَ أَ :ِقْيلَ . َيْكُفْرنَ النَِّساءُ َأْهِلَهاَأْكثـَرُ فَِإَذاالنَّارُ أُرِْيتُ 
ِإْحَداُهنَّ ِإىلَ َأْحَسْنتَ َلوْ ,اِإلْحَسانَ َوَيْكُفْرنَ َعِشيـْرَ الْ َيْكُفْرنَ : قَالَ 

ًراِمْنكَ رَأَْيتُ َما: قَاَلتْ َشْيًئاِمْنكَ رََأتْ مثَُ الدَّْهرَ  .َقطُّ َخيـْ
Artinya:
Diperlihatkan neraka kepadaku. Ternyata mayoritas
penghuninya adalah para wanita yang kufur. Ada
yang bertanya kepada beliau: “Apakah para wanita
itu kufur kepada Allah?” Beliau menjawab: “Tidak,
melainkan mereka kufur kepada suami dan
mengkufuri kebaikan suaminya. Seandainya engkau
berbuat baik kepada salah seorang dari mereka satu
masa, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada
sesuatu (yang tidak berkenan di hatinya) niscaya ia
akan berkata: “Aku sama sekali belum pernah melihat
kebaikan darimu.” (HR. Bukhari dan Muslim).75

Dalam hadits yang lain, dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw

bersabda:

َتْسُجدَ نْ أاْلَمْرأَةَ َألَمْرتُ َألَحدٍ َيْسُجدَ َأنْ َأَحًداآُمرُ ُكْنتُ َلوْ 
تـَُؤدِّيَ َحىتَّ ُكلَّهُ َعَليـَْهاَوَجلَّ َعزَّ اهللاَحقَّ اْلَمْرأَةُ تـَُؤدِّيَوالَ لَِزْوِجَها

َهاَزْوِجَهاَحقَّ  قـََتبٍ َعَلىَظْهرِ َوِهيَ نـَْفَسَهاَسَأَهلَاَلوْ َحىتَّ ُكلََّهاَعَليـْ
.ِإيَّاهُ َألْعطَْتهُ 

Artinya:
Kalau aku boleh memerintahkan seseorang untuk
sujud kepada orang lain, maka aku akan
memerintahkan para isteri untuk sujud kepada
suaminya, disebabkan karena Allah telah

75 Muhammad ibn Isma’il Abu Abdillah al-Bukhari, Op.cit, Juz. II, hlm. 321. Lihat juga
Abu al-Husein Muslim ibn al-Hajjajj Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, Op.cit, Juz. II, hlm. 368.
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menetapkan hak bagi para suami atas mereka (para
isteri). (HR Abu Daud dan Tirmidzi).76

Hak suami berada di atas hak siapapun manusia termasuk hak

kedua orang tua. Hak suami bahkan harus didahulukan oleh seorang isteri

daripada ibadah-ibadah yang bersifat sunnah. Rasulullah Saw bersabda:

بـَْيِتهِ ِيفْ تَْأَذنَ َوَال بِِإْذنِهِ ِإالَّ َشاِهدٌ َوَزْوُجَهاَتُصومَ َأنْ لِْلَمْرأَةِ حيَِلُّ َال 
بِِإْذنِهِ ِإالَّ 

Artinya:
Tidak boleh bagi seorang perempuan berpuasa sementara
suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya, dan tidak boleh
baginya meminta izin di rumahnya kecuali dengan izinnya. (HR
Bukhari dan Muslim).77

Dalam hak berhubungan suami-isteri, jika suami mengajaknya

untuk berhubungan, maka isteri tidak boleh menolaknya:

َهاَزْوِجَهاِفرَاشَ ةً َهاِجرَ اْلَمْرأَةُ بَاَتتِ ِإَذا .ُتْصِبحَ َحىتَّ اْلَمالَِئَكةُ َلَعَنتـْ

Artinya:
Jika seorang suami memanggil isterinya ke tempat tidur, kemudian
si isteri tidak mendatanginya, dan suami tidur dalam keadaan
marah, maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi. (HR.
Muslim).78

Di antara kewajiban seorang isteri atas suaminya juga adalah,

hendaknya seorang isteri benar-benar menjaga amanah suami di rumahnya,

baik harta suami dan rahasia-rahasianya, begitu juga bersungguhnya-

sungguh mengurus urusan-urusan rumah. Berkhidmat kepada suami dengan

76 Abu Daud Sulaiman ibn Asy’ats al-Sijistani, Op. Cit. hlm. 332. Lihat Muhammad ibn Isa
Abu Isa al-Tirmidzi, Op. Cit. hlm. 110.

