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BAB III
TINJAUAN TENTANG MAQASHID AL-SYARI’AH

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Maqashid al-Syari’ah

Secara etimologi al-maqashid al-syari’ah terdiri dari dua unsur kata

yaitu; maqashid dan syari’ah, unsur pertama (maqashid) merupakan bentuk

jama’ dari kata maqshud yang merupakan kata jadian (masdar) qashada yang

berarti bermaksud atau menuju sesuatu. dengan demikian maqashid adalah

tempat atau objek sasaran dari suatu tindakan.1 Unsur kedua, (syari’ah) berarti

kebiasaan atau sunnah.2 Pada mulanya kata syari’ah dimaksudkan bagi semua

tuntutan Allah kepada umat-Nya yang disampaikan melalui Rasulullah SAW.3

Kemudian dalam istilah ahli ushul fiqh mengalami penyempitan makna, bagi

mereka syari’ah merupakan bagian tertentu dari ajaran Islam secara keseluruhan.

Kata syari’ah menurut mereka mempunyai kesesuaian dengan salah satu tema

pokok al-Qur’an yang secara sederhana diungkapkan dalam tiga hal: aqidah,

akhlak dan syari’ah, dalam kaitan ini syari’ah dikaitkan dengan “hukum syara’“

yang berkaitan dengan amal lahiriah mukallaf.4

1Louis Ma’luf, al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1996), hlm. 632.
Abdul Wahab Khalaf, ‘Ilm Ushul al-Fiqh, (Kairo: Dar al-Quwaitiyyah, 1986), hlm. 216.

2Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, Pendidikan Kader Ulama’ Angkatan ke-8 MUI, (Jakarta:
Media Utama, 2000), hlm. 26.

3QS. (42) : 13, QS. (45): 18. Lihat penjelasan Fazlur Rahman, al-Islam, (Chicago: University
of Chicago, 1979), hlm. 108.

4Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibiy, al-Muwafaqat fiy Ushul al-Syari’at, (Beirut : Dar
al-Ilm al-Malayin, tt), Juz V, hlm. 4-5.
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Secara terminologis terdapat beberapa pengertian yang diungkapkan oleh

ulama’ ushul fiqh, Imam al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda

dengan sebutan tersebut, misalnya maqashid al-syari’ah,5 atau al-maqashid al-

Syar’iyyah fi al-Syari’ah, dan maqashid min syar’i al-hukm, 6 walaupun kata-

kata tersebut secara redaksional berbeda-beda namun mengandung pengertian

yang sama yakni berarti tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Secara

lebih tegas Imam al-Syatibi memberikan definisinya dengan ungkapan,

”Sesungguhnya syari’ah itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di

dunia dan di akhirat.”7 Sementara Illal al-Fasi memberikan definisi maqasid al-

Syari’ah secara lebih ringkas, yaitu tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syari’ah

dan rahasia-rahasia dibalik setiap ketetapan dalam hukum syari’ah.8

B. Pembagian Maqashid al-Syari’ah

Menurutnya Imam al-Syatibi, maqâshid al-syarî ah terbagi menjadi tiga

bagian, yaitu:

(1) Kemauan taklîf, maknanya adalah kemauan seorang mukallaf dalam
mengerjakan beban yang telah ditentukan oleh Syâri’. Selanjutnya as-
Syatibi mengatakan bahwa perkara yang maklum adalah yang sesuai
dengan perbuatan mukallaf. Sedangkan keterkaitan antara perbuatan
dengan perkara tersebut, itulah yang dimaksud oleh Syâri’, (2) Maqâshid
sebagai dalalah dari khithâb syara’ atau menurut ahli ushûl adalah nash,

5Ibid., hlm. 6.
6Ibid., hlm. 7-8. Lihat Asfari Jaya Bahri, Konsep Maqasid al-Syari’ah (Menurut al-Syatibi),

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 1-2.
7Ibid., hlm. 8.
8Ilall al-Fasi, Maqasid al-Syari’ah al-Islamiyyah, (Rabat: Maktabah al-Wahdah al-Arabiyah,

tt), hlm. 50 n\dan 169.
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dan (3) Maqâshid syari’ah dari hukum, yaitu menarik kemaslahatan dan
menghindari kesusahan.9

Menurutnya Muhammad al-Thâhir ibn Ashûr membagi maqâshid al-

syari’ah menjadi dua bagian, yaitu: (1)Maqashid al-syarî’ah al-‘ammah adalah

makna-makna dan hukum yang telah didiskripsikan oleh Syâri’ dalam segenap

permasalahan syara’ tanpa mengkhususkan pada hal-hal tertentu.

