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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup

bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina dengan tidak

beraturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka

Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu

sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan

secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah.1

Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara

terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan. Bentuk

pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk

memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar ia tidak

laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan

seenaknya. Hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan pada

kenyataannya merupakan sudut penting bagi kebutuhan manusia. Bahkan

perkawinan adalah hukum yang paling penting dan paling jauh jangkauannya

dibandingkan hukum sosial lainnya.2 Maka dari itu hukum Perkawinan bagi

manusia adalah:

1 Rahman I Doi, Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan, (Jakarta:PT Raja Grafindo
Persada, 1996), hlm. 203.

2 Abu al-A’la al-Maududi dan Fazl Ahmed, Pedoman Perkawinan Dalam Islam, alih
bahasa Alwiyah, Cet ke-3, ( Jakarta : Darul Ulum Press, 1994 ), hlm. 2
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1. Wajib yaitu bagi orang yang sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan,

namun nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan

wajiblah bagi dia untuk kawin, sedangkan untuk itu tidak dapat dilakukan

dengan baik kecuali dengan jalan kawin.

2. Sunnah apabila orang-orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin,

tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah ia

kawin.

3. Haram apabila seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin

kepada istrinya serta nafsunyapun tidak mendesak, haramlah ia kawin.

4. Makruh apabila seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi

belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak

mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga makruh hukumnya jika karena

lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut

sesuatu ilmu.

5. Mubah apabila laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang

mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan

untuk kawin, maka hukumnya mubah.3

Dari penjelasan di atas jelas tentang kewajiban dalam menikah, sebagaimana

Allah menjelaskan dalam firmanya surat, An Nuur, ayat 32 yang berbunyi:







3 Muhammad Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terjemah Moh.Abidun, dkk, (Jakarta,: Pena
Pundi Aksara, 2010) hlm. 206-209
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Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu
yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika
mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.
dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui4.

Dalam ayat lain juga Allah menjelaskan seperti yang terdapat dalam surat An

Nahl ayat  72 yang berbunyi:













Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan
menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-
cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah
mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"5

Seseorang yang sudah wajib menikah tetapi tidak mau juga menikah ingin

membujang dalam Islam  tidak dibolehkan. Sebagaimana disebutkan dalam Hadis

Nabi.

یامعشرالشباب من:ولُ علیھ  َوَسلََّم یَقُ هللاَصلَّ هللاَِرُسْولَ َسِمْعتُ 
6وجاءلھفانھبالصومفعلیھیستطعلمومنالباءة فلیتزوجاستطاع منكم

4 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah, (Surabaya: Karya
Utama, 2005),hlm. 494

5 Ibid, hlm.374
6 Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, al-Jami’ as-Sahih(Beirut:

Dār al-Fikr,t.t.), VI, hlm. 143,
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Artinya: Dari Ibnu Mas’ud RA telah bersabda Rosulullah SAW : ” Wahai
para pemuda barang siapa diantara kalian yang sudah mampu maka
segeralah menikah, karean hal ini dapat menundukan pendapat dan
menjaga kemaluan, barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah
dia berpuasa karena hal ini dapat menjadi tameng baginya. ”
(Muttafaqun ‘alaihi)7

Perkawinan itu jelas memiliki nilai yang syarat dengan kebaikan, yaitu bisa

membuat kehidupan manusia itu menjadi, damai, aman, sejahtera, tenteram dan

menghasilkan rasa kasih saying di antara sesamanya. Sebagaimana firman Allah

surat Ar.Ruum ayat 21 yang berbunyi:











Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.8

Orang yang sudah menikah dengan sendirinya menjalani sunnatullah dan

sunnah Rasul. Untuk itu perkawinan harus mengikuti aturan-aturan yang sudah di

tentukan Allah dalam Al-Qur’an maupun Hadits. Aturan itu antara lain adalah

memuat rukun dan syarat perkawinan, serta hal-hal yang terpenuhi dalam

perkawinan  dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam perkawinan.

Untuk menjadikan suatu pernikahan yang baik, maka pasangan yang akan

menikah juga harus mempersiapkan dirinya, baik secara jasmani maupun rohani,

7 Ibid, hlm. 143,
8 Departemen Agama Republik Indonesia Opcit, hlm.572
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siap mental dan tidak dalam kondisi tertekan dipaksa atau dipaksa untuk menikah

oleh orang tua.