77 Muhammad ibn Isma’il Abu Abdillah al-Bukhari, Op. Cit, hlm. 324. Lihat juga Abu al-
Husein Muslim ibn al-Hajjaj Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, Op. Cit. hlm. 371.

78 Ibid, hlm. 373.
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melayaninya dalam segala kebutuhan-kebutuhannya adalah di antara tugas

seorang isteri. Bukan sebaliknya, isteri yang malah dilayani oleh suami. Hal

ini didukung oleh firman Allah, sebagaimana yang terdapat dalam surat al-

Nisa [4] ayat 34. Ibn Qayyim al-Jauziyyah berdalil dengan ayat di atas, jika

suami menjadi pelayan bagi isterinya, seperti dalam memasak, mencuci,

mengurus rumah dan lain-lain, maka itu termasuk perbuatan munkar, karena

berarti dengan demikian sang suami tidak lagi menjadi pemimpin. Justru

karena tugas-tugas isteri dalam melayani suami, Allah pun mewajibkan para

suami untuk menafkahi isteri dengan memberinya makan, pakaian dan

tempat tinggal. Bukan juga sebaliknya, isteri yang malah menafkahi suami

dengan bekerja di luar rumah untuk kebutuhan rumah tangga.79

Di antara keagungan syariat Islam adalah menempatkan segala

sesuatu pada tempatnya, termasuk suami diwajibkan untuk membimbing

isterinya pada jalan kebaikan, sedangkan isteri diwajibkan mentaatinya.

Begitu pula dengan hal dunia laki-laki dan wanita, maka Islam menjadikan

laki-laki di luar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya, sebagaimana

sabda Rasulullah Saw:

بِاْلَمْعُرْوفِ تـُُهنَّ ِكْسوَ وَ رِْزقـُُهنَّ َعَلْيُكمْ َوَهلُنَّ 
Artinya:
Dan hak para isteri atas kalian (suami) agar kalian memberi mereka
nafkah dan pakaian dengan cara yang ma’ruf. (HR. Muslim).80

79 Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Zad al-Ma’ad, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 5,
hlm. 188-199.

80 Abu al-Husein Muslim ibn al-Hajjaj Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, Op. Cit. hlm. 374.



55

Di sisi lain, tempat wanita dijadikan di dalam rumah untuk

mengurusi anak, mendidiknya, mempersiapkan keperluan suami serta urusan

rumah tangga dan lainnya. Nabi menggambarkan hal ini dalam sabdanya:

َرِعَيِتَهاَعنْ َلةٌ َوَمْسُؤوْ َزْوِجَهابـَْيتِ ِيفْ رَاِعَيةٌ َواْلَمْرأَةُ 
Artinya:
Dan wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan dimintai
pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan
Muslim).81

Demikianlah di antara hak dan kewajiban antara suami istri. Hak dan

kewajiban ini berfungsi sebagai wujud pembagian tugas antara domestik

rumah tangga dan di luar rumah, demik tercapai maksud dan tujuan

pernikahan tersebut, yaitu sakinan, mawaddah, wa rahmah.

F. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Sejauh penelusuran penulis tentang penelitian-penelitian yang telah

dilakukan terkait judul penelitian ini, penulis belum menemukan satu pun

judul penelitian yang membahas rumusan hukum terkait dengan perintah

menikahkan al-aya>ma> pada QS. al-Nūr [24]: 32, tersebut. Namun,

setidaknya penulis  menemukan beberapa penelitian yang dalam kondisi

tertentu memiliki korelasi cukup signifikan dengan penelitian ini, yaitu

sebagai berikut:

