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BAB III

KERANGKA TEORETIS

A. Identifikasi Tentang Pernikahan Yang Di Paksa

1. Pengertian Pernikahan Yang Di Paksa

Pernikahan berasal dari kata nikah نكح) ) yang  menurut bahasa artinya

mengumpulkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).1 Atau dalam

pengertian lain Al-Nikah bermakna Al-Wathi dan Al-Dammu Wa Al-Tadakhul

Atau juga di artikan penggabungan dan percampuran.2 Beranjak dari makna

etimologis di atas maka nikah secara terminilogi (istilah) adalah Nikah  berarti

akad antara pihak laki-laki dan wali  perempuan yang karenanya hubungan

badan menjadi halal.3 Selain itu Nikah juga dapat diartikan akad yang ditetapkan

syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan

dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Sedangkan nikah menurut para ulama terdapat beberapa pendapat

diataranya:

Pertama, Menurut Wahbah Al-Zuhaili nikah adalah akad yang

membolehkan terjadinya Al-Istimta’ dengan seorang wanita atau melakukan wathi

dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik

dengan sebab keturunan atau sepersusuan.4

Kedua, Abu Yahya Zakariya Al Anshary mendefinisikan; Nikah menurut

istilah  syara’ ialah  akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan

1 Abdul Rohman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 7
2 Syaikh Hasan Ayyub, Fiqihkeluarga, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar), hlm. 29
3 Syaikh Hasan Ayyub, op.cit., hlm. 29
4 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:

Kencana, 2006), hlm. 38
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hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna

dengannya.5

Ketiga, Golongan Hanafiah mendefinisikan nikah, mengatakan; Nikah adalah

akad yang memfaedahkan memiliki, bersenang- senang dengan sengaja

Keempat, Golongan Asy-Syafi’iyah mendefinisikan nikah adalah; Nikah

adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha’ dengan

lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya.

Kelima, Golongan Malikiyah mendefinisikan nikah adalah; Nikah adalah

akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan

watha’, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita

yang boleh nikah dengannya.

Keenam, Golongan Hanabilah mendefinisikan nikah adalah; Nikah adalah

akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna membolehkan

manfaat, bersenang-senang dengan wanita.6

Dari pengertian diatas Pernikahan mengandung aspek akibat hukum yaitu

saling mendapat hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang

dilandasi tolong-menolong, karena pernikahan merupakan pelaksanaan syari’at

agama, maka didalamnya terdapat maksud dan tujuan yaitu mengharapkan

keridhaan Allah SWT.7

Setelah mengetahui apa yang dimasud dengan nikah, maka  terlihat dengan apa

yang dimaksud dengan nikah yang paksa. Pernikahan yang dipaksakan atau

5 Abdul Rohman Ghazaly, op.cit.,hlm. 8
6 Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, (Semarang: Dimas Semarang, 1993), hlm. 2
7 Djamaan Nur, op.cit. hlm. 2
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dikenal dengan “Kawin paksa” dalam arti bahasa berasal dari dua kata “kawin”

dan “paksa”. Kawin Paksa Menurut Hukum Islam Istilah kawin paksa secara

tekstual memang tidak disebutkan dalam literature-literatur kitab fiqh, bahkan

dalam al-Quran dan hadistpun tidak disebutkan secara Implisit. Namun dalam

perwalian, salah satu disebutkan tentang ijbar dan wali mujbir. Pemahaman

terhadap istilah tersebut yang kemudian muncul pemahaman tentang kawin paksa,

dimana hak ijbar ini dipahami sebagai hak memaksakan suatu Pernikahan oleh

orang lain dalam hal ini adalah ayahnya.

Adapun pengertian Ijbar sendiri adalah; suatu tindakan untuk melakukan

sesuatu atas dasar tanggung jawab.8. Dalam fiqh Syafi’I disebutkan bahwa;

orang yang memiliki kekuasaan atau hak ijbar adalah Ayah atau kalau tidak ada

Ayah, maka Kakeklah yang berhak, jadi apabila seseorang Ayah dikatakan

sebagai wali mujbir, maka dia adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau

hak  untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari

pihak yang bersangkutan dan Pernikahan tersebut dipandang sah secara hukum.9

Dengan memahami ijbar diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kekuasaan

seorang ayah terhadap gadisnya untuk menikah dengan seorang laki-laki,

bukanlah suatu tindakan memaksakan kehendaknya sendiri dengan tidak

memperhatikan kerelaan sanggadis, melainkan sebatas mengawinkan, dengan

asumsi dasar anak perempuannya belum atau tidak memiliki kemampuan untuk

bertindak sendiri.10

Dalam wacana yang berkembang secara umum, istilah wali mujbir sendiri

diartikan sebagai orang tua yang memaksa anaknya untuk kawin atau menikah

8 KH. Husain Muhammad, Fiqh Perempuan “Refleksi Kiai atas wacana agama dan
gender”. (Yogyakarta : LKIS, 2001), hlm 79

9 Ibid, hlm.80
10 Ibid, hlm.81
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dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya. Oleh karena itu, dalam tradisi

masyarakat Indonesia yang masih berlaku sampai saat ini kemudian dikenal

dengan istilah “kawin paksa”. Isatilah ini sendiri apabila dipahami secara

mendalam akan memiliki konotasi iqrah, yaitu suatu paksaan terhadap seseorang

untuk melakukan suatu pekerjaan dengan suatu ancaman yang membahayakan

terhadap jiwa dan tubuhnya, tanpa ia sendiri mampuuntuk melawannya.11

Kawin Paksa Menurut Hukum Positif Undang-undang No 1 Tahun 1974

tentang Pernikahan yang merupakan sumber hukum positf bagi umat islam di

Indonesia, menganut prinsip atau asas kesukarelaan dalam Pernikahan,

sebagaimana yang telah dianut oleh hukum Islam sendiri mengenaikesukarelaan

dalam Pernikahan.