Pembahasannya meliputi: Karakteristik syari’ah, Tujuannya secara umum,

makna-makna yang mempunyai korelasi dengan pensyari’atan dan sebagainya,

dan (2) Maqâshid al-syarî’ah al khãshah adalah tata cara yang dimaksudkan oleh

syara’ untuk merealisasikan maqâ shid manusia yang mempunyai nilai

kemanfaatan atau untuk menjaga mashlahah manusia dalam aktifitasnya.10

Inti dari tasyrî’ Islam adalah jalbu al-mashâlih dan dar’u al-mafsadah.

Inilah yang dimaksud dengan pelestarian tatanan dunia dan pengaturan perilaku

manusia sehingga terhindar dari tindakan-tindakan destruktif. Akan tetapi,

mashlahah ini terkait oleh besar atau kecilnya pengaruh dari kesalehan ummah

atau jamaah. Tinjauan mashlahah dari sisi pengaruh ini terbagi ke dalam dlarû

riyah, hâjjiyah dan tahsî niyah. Secara garis besar maqâshid syarî’ah terbagi dua

bagian: Pertama, maqâshid yang dikembalikan kepada maksud syâri’. Syâri’

menurunkan hukum bagi makhluknya dengan satu illat yaitu kemaslahatan

9Ibid., hlm. 9.
10Muhammad Thâhir bin ‘Asyûr, Maqâshid al-Syarî’ah al-Islâmiyyah, (Amman: Dâr al-

Nafâ’is, 2001), hlm. 252-253. Lihat M. Quraish Shihab, Menabur Pesan Illahi, al-Qur’an dan
Dinamika kehidupan Masyarakat, (Jakarta; Lentera Hati, 2006), hlm. 242.
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manusia, baik kemaslahatan duniawi, maupun kemaslahatan ukhrawi. Kedua,

hukum syari’ah yang dikembalikan kepada maksud mukallaf. Hal ini dapat

diimplementasikan dalam tiga visi; dlarûriyah, hâjjiyah dan tahsîniyah.11

Menjaga maqshâ shid syarî’ah sebagaimana yang digariskan oleh ahli

Ushul Fiqh terbagi kepada tiga tingkatan: dlarûriyah, hâjjiyah dan tahsîniyah.

Dalam fiqh aulawiyât dituntut untuk mendahulukan dlarûriyah dari pada yang

hâjjiyah. Demikian halnya jika terjadi pergesekan antara hâjjiyah dan tahsî

niyah, kita dituntut untuk mendahulukan hâjjiyah daripada tahsîniyah. Pertama,

dlarûriyah adalah bentuk kemaslahatan primer yang mendesak untuk dipenuhi

oleh masyarakat baik secara kolektif maupun oleh masing-masing individu.

Sekiranya terabaikan maka akan mengakibatkan destruktif bagi manusia sendiri

atau tatanan yang telah mapan. Dalam kaitannya dengan dlarûriyah,

sebagaimana yang akan dirinci nanti dibagi menjadi lima bagian hifdz al-dîn

lebih diprioritaskan daripada hifdz al-nafs, dan hifdz al-nafs lebih diprioritaskan

daripada hifz al-‘aql dan begitu seterusnya.

Kedua, hâjjiyah adalah kemaslahatan yang diperlukan oleh masyarakat

demi peningkatan kestabilan tatanan hidup, atau guna terciptanya kondisi yang

lebih baik. Jika mashlahah ini terabaikan bahayanya tidak sampai mengganggu

kemapanan yang ada, hanya terjadi kekurang serasian hidup. Seperti

11Dalam buku Fiqih Lintas Agama, istilah ini lebih dimudahkan dengan istilah Kemaslahatan
yang bersifat primer (al-dharuriyyah), kemaslahatan yang bersifat sekunder (al-hajiyah), dan
kemaslahatan yang bersifat suplementer (al-tahsiniyyat). Lihat Mun’im A Sirry (Ed), “Fiqih Lintas
Agama; Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis” (Jakarta; Paramadina, 2004), hlm., 10-11.
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pensyari’atan rukhshah (keringanan) dalam hifdz al-din, dan hifdz nashl

menasabkan anak hasil adopsi kepada orang tua asli dan diperbolehkannya

berbuka puasa bagi musafir serta yang sakit. Termasuk dalam hal ini penciptaan

cara-cara lain sebagai sad al dzarâi’. Ketiga, tahsî niyât adalah hal-hal yang

dibutuhkan untuk menumbuhkan sikap kepribadian dan kemuliaan akhlaq,

berorientasi pada legitimasi sosial yang tidak kontradiktif dengan syari’at.