1. Dr. ‘Ali> Mansu>r al-Kiya>li>, al-Zawa>j min Muhsanah aw Milk al-

Yami>n, tahun 2015. Dalam tulisan ini, al-Kiya>li distingsi antara tiga

81 Muhammad ibn Isma’il Abu Abdillah al-Bukhari, Op. Cit, h. 326. Lihat juga Op. Cit.
hlm. 376.
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terminologi, yaitu ima>‘ (saba>ya> al-harb), aya>ma> (ghair al-

mutazawwija>t/fata>h), dan milk al-yami>n (al-lawa>ti> ya’malna fi>

al-buyu>t muqa>bil ajr). Setelah menjelaskan distingsi tersebut,

selanjutnya  al-Kiya>li menegaskan serta menekankan pentingnya

menikahkan tiga kelompok tersebut. Dengan demikian, konsentrasi tulisan

ini adalah terkait dengan menikahkan orang-orang yang tidak memiliki

pasangan hidup, disebabkan signifikannya implikasi pernikahan terhadap

kehidupan yang baik dan seimbang.

2. Al-Sa’i>d Syuwail, al-Muba>h min al-Nisa>‘ fi> al-Zawa>j (al-

Aya>ma>, al-Ima>‘, Ahl al-Kita>b), tahun 2008. Dalam tulisan ini,

Syuwail membicarakan wanita-wanita yang boleh dinikahi oleh laki-laki

beriman. Dengan demikian, al-Aya>ma> secara khusus dipahami atau

diposisikan oleh Syuwail hanya sebagai kata yang berlaku pada

perempuan, sedangkan laki-laki tidak termasuk di dalamnya. Implikasi

hukumnya adalah bahwa QS. al-Nu>r [24]: 32 akan dipahami hanya untuk

menikahkan perempuan yang hidup sendiri.

3. ‘Abd al-Fatta>h Abu> Ghuddah, al-‘Ulama>‘ al-‘Uzza>b al-ladzi>na

A<tsaru> al-‘Ilm ‘ala> al-Zawa>j, (Beiru>t: Maktabah al-Matbu>’a>t al-

Isla>miyyah, 1402 H/ 1982 M). Dalam buku ini, Abu> Ghuddah

menguraikan perihal para ulama yang tidak menikah yang diklaimnya

karena lebih mengutamakan menuntut ilmu dari pada pernikahan, karena

pernikahan dianggap sebagai hambatan dalam menuntut ilmu. Pilihan

mereka ini menuai berbagai pandangan dan tanggapan, ada yang setuju
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dan ada pula yang mengecam. Dengan demikian, terlepas dari perbedaan

tersebut para ulama ini masuk dalam kategori yang disebut dengan al-

aya>ma>, yaitu orang-orang yang tidak memiliki pasangan hidup.

4. Bakr ibn ‘Abd Alla>h Abu> Zayd, al-Naza>‘ir; al-Tara>jum al-

Dza>tiyah, al-Tahawwul al-Madzhabi>, al-‘Uzza>b, Lata>‘if al-Kalim

fi> al-‘Ilm (Riya>d: Da>r al-‘A>simah, 1423 H). Jika Abu> Ghuddah,

mencoba secara apologetik menjelaskan kenyataan lajangnya para ulama

di atas, maka Abu> Zayd dalam bukunya ini justru memilih untuk

melakukan kritik terhadap praktek mereka tersebut. Di antara kritik yang

dilancarkannya adalah praktek tersebut termasuk dalam kategori talbi>s

ibli>s, yaitu tipu daya iblis yang sangat halus. Dengan kecaman terhadap

praktek kelajangan ini, hal ini dapat dipahami sebagai penegasan Abu>

Zayd terhadap perintah menikahkan orang-orang yang tidak memiliki

pasangan hidup (al-aya>ma>).

5. Fitriani Srimaryono dan Duta Nurdibayanandaru, “Intensi untuk Menikah

pada Wanita lajang”, Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial, Vol. 2 No.

2, Agustus 2013. Adapun pengambilan subjek dalam penelitian ini

mempertimbangkan karakteristik seseorang yang berjenis kelamin wanita

berusia 30 tahun keatas dan belum pernah menikah. Usia ini didasarkan

pada usia yang sering disebut usia kritis untuk menikah pada wanita.