2. Dasar-Dasar Hukum Pernikahan Dalam Islam

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu

untuk menikah. Oleh sebab itu maka dasar hukum penikahan dalam Islam akan

dilihat dari beberapa sumber yaitu:

a. Al-qur’an

Al-quran di jadikan sebagai pedoman hidup manusia juga dijadikan sebagai

sumber utama dalam pengambilan hokum termasuk dalam pernikahan,

sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur’an surat adz-Dzariyat ayat 49 yang

berbunyi:

11 KH.Husein Muhammad, FiqhPerempuan “Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan
Gender”,hlm.79-80
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Artinya: Dan segala sesuatu Mereka ciptakan berpasang-pasangan supaya

kamu mengingat kebesaran Allah.12

Dalam surat yasin ayat 36 Allah menjelaskan:








Artinya: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan
semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri
mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.13

Dalam surat al-Hujarat ayat 13 Allah menjelaskan:












Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Mereka menciptakan kamu dari seorang

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah
ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.14

Dalam surat Al-A’raaf ayat 189 Allah menjelaskan:




12 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah, (Surabaya: Karya
Utama, 2005),hlm. 765

13 Ibid, hlm. 628
14 Ibid, hlm. 745
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Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya
Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya.
Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan
yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu).
kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri)
bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya
jika Engkau memberi Mereka anak yang saleh, tentulah Mereka
terraasuk orang-orang yang bersyukur".(Al A’raaf : 189)15

Dan juga terdapat dalah surat An - Nisa Ayat 1 sebagai berikut :














Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah
menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah
memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan
bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-
Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah)
hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan
mengawasi kamu.16

Dan juga terdapat dalah surat An - Nisa Ayat 3 sebagai berikut :

15 Ibid, hlm. 235
16 Ibid, hlm. 99
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Artinya: ” Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim,

maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi,
dua, tiga atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil,
cukup sayu orang.” (An - Nisa : 3).17

b. Hadits

Hadis merupakan sumber kedua dalam pengambilan sumber hukum Islam

termasuk Pernikahan. Adapun dasar Pernikahan menurut As-Sunnah adalah

sebagaimana berikut:

Pertama, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud r.a. dari Rasulullah yang

bersabda:

یامعشرالشباب من:علیھ  َوَسلََّم یَقُوُل هللاَصلَّ هللاَِرُسْولَ َسِمْعتُ 
لھبالصوم فانھفعلیھیستطعلمومن الباءة فلیتزوجاستطاع منكم

)رواه متفق علیھ(وجاء

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)18

c. Ijma’

17 Ibid, hlm. 99
18 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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Ijma’ adalah dasar hukum yang ketiga setelah al-qur’an dan sunnah. Adapun

hukum tersebut adalah sebagaiberikut:

Pertama, Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang

mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan

keperluan - keperluan lain yang mesti dipenuhi.

Wajib, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak

menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan.

Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan

karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan

lain lemah syahwat.

Haram, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti

istrinya atau menyia - nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang

yang tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, sedang nafsunya tidak

mendesak.

Mubah, bagi orang - orang yang tidak terdesak oleh hal - hal yang

mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.19

d. Undang-undang Pernikahan

Menurut Undang – Undang Pernikahan tahun 1974 landasan hukum

terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Pernikahan yang

rumusannya :

19 Muhammad Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terjemah Moh.Abidun, dkk, (Jakarta,: Pena
Pundi Aksara, 2010) hlm. 206-209
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Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap–tiap Pernikahan dicatat menurut

peraturan-peraturan, pereundang-undangan yang berlaku.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, dasar Pernikahan terdapat dalamPasal 2

dan 3 disebutkan bahwa :

Pernikahan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang

sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan

melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan

rahmah.20

3. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada

semua makhluk Tuhan, maka dari itu pernikahan mempunyai rukun dan syarat

sehingga pernikahan itu dapat dikatakan sah. Rukun yaitu sesuatu yang pasti ada

yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu

termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Atau adanya calon pengantin laki-

laki/perempuan dalam Pernikahan.

Dalam memahami tentang Rukun Pernikahan ini ada beberapa buku dan

pendapat yang mengutarakan dan menguraikan dengan susunan yang berbeda

tetapi tetap sama intinya. Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya

akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang

mengadakan akad. Jumhur ‘Ulama’ sepakat bahwa Rukun Pernikahan terdiri

atas:

20 http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf diakses tanggal 10 juli 2015
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1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan Pernikahan.

2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang

akan menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi SAW :

)اخرجھ االربعة اال للنسائ(اَیَُّما اْمَرأٍَة نَِكَحْت بَِغْیِر اِْذِن َولِیِّھَا فَنَِكا ُحھَا بَاِطٌل 
Artinya: Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka

pernikahannya batal
Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda:

ِج اْلَمْرأَةُ نَْفَسھَا  ِج اْلَمْراَءةَ َوَال تَُزوِّ )رواه ابن ماجھ و دار قطنى(الَ تَُزوِّ
Artinya: Janganlah seseorang perempuan menikahkan perempuan lainnya,

dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri.
3. Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksiakan

akad nikah tersebut, berdasarkan Hadis Nabi SAW:

)رواه احمد(َال نَِكاَح اِالِّ بَِولِيِّ َوَشاِھَدى َعْدٍل 
4. Shighat akad nikah, yaitu Ijab Qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya

dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Maksud ijab dalam akad nikah seperti ijab dalam berbagai transaksi lain,

yaitu pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad atau

transaksi, baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan

adanya keinginan terjadinya akad, baik salah satunya dari pihak suami atau dari

pihak istri. Sedangkan Qabul adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua

baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan

ridhanya.