Perkawinan yang dipaksa oleh orang tua dan tidak atas kemauan dan

persetujuan dari anak yang akan menikah, bisa berakibat patal dan tidak

tercapainya keharmonisan didalam membina rumah tangga  dan berakibat kepada

perceraian. Dengan demikian tujuan perkawinan itu memiliki tidak akan terwujud

dengan baik serta tidak di benarkan dalam ajaran Agama Islam.

Keadaan seperti ini terjadi pada masyarakat Desa Manggis Kec. Batang Lubuk

Sutam, Kab. Padang Lawas Sumut. Anak–anak  di Desa tersebut kebanyakan

menikah karna dipaksa oleh orang tuanya, sedangkan anak itu jelas tidak mau

menikah bahkan belum siap untuk menikah beberapa kasus dibawah ini:

1. Hilal sawal yang dipaksa dengan sampe bertahan hanya 2 tahun dari 2006-

2008 bercerai tidak ada keharmonisan mengakibatkan terjadi

perselingkuhan.

2. Sabar  yang dipaksa dengan nur bertahan 1,5 tahun dari 2007-2009

bercerai akibat harmonis dipicu masalah ekonomi.

3. Imran dipaksa dengan Desi bertahan 2 tahun lebih dari 2008-2010,

bercerai karena kurang cocok hal itu disebabkan perjodohan tersebut

berbeda status yakni perjaka dengan janda.9

Kasus di atas hanya gambaran kecil dari jumlah perceraian yang terjadi didesa

Manggis Kec. Batang Lubuk Sutam akibat dari perjodohan. Hal senada juga di

sampaikan oleh tokoh agama Desa Manggis Kec. Batang Lubuk Sutam bahwa

9 Dorlan Lolot Nasution, P3N Desa Manggis Kec. Batang Lubuk Sutam, wawancara
tanggal 12 Januari, 2015, jam 10 Wib.
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tingginya tingkat perceraian dan ketidak harmonisan keluarga di desa tersebut

disebabkan pernikahan yang dipaksa oleh orangtuanya.10 Penyebab ketidak

harmonisan tersebut yang akhirnya berujung keperceraian adalah masalah ketidak

cocokan, selingkung dan ekonomi keluarga. Namun dari sekian banyak masalah

yang menyebab kan perceraian lebih dominan karena ketidak cocokan atau

ketidak sesuaian.

Yang menarik dari masyarakat Desa Manggis adalah perkawinan dari

pernikahan tersebut tidak bisa bertahan lama, hal tersebut karena sering terjadi

konflik yang tidak bisa di atasi walaupun sudah dilakukan musyawarah keluarga

antara suami istri, mertua dengan bantuan tokoh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas penulis meras

tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi dalam bentuk penelitian dengan judul:

Pengaruh Pernikahan yang di Paksa Orang Tua Terhadap Keharmonisan

Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam:  (Studi Kasus di Masyarakat

Desa Manggis Kec. Lubuk Sutam Kab. Padang Lawas Sumut)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis

merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Keadaan Rumah Tangga yang Menikah atas paksaan Orang

Tuanya pada masyarakat Desa Manggis Kec. Lubuk Sutam Kab. Padang

Lawas  Sumut?

10 Adam Lubis, Tokoh Agama Desa Manggis Kec. Batang Lubuk Sutam, wawancara
tanggal 13 Januari, 2015, jam 11 Wib.
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2. Bagaimana pengaruh pernikahan yang di paksa oleh orang tua Terhadap

Keharmonisan Rumah Tangga dalam pandangan Islam yang ada di  Desa

Manggis Kec. Lubuk Sutam Kab. Padang Lawas  Sumut?

C. Batasan Masalah

Supaya terarahnya penelitian ini maka penulis membatasi masalah ini yaitu

Pengaruh Pernikahan yang di paksa Orang Tua Terhadap Keharmonisan Rumah

Tangga Ditinjau dari Hukum Islam:  (Studi Kasus di Masyarakat Desa Manggis

Kec. Lubuk Sutam Kab. Padang Lawas  Sumut).