Apabila seorang wanita sudah memasuki usia 30 tahun akan semakin sulit

peluang untuk menikah dan dinikahi. Selain itu, usia 30 tahun ini karena

tugas perkembangannya yaitu menikah, memiliki pekerjaan, memiliki
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tanggung jawab, mendidik anak dan memiliki tempat tinggal. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa intensi untuk menikah hanya ada pada

partisipan HS, dalam partisipan JP tidak ditemukan. Attitude toward the

behavior dan Subjective norm ada pada kedua partisipan. Perceived

behavioral control yang didalamnya terdapat faktor pendukung dan faktor

penghambat, pada JP kedua hal tersebut ada untuk menunjukkan intensi

untuk menikahnya, namun pada HS hanya faktor pendukung yang

ditemukan. Intensi untuk menikah pada JP kemungkinan untuk

dimunculkan sudah tidak ada, karena ia sudah tidak berpikir untuk

menikah dan juga sudah tidak ada usaha untuk mencari calon pasangan.

Sedangkan pada HS masih ada kemungkinan untuk dimunculkan dalam

perilakunya karena terdapat usaha untuk mencapai ke pernikahan.

6. Nanik dan Wiwin Hendriani, “Studi Kajian Literatur: Wanita Tidak

Menikah di Berbagai Negara”, Seminar Asean 2nd Psychology and

Humanity, Psyichology Forum UMM, 19-2- Feberuari 2016. Penelitian ini

menyimpulkan tendensi wanita tidak menikah di berbagai negara semakin

meningkat didasari oleh faktor utama ialah; perubahan persepsi tentang

pernikahan, berbagai pertimbangan terhadap konsekuensi-konsekuensi

pernikahan yang memungkinkan sebagai salah satu batasan untuk

memperoleh: kebebasan menjadi diri sendiri, mengaktualisasikan potensi-

potensi diri secara optimal, dan mencapai kesuksesan karir. Selanjutnya

beberapa faktor lain yang mendasari ialah: belum menemukan pasangan

sesuai dengan kriteria yang diharapkan (misal :setara dalam pendidikan
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dan status pekerjaan) karena pola patriarki, karakteristik kepribadian,

terlibat dalam tanggung jawab memelihara orangtua dan saudara kandung.

7. Adonai Filisia Arumdina, “Pengaruh Kesepian Terhadap Pemilihan

Pasangan Hidup pada Dewasa Awal Yang Masih Lajang”, Jurnal

Psikologi Pendidikan dan Perkembangan, Vol. 2 No. 03 Desember 2013.

Objek penelitian ini berjumlah 35 orang berusia 22-33 tahun dn belum

memiliki pasangan. Alat pengumpul data berupa kuisioner kesepian yang

terdiri dari 34 butir dan alat uku pemilihan pasangan hidup yang terdiri

dari 21 butir. Analisis data yang digunakan adalah statistik parametrik

dengan uji Regresi Linier penelitian menunjukkan nilai regresi antara

kesepian dengan pemilihan pasangan hidup sebesar 0,026. Hal ini

menunjukkan bahwa terdapat regresi negatif yang signifikan antara

kesepian dengan pemilihan pasangan hidup.

8. Indah Putri Sari dan Ratih Arruum Listiyandini, “Hubungan Antara

Resiliensi Dengan Kesepian (Loneliness) Pada Dewasa Muda Lajang”,

Prosiding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur &Teknik Sipil)

Universitas Gunadarma - Depok - 20-21 Oktober 2015, Vol. 6, Oktober

2015. Penelitian ini menyimpulkan; apabila resiliensi pada individu

dewasa muda lajang rendah maka kesepian (loneliness) yang dirasakan

individu dewasa muda lajang tinggi dan sebaliknya apabila resiliensi

tinggi maka kesepian (loneliness) rendah.Resiliensi memiliki kontribusi

dalam menurunkan kesepian sebesar 10,5%. Dengan demikian, untuk
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mengatasi kesepian individu membutuhkan kemampuan resiliensi seperti

percaya pada diri sendiri dan membangun interaksi sosial yang baik.

9. Kharisma Kurniasari dan Tino Leonardi, M.Psi. “Kualitas Perempuan

Lanjut Usia yang Melajang”, Jurnal Psikologi Pendidikan dan

Perkembangan, Vol. 2 No. 03 Desember 2013. Hasil penelitian

menyatakan bahwa tidak mudah menjalani kehidupan sebagai perempuan

lajang di usia lanjut. Secara umum perempuan lanjut usia sudah mampu

menerima keadaan dirinya dan tetap berfikir positif dalam menjalani

kehidupan. Secara keseluruhan kualitas hidup perempuan lanjut usia

dipengaruhi oleh faktor penerimaan diri, pola pikir positif terkait dengan

kondisi lajangnya, dukungan sosial yang diterima baik dari keluarga

maupun lingkungan, kemandirian secara finansial dan tercukupinya

kebutuhan hidup.