Kemashlahatan tahsnîyât melahirkan kondisi umat yang mendekati

kesempurnaan, sehingga bisa menarik simpati dari umat lain terhadap

masyarakat Islam. Seperti disyari’atkannya menjaga kebersihan, berhias dan

dalam mu’amalah terdapat pelarangan menjual barang najis dan kotoran yang

membahayakan kesehatan umum. Lebih terperinci lagi, maqâshid syari’ah dalam

visi dlarûriyah terbagi menjadi lima yang kemudian lebih dikenal dengan al-

kulliyât al-khams, yaitu :

a. Hifdz al-Dîn; (Perlindungan terhadap keyakinan agama). Syari’ah Islam

mengajarkan untuk menciptakan sikap hormat dan menjaga keyakinan yang

ada, agar dalam masyarakat yang berada di dalam naungan shari’ah

Islamiyyah, agama yang bervariasi dapat hidup berdampingan secara damai,

saling menjaga dan menghormati, tidak terjadi saling intervensi dan

interpolasi ajaran,12 sehingga keyakinan masing-masing tergambar jelas, (QS.

al-Kafirun 109: 1-6). Syari’ah Islam juga melarang ada pemaksaan untuk

12Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, “Maqashid Syari’ah”, (Jakarta; Amzah, 2009) hlm, 14-20.
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memeluk agama di luar keyakinannya (QS. al-Baqarah 2: 256). Dampaknya

adalah membuahkan kerjasama yang seimbang antara ummat beragama dalam

kegiatan social, ekonomi, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup dan lain

sebagainya. Yang digambarkan oleh QS. al-Mumtahanah 60: 8.

b. Hifdz al-nafs (Perlindungan terhadap keselamatan jiwa); Islam mengajarkan

untuk memelihara dan menghormati keamanan dan keselamatan diri manusia,

dan menjadi tetap dihormatinya kemuliaan, martabat manusia sebagai anugrah

dari Alah SWT. Dampaknya adalah terjaminnya ketentraman dan kondisi

masyarakat yang santun dan beradab (masyarakat madani/civil society), (QS.

al-An’am 6: 151), (al-Baqarah 2: 179).

c. Hifdz al-áql (Perlindungan terhadap eksistensi akal); akal adalah dimensi

paling penting dalam kehidupan manusia. Keberadaanya menjadi pembeda

utama dengan makhluk lain serta menjadi alas an mengapa Allah menetapkan

kewajiban-kewajiban-Nya kepada manusia. Akal juga amat menentukan baik

buruknya perilaku hidup dan peradaban. Oleh karena itu, shari’ah Islam

mengajarkan untuk memelihara dan mengembangkan kejernihan apemikiran

manusia serta amannya produk pemikiran manusia, sehingga tidak mudah

kegalauan dan kebingungan yang dapat menimbulkan keberingasan. Oleh

karena itu apapun yang dapat merugikan fungsi pemikiran, baik dalam bentuk

fisik maupun non fisik, dicegat oleh syari’at Islam. Perlindungan terhadap

kerusakan pemikiran maupun fungsi aqliyah manusia merupakan kebutuhan

yang sangat vital bagi masyarakat yang menginginkan kemajuan, sebab hal ini
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merupakan kebutuhan semua orang tanpa memandang suku, bangsa ataupun

agama. (QS. al-Maidah 5: 90).

d. Hifdz al-Nasl (Perlindungan terhadap keturunan); Islam mengajarkan untuk

memelihara dan menghormati system keluarga (keturunan), sehingga masing-

masing orang mempunyai nisbah dan garis keluarga yang jelas demi

kepentingan di dalam masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang tenteram

dan tenang. (QS. al-Rum 30: 21).