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu :
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1. Wali dari pihak perempuan,

2. Mahar (maskawin)

3. Calon pengantin laki-laki

4. Calon pengantin perempuan

5. Sighat akad nikah

Imam Syafi’i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu :

1. Calon pengantin laki-laki,

2. Calon pengantin perempuan,

3. Wali,

4. Dua orang saksi,

5. Sighat akad nikah.

Menurut ulama Hanafiah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja ( yaitu

akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

1. Sighat (ijab dan qabul)

2. Calon pengantin perempuan,

3. Calon pengantin laki-laki,

4. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat Pernikahan ialah syarat yang

bertalian dengan rukun-rukun Pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon

mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.21 Dalam menjelaskan masalah syarat nikah

ini, terdapat juga perbedaan dalam penyusunan syarat akan tetapi tetap pada inti

21 Abdul Rahman Ghazali, loc.cit., hlm. 24
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yang sama. Syari’at islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh

calon kedua mempelai yang sesuai dan berdasarkan ijtihad para ulama.

a. Syarat-syarat calon mempelai pria adalah :

1) Beragama Islam

2) Laki-laki) Jelas orangnya

3) Dapat memberikan persetujuan

4) Tidak terdapat halangan pernikahan

b. Syarat-Syarat calon mempelai wanita adalah :

1) Beragama Islam

2) Perempuan

3) Jelas orangnya

4) Dapat dimintai persetujuannya.22

Mengenai syarat wali dan dua orang saksi menurut Dr. Mustafa Diibul

Bigha dalam  kitab Fiqih Syafi’i (terjemahan attahdziib) menerangkan sebagai

berikut:

1) Islam

2) Sudah baligh

3) Mempunyai akal

4) Merdeka

5) Laki-laki

6) Adil.23

22 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.
12

23 Mustafa Diibul Bigha, Fiqih Syafi’i, (Surabaya: CV. Bintang Pelajar, 1984), hlm. 367
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c. Ijab Qobul syarat-syaratnya

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

2) Adanya pernyataan penerimaan dari kedua mempelai

3) Memaknai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata

tersebut.

4) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

5) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji dan

umroh

6) Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon

mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.24

d. Syarat pernikahan

Adapun syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk laki-laki dan

perempuan yang akan menikah adalah sebagai berikut :

1) Keduanya jelas identitasnya, artinya dapat  dibedakan dengan yang lain,

baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan dan hal lain yang

berkenaan dengan dirinya.

2) Keduanya sama-sama beragama Islam

3) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan Pernikahan

4) Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak

yang akan mengawininya

5) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan

24 Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, op.cit.,hlm. 63
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pernikahan.25

Selain beberapa persyaratan diatas, calon mempelai dalam hukum

Pernikahan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan

calon mempelai yang akan menjadi pasangan suami istri sehingga mereka

nantinya menjadi senang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai

suami dan istri persetujuan calon merupakan hasil dari peminangan (khitbah) dan

dapat diketahui sesudah pegawai pencatat nikah meminta calon mempelai

untuk menandatangani blanko sebagai bukti persetujuannya sebelum dilakukan

akad nikah. 26

Dalam Kompilasi Hhukum Islam (KHI)   pasal 16 ayat (2) disebutkan

bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan

tegas dan nyata dengan tulisan lisan atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam

dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.27 Sebagai bukti adanya

persetujuan mempelai pegawai pencatat nikah menanyakan kepada mereka,

sebagaimana diatur dalam pasal 17 KHI:

a. Sebelum berlangsungnya Pernikahan, pegawai pencatat nikah

menanyakan  lebih  dahulu  persetujuan calon  mempelai dihadapan dua

orang saksi nikah.

b. Bila Pernikahan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka

Pernikahan itu tidak dapat dilangsungkan.

c. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu

25 Amir Syarifuddin, op.cit., hlm. 64
26 Zainuddin Ali, op.cit., hlm. 13
27 Abdullah Abdul Ghani, op.cit., hlm. 82
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persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dimengerti.28

4. Tujuan Dan Hikmah Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk

agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera

artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan

hidup lahir dan batinnya, sehingga terciptalah kebahagiaan, yakni kasih sayang

antar anggota keluarga.29 Pada Bab II KHI tentang dasar-dasar Pernikahan pasal

(3) disebutkan bahwa Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.30 Sakinah adalah mampu

menyelesaikan segala persoalan yang muncul dengan baik, sehingga tercipta

suatu ketenangan. Mawaddah menurut Ibrahim bin Umar Al-Baihaqy seorang

ahli tafsir dari Mesir mawaddah adalah cinta, hati yang mawaddah tidak akan

memutuskan jalinan kasih sayang. Rahmah menurut Quraisy Shihab dalam

bukunya “Membumikan Al-Qur’an” memaknainya dengan sebuah kondisi

psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan.