10. Wahyu Rahardjo, Maizar Saputra, dan Indria Hapsari, “Harga Diri, Sexting

dan Jumlah Pasangan Seks yang dimiliki oleh Pria Lajang Pelaku Perilaku

Seks Berisiko”, Jurnal Psikologi, Vol. 42, No. 2, Agustus 2015: 101 –

114. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur peran harga diri dan

sexting terhadap banyaknya jumlah kepemilikan pasangan seks pada pria

heteroseksual lajang yang melakukan perilaku seks berisiko. Penelitian ini

melibatkan sekitar 83 orang partisipan. Hasil penelitian memperlihatkan

bahwa kontribusi harga diri terhadap jumlah pasangan seks sebesar 13.8%

dan kontribusi sexting terhadap jumlah pasangan seks sebesar 9.8%.

Sementara itu kontribusi bersama-sama harga diri dan sexting terhadap
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jumlah pasangan seks sebesar 13.2%. Temuan lain menunjukkan bahwa

jumlah pasangan seks yang dimiliki berbeda pada kelompok partisipan

berdasarkan latar belakang pendidikan. Adapun harga diri dan sexting

berbeda pada kelompok partisipan berdasarkan orientasi seksual.

11. Lussy Natalia Hendrik, Depresi Berkorelasi Dengan Rendahnya Kualitas

Hidup Penderita Parkinson, Tesis Program Pascasarjana Universitas

Udayana Denpasar 2013. Tesis ini menyimpulkan gangguan depresi

mayor lebih sering dialami individu yang bercerai atau berpisah bila

dibandingkan dengan yang menikah atau lajang. Status perceraian

menempatkan seseorang pada risiko yang lebih tinggi untuk menderita

depresi. Depresi lebih sering pada orang yang tinggal sendiri bila

dibandingkan dengan yang tinggal bersama kerabat lain.

12. Catarina Laboure Dian Noviana dan Eunike Sri Tyas Suci, “Konflik

Intrapersonal Wanita Lajang Terhadap Tuntutan Orangtua Untuk

Menikah”, Jurnal Psikologi Indonesia Himpunan Psikologi Indonesia, Vol

VII, No. 1, Tahun 2010. Penelitian ini bertujuan melihat gambaran konflik

intrapersonal yang dialami wanita bekerja yang masih lajang pada usia

dewasa awal menghadapi tuntutan menikah oleh orangtuanya. Metode

yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam

kepada 4 subjek dari tingkat sosial menengah ke atas yang terbagi menjadi

2 kelompok usia: 25–29 dan 30–35 tahun. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa tuntutan orangtua untuk menikah bagi wanita lajang merupakan

nilai yang harus dipatuhi. Intensitas konflik intrapersonal dipengaruhi oleh
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budaya, karakteristik subjek, seberapa besar nilai dapat mempengaruhi

perilaku serta perasaan subjek, urutan kelahiran dan saudara yang sudah

menikah.

Data-data di atas mendeskripsikan bahwa QS. al-Nūr [24]: 32 belum

mendapatkan perhatian serta kajian yang memadai dari para ulama. Memadai

dalam arti menjadikannya semacam satu tema kajian yang komprehensif,

sehingga tergambar bagaimana corak pendapat serta dinamika sikap para

ulama terhadap kandungannya. Selain itu, sementara ahli fikih sering

memaknai ayat tersebut hanya sebatas konteks anjuran menikah, bukan

anjuran untuk menikahkan al-aya>ma>. Barangkali, inilah faktor mengapa

kajian khusus tentang ini sulit ditemukan.

Dengan demikian, distingsi atau karakteristik penelitian ini adalah

melakukan penelitian secara fokus dan konsentrasi tentang hukum yang

terkandung di dalam perintah Allah Swt untuk menikahkan al-ayāmā (orang-

orang yang tidak memiliki pasangan hidup), yang terdapat dalam QS. al-Nūr

[24]: 32 ini. Hal ini akan dielaborasi untuk kemudian dirumuskan implikasi

hukumnya, serta bentuk-bentuk implementasinya pada konteks kekinian.