e. Hifdz al-Mâl (Perlindungan terhadap harta); Islam mengajarkan untuk

menjamin perkembangan ekonomi masyarakat yang saling menguntungkan,

menghormati dan menjaga kepemilikan yang sah sehingga akan tercipta

dinamika ekonomi yang santun dan beradab (economical civility). Untuk itu

Islam mengajarkan tata cara memperoleh harta, seperti hukum bolehnya jual

beli disertai persyaratan keridlaan dua belah pihak dan tidak ada praktik riba

dan monopoli, (QS. al-Baqarah 2: 275), (QS. al-Nisa 4: 29).13

C. Tingkatan-tingkatan al-Maqasid al-Syari’ah

Al-Qur’an sebagai kitab suci umat Islam dan sebagai sumber utama

dalam pengambilan keputusan hukum memberikan berbagai aturan yang

berkaitan dengan seluruh kehidupan umat manusia, akan tetapi harus disadari

bahwa al-quran tidak mengatur kehidupan umat manusia melalui dalil-dalilnya

yang sangat terperinci, al-Qur’an hanya memberikan prinsip-prinsip dasar bagi

13Ibid., hlm. 20.
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pengaturan segala urusan manusia dalam kehidupannya di dunia ini. Oleh karena

itu jumlah ayat-ayat al-Qur’an yang secara kuantitaf sangat terbatas tersebut

(karena hanya mengatur prinsip-prinsip dasar) saat berhadapan dengan

perkembangan peradaban manusia yang terus berkembang dan berubah “seakan-

akan” menimbulkan kesenjangan antara teks yang tersurat dengan realitas

masyarakat yang ada, oleh karena itu kebutuhan untuk menerjemahkan teks yang

ada dalam kehidupan real memiliki urgensinya.

Dalam ilmu ushul fiqh paling tidak terdapat tiga model metode dalam

mendekati teks al-Qur’an sebagaimana yang penulis jelaskan dimuka, yaitu

pendekatan melalui bahasa (thariq al-ijtihad al-bayani), kemudian melalui

pendekatan kompromistis (thariq al-ijtihad al-taufiqy) jika dalam dua atau

beberapa teks al-Qur’an seakan-akan terjadi pertentangan antara lain dengan

menggunakan metode; al-jam’u, al-naskh atau al-tarjih, sedangkan yang terakhir

adalah melalui metode al-ijtihad al-ta’lily salah satunya adalah dengan

menggunakan metode maqasid al-syari’ah.14

Metode maqasid al-syari’ah dikembangkan untuk mencapai tujuan akhir

dari dilaksanakannya syari’ah yaitu kemaslahatan umat manusia, bagi Imam as-

Syatibi kemaslahatan yang hendak diwujudkan itu terbagi kepada tiga

tingkatan,yaitu kebutuhan daruriyyah, kebutuhan hajiyyah dan kebutuhan

tahsiniyyah. Pertama, kebutuhan daruriyyah adalah tingkatan kebutuhan yang

14Imam al-Syatibi, op. cit., hlm. 4.
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harus ada atau dapat disebut sebagai kebutuhan primer. Bila dalam tingkatan

kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam kemaslahatan seluruh umat

manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut Imam al-Syatibi ada

lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu; memelihara agama (hifd al-

din), memelihara jiwa (hifd al-nafs), memelihara akal (hifd al-aql), memelihara

keturunan (hifd al-nasl), dan yang terakhir adalah memelihara harta benda (hifd

al-mal).15 Untuk mencapai pemeliharaan lima unsur pokok di atas secara

sempurna, maka ketiga tingkatan maqasid al-syari’ah tersebut tidak dapat

dipisahkan, kepentingan daruriyyah merupakan dasar dan landasan bagi

kepentingan yang lainnya, dan kepentingan hajiyyah merupakan penyanggah dan

penyempurna bagi kepentingan daruriyyah sedangan takhsiniyyah merupakan

unsur penopang bagi kepentingan sekunder.16

D. Maqashid al-Syari’ah Dalam Konteks Ke-Indonesiaan

Indonesia merupakan Negara dengan kemajemukan yang sangat banyak.

Berbagai macam suku, ras, budaya, bahasa dan agama berkeliaran di negeri ini.