Suami istri akan bersungguh-sungguh melakukan pemberdayaan demi

mendatangkan kebaikan bagi pasangannya, serta menolak segala yang

mengganggu dan mengeruhkannya, sehingga mendorong yang bersangkutan

untuk memberdayakannya.31

Dalam rumah tangga, melihat dua tujuan diatas dan memperhatikan uraian

28 Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. op.cit., hlm. 42
29 Abdul Rahman Ghazali, op.cit., hlm. 22
30 Ibid. hlm. 78
31 Khudzaifah Al-Jurjani, Pernikahan Terlaknat Berbagai Pernikahan yang Dimurkai

Allah, (Jombang: Lintas Media), hlm. 110
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Imam Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan pernikahan, maka

tujuan pernikahan itu dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu :

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan

menumpahkan kasih sayangnya.

c. Memenuhi panggilan agama, memelihara   diri dari kejahatan dan

kerusakan.

d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak

serta kewajiban juga sungguh-sungguh memperoleh harta kekayaan yang

halal.

e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat atas dasar cinta

dan kasih sayang.32

5. Efek Pernikahan Yang Paksa

Manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan antara laki-laki dan

perempuan untuk menjadi suami isteri. Akan tetapi banyak orang tua atau wali

yang merusaknya dengan memaksakan kehendak kepada anaknya dengan

mengawinkan anaknya secara paksa. Adapun pengaruh kawin paksa terhadap

keharmonisan rumah tangga dapat berdampak negatif bagi kedua atau salah satu

pihak suami atau istri, dampak negatif tersebut adalah:

a. Tidak dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah

Salah satu tujuan dari Pernikahan adalah mewujudkan keluarga yang

sakinah mawaddah warahmah, hal ini dapat terwujud jika kedua belah pihak

dapat saling cinta dan menyayangi, serta dapat menerima kekurangan dan

32
Ibid.
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kelebihan pasangannya. Semua ini tidak dapat diwujudkan jika kedua atau

salah satu dari pasangan dipaksa menikah oleh walinya. Memaksa seorang

anak untuk menikah dengan orang yang tidak disukai dan dicintainya

merupakan awal rumah tangga yang tidak baik, hal ini dikarenakan cinta tidak

bisa dipaksakan, sementara cinta itu sangat penting didalam membangun

rumah tangga.33

Dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat 1 dan 2 dijelaskan

sebagai berikut:

(1) Pernikahan didasarkan atas persetujuan calon mempelai

(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas

dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam

dalam arti selama tidak ada penolakan

Seorang ayah tidak boleh memaksa puteranya menikah dengan wanita

yang tidak disukainya, karena sudah banyak orang yang menyesal dikemudian

hari lantaran telah memaksa anaknya menikah dengan wanita yang tidak

disukainya. Hendaknya sang ayah mengatakan “kawinilah ia, karena ia adalah

puteri saudara saya” atau karena ia adalah dari margamu sendiri” dan ucapan

lainnya, oleh karena itu anak tidak mesti harus menerima tawaran ayah, dan

ayah tidak boleh memaksakan kehendaknya supaya ia menikah dengan wanita

yang tidak disukainya.34

33 Miftah Faridl, Masalah Nikah dan Keluarga, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), Cet.1,
hlm. 30

34 Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Fatwa-fatwa terkini, (Jakarta: Daruk Haq,
2003). hlm. 426-427



41

Jika Pernikahan sudah bisa tegak diatas dasar perasaan cinta kasih, maka

Pernikahan perlu dilepaskan dari segala bentuk campur tangan pihak luar,

sebab cinta kasih adalah perasaan yang fitri, dia tidak bisa dipaksa dan bahkan

menghilangkannya.35 Dalam masalah Pernikahan, kawin paksa sangat

berpengaruh besar dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis karena

dampak yang akan timbul akan merugikan kedua belah pihak, dan alangkah

baiknya jika orang tua ingin menjodohkan anaknya dengan orang pilihannya.

Baik laki-laki ataupun perempuan itu terlebih dahulu dipertemukan (ta’aruf).

Membina/membangun keluarga yang harmonis bagaikan membuat

bangunan yang kokoh, maka dari itu cinta dan kasih sayang sebagai pondasi

dari bangunan tersebut, dan bahkan jika Pernikahan yang dipaksa itu tetap

dilaksanakan, maka akan berdampak perceraian.

b. Tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban suami istri dengan baik

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai

tujuan Pernikahan, maka dari itu agama mengatur hak dan kewajiban mereka

masing-masing.36 Didalam Pernikahan hak suami adalah kewajiban istri dan

hak istri adalah kewajiban suami, oleh sebab itu keduanya harus mengetahui

dan memahami posisi masing-masing dalam membina rumah tangga. Untuk

memahami hak dan kewajiban suami istri terlebih dahulu harus dipahami

35 Al-Thahir al-Hadad, Wanita-wanita dalam Syariat dan Masyarakat, (Jakarta: Pustaka
Firdaus, 1993), cet. 4, hlm. 61

36 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang,
1974), hlm. 126
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bahwa, Islam telah memberikan kepada suami, hak untuk memimpin dalam

rumah tangga, dan mengharuskan istrinya untuk mentaatinya.37

Istri secara mutlak harus mematuhi semua perintah suami selama perintah

tersebut tidak menuju kemaksiatan. Akan tetapi ada kewajiban suami yang

merupakan hak dari istri yakni, menyayanginya, memberi nafkah dan

menjaganya. Dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam No.2 menjelaskan

tentang hak dan kewajiban suami istri yakni, “Suami istri wajib saling cinta

mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang

satu kepada yang lain”. 38

Jika suami istri dapat menjalankan tanggung jawabnya masing-masing,

maka akan terwujudlah ketenangan dan kebahagian, sehingga dapat

sempurnalah kehidupan berumah tangga. Oleh sebab itu, jika pasangan suami

istri menikah secara terpaksa maka keduanya tidak dapat menjalankan hak dan

kewajibannya masing-masing karena katerpaksaan tersebut hanya dapat

memicu pertengkaran yang akhirnya terjadi perceraian.