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui Keadaan Rumah Tangga yang Menikah atas

perjodohan Orang Tuanya pada masyarakat Desa Manggis Kec. Lubuk

Sutam Kab. Padang Lawas  Sumut.

b. Untuk mengetahui pengaruh pernikahan yang di paksa oleh orang tua

Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam pandangan Islam yang ada

di  Desa Manggis Kec. Lubuk Sutam Kab. Padang Lawas  Sumut.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk mengembangkan dan menambahkan wawasan ilmu pengetahuan

penulis, khususnya yang berkaitan dengan Ahwal Al - Syakhsiyyah

b. Sebagai syarat bagi penulis dalam menyelesaikan study guna mendapatkan

gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum

Jurusan Ahwal Al - Syakhsiyyah UIN SUSKA RIAU
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c. Sebagai bahan referensi bagi orang lain dalam mengkaji tentang hukum

pekawinan yang dipaksa dalam Islam.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi Desa Manggis Kec. Lubuk Sutam Kab. Padang Lawas

Sumut. Adapun alasan penulis melakukan penelitian Desa Manggis Kec.

Lubuk Sutam Kab. Padang Lawas Sumut adalah berawal keprihatinan penulis

terhadap kondisi desa tersebut, yang merupakan desa penulis sendiri.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian adalah orang tua yang menpaksa anaknya di

Desa Manggis Kec. Lubuk Sutam Kab. Padang Lawas Sumut. Sedangkan

yang menjadi objek penelitian adalah Pengaruh Pernikahan  Anak yang di

Paksa Orang Tua Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.

3. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam

melaksanakan pernikahan yang dipaksa orangtuanya berjumlah 30 orang yang

terdiri dari 5 pasangan yang menikah, dan 20 orang dari orang tua masing-

masing kedua belah pihak yang menikah. Karena populasinya tidak lebih dari

100 maka penulis menggunakan teknik total sampling, artinya semua populasi

diteliti.

4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini akan diperoleh melalui :
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a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan terkait dengan pihak-

pihak yang melakukan pernikahan anak yang dipaksa oleh orang tua.

b. Data Skunder, yaitu data yang diperoleh melalui dari buku-buku dan

dokumen, baik dari referensi, lainnya yang berhubungan dengan masalah

yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan

metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung

kelapangan khususnya dalam masalah yang diteliti.

b. Wawancara, yaitu dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada

responden secara langsung berhubungan dengan masalah yang penulis

teliti.

F. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, maka penulis akan menyusun data tersebut

dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Deduktif, yaitu Dengan metode ini, penulis memaparkan data - data

yang bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data

yang khusus.
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2. Metode Induktif, yaitu Dengan metode ini penulis memaparkan data - data

yang bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi

data yang umum.

3. Metode Deskriptif, yaitu Dengan menggambarkan secara tepat dan benar

masalah yang dibahas sesuai dengan data - data yang diperoleh, kemudian

dianalisa dengan menarik kesimpulan .

G. Sistematika penulisan

BAB I Pendahuluan, yang berisikan, Latar belakang masalah, Rumusan

masalah, Batasan masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian,

Metodologi penelitian, Sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Lokasi Penelitian, yang berisikan, Geografis

dan Demografi, Agama, Pendidikan, Mata pecaharian/ekonomi, Adat

istiadat.

BAB III Tinjauan Tentang Pernikahan yang dipaksa dan pengaruhnya terhadap

Keharmonisan Rumah Tangga, yang berisikan:1)  Identifikasi tentang

pernikahan yang dipaksa: Pengertian pernikahan yang dipaksa, Dasar-

dasar hukum pernikahan dalam Islam, Rukun dan syarat pernikahan

Tujuan dan hikmah pernikahan, Efek pernikahan yang dipaksa dan

pendapat ulama terhadap pernikahan yang dipaksa; 2) Identifikasi

tentang keharmonisan rumah tangga, Pengertian kerhamonisan rumah
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tangga, Dasar hukum tentang keharmonisan rumah tangga, Cara untuk

menjalin kearmonisan rumah tangga, Hal-hal yang mempengaruhi

tidak terjalinnya keharmonisan rumah tangga.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang menguraikan, Keadaan

Rumah Tangga yang Menikah atas paksaan Orang Tua, pengaruh

pernikahan yang di paksa oleh orang tua Terhadap Keharmonisan

Rumah Tangga dalam pandangan Islam ?

BAB V Kesimpulan dan Saran