Maka menjadi keniscayaan ketika perbedaan-perbedaan itu tidak lagi melahirkan

konflik. Para funding father memiliki cita-cita mulia ketika membuat landasan

bangsa kita. perdamaian, kesetaraan dan saling menghargai adalah kunci untuk

mewujudkan cita-cita tersebut, maka lahirlah Pancasila yang akhirnya hingga

15Ibid., hlm. 4-5.
16Ibid., hlm. 10. Khalid Masood, Islamic Legal Philosophy : A Study of Abu Ishaq al-Syatibi,

Life and Thought, (New Delhi : International Islamic Publisher, 1989), hlm. 232.
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kini menjadi ideology Negara kita. Dengan lambang garuda yang bertuliskan

Bhinneka tunggal Ika, dan semua itu bukanlah diciptakan hanya untuk menjadi

symbol atau formalitas belaka. Sungguh sangat disayangkan ketika masih saja

terjadi kekerasan dan peperangan yang dimulai karena perbedaan. Apalagi

Negara ini adalah Negara demokrasi, maka semangat demokrasi seharusnya

menjadi semangat untuk menjadi mediasi perbedaan yang ada pada masyarakat,

mempromosikan pluralisme, menghormati minoritas serta perbedaan etnis dan

agama.

Al-Qur’an diturunkan kepada Rasulullah SAW., di tengah semrawutnya

tatanan kehidupan masyarakat ketika itu di mana struktur social budayanya

patriarki, system ekonominya opresif, politiknya despotic dan juga koruptif. Di

tengah system sedemikian rupa kehidupan tidak lagi berharga. Perbudakan

merajalela, perempuan dimarjinalkan dan dijadikan barang mainan, para kapitalis

berkuasa sementara kaum miskin akan terus hidup menderita. Al-Qur’an turun

untuk memperbaiki kerusakan itu, kembali mengangkat jati diri manusia dari

penindasan dan kesengsaraan dan menciptakan sebuah masyarakat yang adil (al-

‘adalah), egaliter (musawah), merdeka (al-huriyah), serta damai dan rukun (al-

salamah, al-mashlahah).17

17Nirwan Syafrin Arma, Syari’at Islam: Antara Ketetapan Nash dan Maqashid Syari’ah,“
dalam Adian Husaini, “Islam Liberal, Pluralisme Agama & Diabolisme Intelektual,” (Surabaya;
Risalah Gusti, 2005) hlm. 176.
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Dalam konteks inilah Allah melalui al-Qur’an menetapkan bahwa riba

adalah haram, sementara jual beli itu halal, poligami halal, tetapi gonta ganti

pasangan haram, tabarruj (bersolek) haram, akan tetapi berjilbab wajib bagi

kaum perempuan, hudud dikenakan bagi pelaku tindak kriminalitas dan rajam

bagi pezina, dan begitulah seterusnya. Hukum-hukum ini yang dalam

perkembangan selanjutnya dielaborasi secara rinci oleh fuqaha dan mufassirin,

sehingga melahirkan disiplin ilmu yang dikenal dengan fiqh, ushul fiqh dan

tafsir. Inilah yang dimaksudkan Fazlur Rahman dalam tulisannya “(pewahyuan)

al-Qur’an merupakan respon ilahiah pada waktu al-Qur’an diturunkan, yang

menembus nalar nabi Muhammad, terkait dengan situasi moral-sosial kawasan

Arabia tempat Nabi tinggal. Abdullah Ahmed al-Na’im, ketika mengomentari

hukum Islam yang berhubungan dengan urusan public seperti hudud, qishas dan

sejenisnya mengatakan bahwa hukum public yang terkandung dalam shari’ah

adalah sepenuhnya dapat dijadikan landasan dan konsisten dengan konteks

historisnya. Akan tetapi tidak dapat dijadikan alasan dan tidak secara konsisten

bersesuaian dengan konteks kekinian”. Nasr Hamid abu Zaid meringkas dengan

mengatakan al-Qur’an sebagai muntaj tsaqafi (Produk budaya). Apa yang tersirat

dalam masalah ini adalah hukum-hukum al-Qur’an sangat dipengaruhi nuansa

social-budaya, ekonomi, politik masyarakat Arab pada iabad ke tujuh. Oleh

sebab itu, bukanlah sikap yang bijak ketika mengadopsi apa yang ditetapkan

dalam nash secara literal dan formal legalistic tanpa lebih jauh mengapresiasi
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tujuan serta hikmah terdalam dari hukum tersebut.18 Karena setiap hukum yang

lahir pasti bertujuan mencari kemaslahatan dan ini sangatlah sesuai dengan

prinsip Maqashidus syari’ah, maka hukum pun harus menyesuaikan pada waktu

dan tempat.