c. Tidak dapat menjalankan perintah Allah SWT dan Rasul SAW sesuai dengan

syariat Islam

Hukum Islam disyariatkan oleh Allah SWT dengan tujuan utama, yakni

merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan

37 Mahmud ash-Shabbag, Keluarga Bahagia Dalam Islam, (Yogyakarta: CV.Pustaka
Mantiq, 1993), h. 155

38 Imam al-Ghazali, Etika Perkawinan Membentuk Keluarga Bahagia, (Jakarta: Pustaka
Panjimas, 1993), hlm. 112
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individu maupun masyarakat. 39Pernikahan merupakan salah satu perintah

Allah SWT dan sunnah Rasul, oleh karena itu Pernikahan merupakan ibadah

jika dilaksanakan dengan niat baik dan mengharapkan ridha Allah SWT,

dengan adanya kawin paksa dikhawatirkan ibadah dari Pernikahan itu tidak

ada. Dalam Islam ada istilah ibadah ritual yang sifatnya mengikat tapi tidak

memaksa, maksudnya adalah ikatan yang timbul dari rasa ikhlas dan ridha

antara manusia, dan Pernikahan termasuk didalamnya.40

Setiap melakukan sesuatu (nikah) hendaknya disertai dengan niat baik dan

ibadah juga disertai dengan keikhlasan, karena tanpa itu semua pekerjaan yang

dilakukan akan sia-sia, berdampak buruk bagi orang lain dan dibenci oleh

Allah SWT. Islam tidak menganjurkan pernikahan yang diniati untuk

menyakiti karena pernikahan yang dilakukan lantaran paksaan hanya dapat

menyakiti perasaan orang lain, dan hal ini tidak diperkenankan dalam syariat

Islam. Mencintai seseorang karena Allah SWT dan Rasul SAW akan

mendatangkan berkah dan kebahagian yang tiada tara.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, kebahagiaan itu

akan terasa mudah didapati jika diniati dengan baik dan tidak merugikan orang

lain. Disamping itu pula pernikahan ibarat bangunan yang pondasinya itu berupa

cinta dan kasih sayang, bangunan itu tidak akan roboh jika pondasinya kokoh.

Sementara rumah tangga ibarat orang-orang yang sedang shalat berjamaah karena

didalamnya adanya imam dan makmum ibarat suami dan istri, suami sebagai

39 Said Agil Husin al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, (Jakarta: Penamadani,
2004), hlm.9

40 Rafy Safuri, Psikologi Islam (Tuntutan Jiwa Manusia Modern), (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 62
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pemimpin yang selalu mengarahkan sang istri menuju kebaikan dan istri menuruti

perintahnya dengan penuh ketaatan. Dan keharmonisan akan terwujud jika

keduanya menikah diniati dengan mengharapkan ridha Allah SWT dan Rasul-

Nya.

6. Pendapat Ulama Terhadap Pernikahan Yang Paksa

Paksa yang dipaksakan atau dikenal dengan “Kawin paksa” dalam arti bahasa

berasal dari dua kata “kawin” dan “paksa”. Kawin dalam kamus Bahasa Indonesia

berarti paksa antara laki-laki dan perempuan sehingga menjadi suami dan istri,

sedangkan paksa adalah perbuatan (tekanan, desakan dan sebagainya) yang

mengharuskan.

Istilah fiqih kawin paksa merupakan salah satu fenomena sosial yang timbul

akibat tidak adanya kerelaan diantara pasangan untuk menjalankan Pernikahan,

tentunya ini merupakan gejala sosial dan masalah yang timbul ditengah-tengah

masyarakat kita. Kawin paksa ini muncul tentunya banyak motiv yang melatar

belakanginya, misalnya ada perjanjian diantara orang tua yang sepakat akan

menjodohkan anaknya, ada juga karena faktor keluarga, atau bahkan ada karena

calon mertua laki-laki kaya.

Paksa adalah salah satu cara yang ditempuh masyarakat dalam menikah. Tak

ada ketentuan dalam syariat yang mengharuskan atau sebaliknya melarang paksa.

Islam hanya menekankan bahwa hendaknya seorang Muslim mencari calon istri

yang shalihah dan baik agamanya. Begitu pula sebaliknya. Pernikahan melalui

paksa ini sudah lama usianya. Di zaman Rasul saw pun pernah terjadi. Aisyah ra

yang kala itu masih kanak-kanak dinikahkan oleh ayahnya dengan Rasulullah
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saw. Setelah baligh, barulah Ummul Mukminin Aisyah tinggal bersama Rasul

saw. Dalam sebuah hadits shahih disebutkan, seorang sahabat meminta kepada

Rasul saw agar dinikahkan dengan seorang Muslimah. Akhirnya, ia pun

dinikahkan dengan dengan mahar hapalan al-Qur’an. Dalam konteks ini, Rasul

saw yang menikahkan pasangan sahabat ini berdasarkan permintaan dari sahabat

laki-laki. Meskipun didasarkan pada permintaan, toh perintah pernikahan datang

dari orang lain, yaitu Rasul saw. Tentu saja dengan persetujuan dari mempelai

perempuan. Paksa hanyalah salah satu cara untuk menikahkan. Orang tua dapat

menjodohkan anaknya. Tapi hendaknya meminta izin dan persetujuan dari

anaknya, agar pernikahan yang diselenggarakan, didasarkan pada keridhaan

masing-masing pihak, bukan keterpaksaan. Pernikahan yang dibangun di atas

dasar keterpaksaan, jika terus berlanjut, akan mengganggu keharmonisan rumah

tangga.