E. Maqashid al-Syari’ah Pernikahan

Perlindungan terhadap keturunan (hifzh al-nasl) yang merupakan salah

satu kemaslahatan atau tujuan yang hendak direalisasikan dari pernikahan atau

perkawinan. Ulama fiqh mengemukakan beberapa tujuan dan hikmah

perkawinan, yang terpenting adalah dengan disyari’atkannya perkawinan tentu

saja sangat banyak mengandung hikmah dan manfaatnya.19 Abbas al-Mahmud

al-Aqqad mengemukakan bahwa perkawinan di samping bertujuan melestarikan

keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa

kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi

perpaduan perasaan antara dua jenis kelamin. Sebab antara keduanya ada

perbedaan cita rasa, emosi kesanggupan mencintai, kecakapan dan lain-lain.20

Hikmah perkawinan sangat berkaitan erat dengan tujuan manusia diciptakannya

ke muka bumi. Ali Ahmad al-Jurjani menjelaskan :

Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan untuk memakmurkan bumi, di
mana bumi dan segala isinya diciptakan untuk kepentingan manusia. Oleh
karena itu, demi kemakmuran bumi secara lestari, kehadiran manusia
sangat diperlukan sepanjang bumi masih ada. Pelestarian keturunan

18Ibid., hlm. 177-178.
19Tim Penyusun Depag RI, op. cit., hlm. 1329.
20Abbas al-Mahmud al-Aqqad, al-Mar’ah fĩ al-Qur’ân, (Kairo: Nahdhah Misr, 2003), hlm.

101.
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manusia merupakan sesuatu yang mutlak, sehingga eksistensi bumi di
tengah-tengah alam semesta tidak menjadi sia-sia. Pelestarian manusia
secara wajar dibentuk melalui perkawinan. Oleh karena itu, demi
memakmurkan bumi, perkawinan mutlak diperlukan. Ia merupakan syarat
mutlak bagi kemakmuran bumi. Kehidupan manusia laki-laki tidak akan
rapi, tenang dan mengasyikkan, kecuali dikelola dengan sebaik-baiknya.
Itu bisa diwujudkan jika ada tangan trampil dan professional, yaitu
tangan-tangan lembut kaum permpuan, yang memang secara naluriyah
mampu mengelola rumah tangga secara baik., rapi dan wajar. Karena itu
perkawinan disyari’atkan bukan hanya demi memakmurkan bumi, tetapi
tak kalah penting adalah supaya kehadiran manusia yang teratur dan rapi
dapat tercipta. Kehadiran perempuan di sisi lelaki (suami) melalui
perkawinan sangatlah penting.21

Adapun hikmah yang terkandung dalam suatu perkawinan, di antaranya

adalah  : (1) Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar,  (2) Cara paling

baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah,

(3)Menyalurkan naluri kebapakan dan keibuan, (4) Memupuk rasa tanggung

jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak-anak, sehingga memberi

motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang

menjadi tanggung jawabnya, (5)Membagi tanggung jawab antara suami dan

isteri, yang selama ini mungkin hanya  dipikul oleh masing-masing pihak,

(6)Menyatukan dua keluarga besar, sehingga hubugan silaturrahmi semakin kuat

dengan demikian akan terbentuk keluarga baru yang lebih banyak, dan

(7)Memperpanjang usia.22

21Ali Ahmad al-Jurjani, Hikmah al-Tasyre’ wa Falsafatuhu, (Beirut : Dar al-Fikri, 1974), hlm.
102.

22Muhammad Ibnu Rusyd al-Hafid, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, (Kairo :
Maktabah Dar al-Salam, tt), Juz I, hlm. 665.
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Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa

adalah naluri seksual. Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan

manusia dengan hewan dalam menyalurkan naluri seksual adalah melalui

perkawinan, sehingga segala akibat negatif yang ditimbulkan oleh penyaluran

seksual secara tidak benar dapat dihindari sedini mungkin. Oleh karena itu,

ulama fiqh menyatakan bahwa pernikahan merupakan satu-satunya cara yang

benar dan sah dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga masing-masing pihak

tidak merasa khawatir akan akibatnya. Inilah yang dimaksudkan Allah SWT

dalam firman-Nya:

َوِمْن آَیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِتَْسُكنُوا إِلَْیھَا 
ةً َوَرْحَمةً إِنَّ فِي َذلَِك َآلَیَاٍت لِقَْوٍم یَتَفَكَّ  ُرونَ َوَجَعَل بَْینَُكْم َمَودَّ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih
sayang supaya kamu menjadi orang-orang yang berfikir” (QS. al-Rum :
21 ).

Berkaitan dengan hal itu, Rasulullah SAW bersabda :

ِ أَنَّ النَّبِىَّ  َرأَى -صلى هللا علیھ وسلم-َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللاَّ
إِنَّ اْمَرأَةً فََدَخَل َعلَى َزْینََب فَقََضى َحاَجتَھُ َوَخَرَج َوقَالَ 

وَرِة َشْیطَاٍن َوتُْدبُِر فِى ُصوَرِة َشْیطَاٍن اْلَمْرأَةَ تُْقبُِل فِى صُ 
فَإَِذا أَْبَصَر أََحُدُكُم اْمَرأَةً فَْلیَأِْت أَْھلَھُ فَإِنَّ َذلَِك یَُردُّ َما فِى 

نَْفِسھِ 
Bersumber dari Jabir bin Abdullah…dan beliau bersabda, “Wanita itu
(dilihat) dari depan selalu menggoda, dari belakang juga demikian.
Apabila seorang lelaki tergoda oleh seorang wanita, maka datangilah
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(salurkanlah kepada) istrinya, karena hal itu akan dapat menentramkan
jiwanya.” (HR. Muslim, Abu Dawud, dan at-Tirmizi).23

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa untuk memulai suatu perkawinan

ada beberapa langkah yang perlu dilalui dalam upaya mencapai cita-cita rumah

tangga sakinah. Langkah-langkah itu dimulai dari peminangan (khitbah) calon

istri oleh pihak laki-laki dan melihat calon istri; sebaliknya, pihak wanita juga

berhak melihat dan menilai calon suaminya itu dari segi keserasiannya

(kafaah).24 Sementara ini, menurut kebanyakan orang tujuan perkawinana ialah

menghalalkan hubungan kelamin antara pria dengan wanita. Anggapan itu

bukanlah merupakan tujuan perkawinan yang sempurna menurut Islam, sebab

masih ada tujuan perkawinan  yang utama yang terkandung dalam ajaran Islam,

di antaranya :

a. Untuk melanjutan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penerus

cita-cita, juga membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga itu membentuk

umat, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Pernyataan di atas sesuai dengan

firman Allah :

ُ َجَعَل لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا َوَجَعَل لَُكْم ِمْن  َوهللاَّ
ِل أَْزَواِجُكْم بَنِیَن َوَحفََدةً َوَرَزقَُكْم ِمَن الطَّیِّبَاِت أَفَبِاْلبَاطِ 

ِ ھُْم یَْكفُُروَن  یُْؤِمنُوَن َوبِنِْعَمِة هللاَّ

23Imam Muslim, op. cit., Jilid II, hlm. 11. Abu Isa Muhammad bin Isa al-Turmidzi, Sunan al-
Turmudziy, (Beirut : Dar al-Fikr, 1980), Juz IV, hlm. 464. Abu Dawud Sulayman bin al-Asy'ats al-
Sijistaniy, Sunan Abu Dawud, (Beirut : Dar al-Fikr, 1990), Juz I, hlm. 653.

24Ibrahim Muhammad al-Jamal, op. cit., hlm. 395.
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"Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan

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

memberimu rizki dari yang baik-baik". (QS. al-Nahl : 72).

Nabi SAW sendiri telah menjelaskan tentang tujuan nikah ini, di antaranya :

 ِ صلى هللا علیھ وسلم َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَاَل َكاَن َرُسوُل هللاَّ
ُجوا  یَأُْمُر بِاْلبَاَءِة َویَْنھَى َعِن التَّبَتُِّل نَْھیاً َشِدیداً َویَقُوُل  تََزوَّ

نِّى ُمَكاثٌِر األَْنبِیَاَء یَْوَم اْلقِیَاَمِة اْلَوُدوَد اْلَولُوَد إِ 
Bersumber dari Anas bin Malik ra., ia berkata, Rasulullah SAW.,
memerintahkan (umatnya) untuk menikah dan melarang membujang
dengan larangan yang keras dan beliau bersabda,, Nikahilah  wanita yang
dapat memberikan keturunan yang banyak, karena saya akan bangga
sebagai nabi yang memiliki umat yang banyak  dibandingkan nabi-nabi
lain di akhirat kelak.25