Dalam pernikahan ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Salah satunya adalah

kerelaan calon isteri. Wajib bagi wali untuk menanyai terlebih dahulu kepada

calon isteri, dan mengetahui kerelaannya sebelum diaqad nikahkan. Pernikahan

merupakan pergaulan abadi antara suami isteri. Kelanggengan, keserasian,

persahabatan tidaklah akan terwujud apabila kerelaan pihak calon isteri belum

diketahui. Islam melarang menikahkan dengan paksa, baik gadis atau janda

dengan pria yang tidak disenanginya. Akad nikah tanpa kerelaan wanita tidaklah

sah. Ia berhak menuntut dibatalkannya Pernikahan yang dilakukan oleh walinya

dengan paksa tersebut.
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Paksa yang dilakukan orang tua untuk anak, hanyalah salah satu jalan untuk

menikahkan anaknya itu dengan seseorang yang dianggap tepat menurut mereka.

Padahal tepat menurut orang tua belum tentu tepat menurut sang anak. Orang tua

boleh-boleh saja memaksa anaknya dengan orang lain, tapi hendaknya tetap

meminta izin dan persetujuan dari anaknya, agar pernikahan yang dilaksanakan

nantinya berjalan atas keridhoan masing-masing pihak, bukan keterpaksaan.

Karena pernikahan yang dibangun di atas dasar keterpaksaan adalah harom

hukumnya, dan jika terus berlanjut, hanya akan mengganggu keharmonisan dalam

berumah tangga anaknya kelak.

Orang tua, hendaknya tidak semena-mena terhadap anak. Jangan karena

anaknya enggan menerima tawaran dari orang tua, lalu mengatakan kepada

anaknya bahwa dia adalah anak yang durhaka, jangan! Tapi hendaknya orang tua

harus memahami kondisi psikologis sang anak dan harapan akan jodoh yang

diidamkannya. Sebab bila dilihat dari pertimbangan-pertimbangan syar’i, hak-hak

anak sangat diperhatikan. Islam datang untuk memfasilitasi antara hak-hak dan

kewajiban seorang anak untuk menikah tanpa sama sekali melepaskan peran

orang tua di dalamnya.

Di zaman Rasul, suatu ketika Habibah binti Sahl datang kepada Rasulullah

SAW. Dia berkata, “Kalau bukan karena takut kepada Allah ketika dia masuk,

niscaya sudah kuludahi mukanya.”Memang sebelumnya Habibah belum pernah

melihat suaminya sampai saat malam pertama tiba. Sebagaimana wanita di

zamannya, dia masih percaya pada orang tua dalam memilih jodoh. Tak terpikir
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olehnya, bahwa orang tua yang dicintainya akan tega memilihkan suami untuk

dirinya seperti Tsabit bin Qois, yang baik kadar imannya namun buruk rupanya.

Meskipun ada perbedaan pendapat ahli hukum Islam tentang

kewenangan wali (khususnya wali mujbir) untuk menikahkan wanita dalam

perwaliannya, tetapi mereka sepakat tentang keharusan adanya kerelaan calon

istri yang dinikahkannya itu. Hal ini sangat penting karena Pernikahan

merupakan pergaulan abadi dan persekutuan suami istri yang diharapkan bisa

langgeng sepanjang hidupnya untuk itu perlu adanya keserasian dan kekalnya

cinta. Hal ini tidak akan terwujud apabila tidak ada keridhaan pihak yang

melakukan, Pernikahan tersebut. Oleh karena itu agama Islam melarang

menikahkan orang yang berada di bawah penguasaannya untuk menikah secara

paksa (paksa) baik gadis atau janda dengan pria yang tidak dicintainya. Akad

nikah tanpa kerelaan dari pihak wanita dianggap tidak sah, ia berhak

mengajukan pembatalan Pernikahan yang dilakukan dengan paksa

(paksa) tersebut.41

Wali mujbir yaitu seorang wali berhak mengakadnikahkan orang yang

diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih

dahulu. Akadnya berlaku juga bagi orang yang diwakilkan tanpa melihat ridha

atau tidaknya.

Golongan Hanafi berpendapat “Wali Mujbir’’ berlaku bagi ashabah

keturunan terhadap anak yang masih kecil dan orang gila serta kurang akal.

Mereka sependapat bahwa wali mujbir bagi orang gila dan kurang akal berada di

41
Ibid. hlm. 72
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tangan ayahnya, kakeknya, pengasuhnya dan hakim. Mereka berselisih

pendapat tentang wali mujbir bagi anak laki-laki dan perempuan yang masih

kecil.

Imam Malik dan Ahmad berpendapat di tangan ayah dan pengasuh dan tak

boleh selain dari mereka, “akan tetapi, Syafi’i berpendapat” ada di tangan ayah

dan kakeknya.42 Ulama-ulama yang membolehkan wali bapak dan kakek

menikahkan dengan tidak izin ini, menggantungkan bolehnya dengan syarat-

syarat sebagai berikut di bawah ini:

a. Tidak ada permusuhan diantara bapak dan anak

b. Hendaklah dikawinkan dengan orang yang setara (sekufu)

c. Maharnya tidak kurang dari mahar misil (sebanding)

b. Tidak dikawinkan dengan orang yang tidak mampu membayar mahar

c. Tidak dikawinkan dengan laki-laki yang mengecewakan (membahayakan)

anaknya kelak dalam pergaulannya, dengan laki-laki itu, seperti orang buta

atau orang yang sudah sangat tua sehingga tidak ada harapan akan dapat

kegembiraan dalam pergaulannya, Qa’idah “Usaha pemimpin terhadap

yang dipimpinnya didasarkan atas kemaslahatan”.43 Sabda Rasulullah

SAW:

Artinya : Dari ‘Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW telah nikah dengan
“Aisyah sewaktu ia baru berumur 6 tahun dan dicampuri serta
tinggal bersama Rasulullah sewaktu ia berumur 6 tahun” Sepakat
Ahli Hadits.