Banyaknya jumlah keturunan mempunyai dampak positif, secara umum dan

khusus. Sehingga beberapa bangsa ada yang berkeinginan keras untuk

memperbanyak jumlah rakyatnya dengan memberikan iming-iming melalui

pemberian upah bagi orang yang beranak banyak.

b. Untuk memelihara naluri keibuan dan kebapakan, sehingga tumbuh saling

melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula

perasaan-perasaan ramah, cinta dan kasih sayang. Hal ini sesuai dengan

firman Allah SWT :

25Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, Musnad Imam Ahmad, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz
XXVI, hlm. 481. Abu Dawud, op. cit., Juz I, hlm. 625. Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Ali bin Syuaib
bin Ali bin Sinan bin Bahr al-khurasani al-Qadi al-Nasa’iy, Sunan al-Nasa’iy, (Beirut: Dar al-Fikr, tt),
Juz VI, hlm. 65.



76

َوِمْن آَیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِتَْسُكنُوا إِلَْیھَا 
ةً َوَرْحَمةً إِنَّ فِي  َذلَِك َآلَیَاٍت لِقَْوٍم َوَجَعَل بَْینَُكْم َمَودَّ

یَتَفَكَُّرونَ 
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih
sayang supaya kamu menjadi orang-orang yang berfikir.” (QS. al-Rum
: 21 ).

c. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT.

Mengerjakannya, sebagaimana sabda Nabi SAW :

ِ صلى هللا علیھ وسلم  یَا  ِ قَاَل قَاَل لَنَا َرُسوُل هللاَّ َعْن َعْبِد هللاَّ
ْج فَإِنَّھُ أََغضُّ َمْعشَ  بَاِب َمِن اْستَطَاَع ِمْنُكُم اْلبَاَءةَ فَْلیَتََزوَّ َر الشَّ

ْوِم فَإِنَّھُ  لِْلبََصِر َوأَْحَصُن لِْلفَْرِج َوَمْن لَْم یَْستَِطْع فََعلَْیِھ بِالصَّ
لَھُ ِوَجاءٌ 

Bersumber dari Abdullah bin Mas’ud ra., Rasulullah SAW telah
menyampaikan kepada kami seraya bersabda: wahai para pemuda, siapa
yang telah sanggup di antara kalian  ( lahir dan batin untuk kawin ) maka
kawinlah kamu, karena perkawinan itu akan dapat membatasi pandangan
dan memelihara  kehormatan ( kemaluan ), dan siapa yang belum sanggup
( untuk kawin ), maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa baginya
adalah obat (yang dapat mengurangi syahwat). 26

d. Sebagai benteng untuk dirinya sendiri demi memelihara moral dan kesucian.

Sebab : perkawinana menyediakan untuk diri seseorang satu benteng

pertahanan yang dibangun bagi kepuasan seksual sekligus sebagai kubu

26Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Shaheh al-Bukahri, (Semarang :
Maktabah Toha Putra, 2003), Juz V, hlm. 195. Imam Muslim, op. cit., Juz IV, hlm. 128. al-Turmidzi,
op. cit., Juz IV, hlm. 392. Abu Dawud, op. cit.,, Juz IV, hlm. 150.
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perlindungan moral bagi dirinya. Dalam hal ini Allah SWT., telah

menyatakan:

ِ َعلَْیُكْم  َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن النَِّساِء إِالَّ َما َملََكْت أَْیَمانُُكْم ِكتَاَب هللاَّ
ِحلَّ لَُكْم َما َوَراَء َذلُِكْم أَْن تَْبتَُغوا بِأَْمَوالُِكْم ُمْحِصنِیَن َغْیَر َوأُ 

ُمَسافِِحیَن فََما اْستَْمتَْعتُْم بِِھ ِمْنھُنَّ فَآَتُوھُنَّ أُُجوَرھُنَّ فَِریَضةً 
 َ َوَال ُجنَاَح َعلَْیُكْم فِیَما تََراَضْیتُْم بِِھ ِمْن بَْعِد اْلفَِریَضِة إِنَّ هللاَّ

َكاَن َعلِیًما َحِكیًما
"Dan (diharamakan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali
budak-budak yang kamu miliki, (Allah telah menetapkan hukum itu)
sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang
demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan
untuk berzina". (QS. al-Nisa' : 24).