Bahwa hadits-hadits yang membolehkan bapak menikahkan anaknya

42 Sayyid Sabiq, op.cit., hlm. 18
43 Sulaeman Rasjid, op.cit., hlm. 385
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dengan tidak izin lebih dahulu terjadi sebelum datang perintah yang mewajibkan

izin. Dan kejadian mengenai diri ‘Aisyah (Pernikahannya) dengan Rasulullah

SAW adalah Khususiyah (tertentu) bagi Rasulullah SAW sendiri, tidak dapat

dijadikan dalil untuk umum.44

B. Identifikasi Tentang Keharmonisan Rumah Tangga

1. Pengertian Kerhamonisan Rumah Tangga

Keharmonisan keluarga berasal dari dua  suku kata, yaitu keharmonisan

dan keluarga. Keharmonisan menurut bahasa berasal dari kata harmonis yang

berarti hal (keadaan) selaras atau serasi, keselarasan, keserasian.45 Sedangkan

menurut istilah adalah agreement and cooperation”, yang artinya keharmonisan

adalah persetujuan dan kerjasama.46

Sedangkan keluarga ialah suatu unit terkecil dari suatu masyarakat yang

terdiri dari suami, istri dan anak-anak.47 Jadi, keharmonisan keluarga berarti

keselarasan, keserasian atau persetujuan dan kerjasama hubungan antara suami,

istri dan anak-anak sehingga tercipta keadaan yang aman, tentram, bahagia dan

sejahtera.

Menurut Moh Sochib, keluarga harmonis ialah “Keluarga yang ditandai

oleh keharmonisan hubungan antara ayah dan ibu,  ayah  dengan anak, serta

ibu dengan anak”. Dalam keluarga ini orang tua bertanggung jawab dan dapat

44Ibid.
45 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar BahasaIndonesia, (Jakarta:

Balai Pustaka, 2005), hlm. 390.
46 Martin H. Manser, Oxford Learner’s Pocket Dictionary, (New York: Oxford University

Press, 1991), hlm. 191.
47 Amin Syukur, Pengantar Studi Islam,(Semarang:Duta Grafika dan Yayasan Studi Iqra,

1993), hlm. 130
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dipercaya, semua anggota saling menghormati dan saling memberi tanpa harus

diminta, saling mendengarkan jika bicara bersama. Pendidikan kepada anak

dilaksanakan dengan teladan dan dorongan orang tua, setiap masalah dihadapi

dan diupayakan untuk dipecahkan bersama.48

Hussein Muhammad mendefinisikan keluarga haada didalamnya

terlindungi dan dapat menjalani kehidupannya dengan tenang dan tentram serta

tanpa ada rasa takut49. Hal senada juga diungkapkan Lubis Salam bahwa

keluarga harmonis ialah keluarga yang tenang damai, saling, mencintai dan

menyayangi antara suami istri dan anak.50

Dari pengertian keluarga harmonis di atas, dapat disimpulkan bahwa antara

suami dan istri, orang tua dan anak, serta kakak dan adik terjalin rasa kasih

sayang yang mengikat rasa kekeluargaan mereka. Mereka terhubung seperti

anggota tubuh yang saling melengkapi. Jika salah satu bagian sakit, maka yang

lain akan merasakan hal yang sama. Mereka akan saling bahu membahu untuk

menolong dan menyembuhkan. Dengan kata lain keluarga yang harmonis adalah

struktur keluarga itu utuh, dan interaksi diantara anggota keluarga berjalan

dengan baik, artinya hubungan psikologis diantara mereka cukup memuaskan

dirasakan oleh setiap anggota keluarga.

2. Dasar Hukum Tentang Keharmonisan Rumah Tangga

Dalam menjalankan kehidupan keluarga yang diawali oleh kegiatan

48 Shochib, makalah, Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak
Mengembangkan Disiplin Diri Sebagai Pribadi yang Berkarakter. hlm. 19

49 Amin Syukur, Pengantar Studi Islam,(Semarang:Duta Grafika dan Yayasan Studi
Iqra, 1993), hlm. 130

50 Lubis Salam, Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warahmah,
(Surabaya: Terbit Terang, t.th., hlm. 7
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Pernikahan adalah wajar kalau orang dalam berkeluarga selalu berupaya membuat

Pernikahan itu menjadiberhasil atau menjadi keluarga yang harmonis. Menurut

Nur Zahidah Hj Jaapar dan Raihanah Hj Azahari Ada tiga kriteria keluarga yang

harmonis, yaitu51:

1) Al sakinah

Al-Sakinah yang berarti ketenangan, ketenteraman, dan kedamaian jiwa

yang difahami dengan suasana damai yang melingkupi rumah tangga di mana

suami isteri yang menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling

menghormati dan saling toleransi.

Dalam al-Quran disebutkan sebanyak enam kali serta dijelaskan bahawa

sakinah itu telah didatangkan oleh Allah SWT ke dalam hati para Nabi dan

orang-orang yang beriman. Daripada suasana tenang (al-sakinah) tersebut akan

muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (al- mawaddah), sehingga rasa

bertanggungjawab kedua belah pihak semakin tinggi. Firman Allah SWT:













Artinya: Tuhan yang membuka jalan kemenangan itu, Dia lah yang
menurunkan semangat tenang tenteram ke dalam hati orang-orang
yang beriman (semasa mereka meradang terhadap angkara musuh)
supaya mereka bertambah iman dan yakin berserta dengan iman dan
keyakinan mereka yang sedia ada pada hal Allah menguasai

51 Nur Zahidah Hj Jaapar dan Raihanah Hj Azahari,“Model Keluarga Bahagia Menurut
Islam”,http://umrefjournal.um.edu.my/filebank/published_article/4541/JF2011_02 Keluarga%20
Bahagia.pdf., diakses pada23 Juli 2015
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tentera langit dan bumi (untuk menolong mereka) dan Allah adalah
Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.(Al Fath: 4)

2) Al mawaddah

Al-Mawaddah ditafsirkan sebagai perasaan cinta dan kasih sayang antara

suami isteri yang melahirkan kesenian, keikhlasan dan saling  hormat

menghormati antara suami isteri, semua ini akan melahirkan kebahagiaan

dalam rumah tangga. Melalui al-mawaddah, pasangan suami isteri akan

mencerminkan sikap saling melindungi dan tolong menolong. Sikap ini akan

menguatkan lagi hubungan silaturahim di antara keluarga dan masyarakat luar.

Bagi pasangan campur, al-mawaddah ini tidak hanya terhad kepada suami dan

isteri, ibu bapa dan anak-anak, tetapi juga dengan seluruh keluarga dan

masyarakat. Firman Allah yang menggesa anak-anak mengasihani dan

berbakti kepada kedua ibu bapa. Antaranya firman Allah dalam al-Quran:





















Artinya: Tuhanku, tunjukilah aku   untuk mensyukuri nikmat Engkau

yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku dan
supaya Aku dapat  berbuat amal yang soleh yang Engkau redhai
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berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak
cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan
sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.
(Surah al-Ahqaf 46: 15)52

3) Al rahmah

Al-Rahmah dimaksudkan dengan perasaan belas kasihan, toleransi, lemah-

lembut dengan ketinggian budi pekerti dan akhlak yang mulia. Tanpa kasih

sayang dan perasaan belas kasihan, sebuah keluarga ataupun Pernikahan itu

akan tergugat dan bisa membawa kepada kehancuran. Kebahagiaan amat

mustahil untuk dicapai tanpa adanya rasa belas kasihan antara individu

keluarga. Allah SWT berfirman:










Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang   demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Surah
al- Rum 30: 2153)

Oleh yang demikian, tidak ada satu prinsip yang lebih mantap mengenai

pergaulan hidup dan perhubungan bersuami isteri selain daripada apa yang

tersurat dan tersirat dalam ayat al-Quran di atas. Jadi dapat dijelaskan bahwa

keluarga bahagia itu ialah satu keluarga yang dapat merasa senang antara satu

52 Departemen Agama RI, Op.cit hlm. 726
53 Ibid, hlm. 745
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sama lain serta mempunyai objektif pembinaan keluarga yang jelas dan positif.

3. Cara Untuk Menjalin Kearmonisan Rumah Tangga

Sebagaimana mestinya dalam membentuk keluarga harus diawali

dengan proses pernikahan terlebih dahulu yaitu adanya akad hubungan yang telah

dihalalkan oleh Allah SWT. Rumahku adalah surgaku, sebuah ungkapan paling

tepat tentang bangunan keluarga harmonis. Rumah tidak hanya dimaknai fisik

tetapi lebih bernuansa nilai fungsional dalam membentuk kepribadian anak

manusia guna mencapai kedewasaan dan kesempurnaan hidup yaitu kehidupan

rumah tangga yang dipenuhi pemenuhan fungsi dan nilai-nilai lahiriah, nilai

ekonomis, biologis, kerohanian, pendidikan, perlindungan, keamanan sosial dan

budaya yang terpadu secara harmonis.

Dalam hal ini rasulullah SAW telah menjelaskan kepada umatnya

berupa prinsip-prinsip pokok yang harus ditempuh sehingga sesuai dengan yang

diidam-idamkan oleh setiap pasangan suami istri yang harus tercapai dengan

baik.

Menurut Ramayulis ada lima unsur pokok yang   harus diterapkan

dalam rumah tangga, yaitu54:

1) Kecenderungan mempelajari dan mengamalkan ilmu agama

Ajaran Islam   adalah unsur pokok yang paling penting dalam pembinaan

keluarga untuk terciptanya ketenangan dan kebahagiaan. Yang berupa petunjuk

untuk mengerjakan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kejahatan)

artinya agama adalah sebagai benteng yang kokoh dan kuat untuk mencapainya

54 Ramayulis, Pendidikan Islam  Dalam RumahTangga, (Jakarta:Kalam Mulia, 2001),
hlm. 67
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tujuan Pernikahan.

2) Akhlak dan kesopanan

Akhlak dan kesopanan dalam suatu rumah tangga dapat menciptakan

hubungan yang harmonis antara sesama keluarga, tetangga dan

lingkungannya.

3) Harmonis dalam pergaulan

Manusia sebagai makhluk yang lemah tidak dapat berdiri sendiri tanpa

bantuan orang lain. Setiap manusia memerlukan terjadinya kerja sama yang

kuat kesamaannya.

4) Hakekat dan hidup sederhana

Hidup hemat adalah pangkal kebahagiaan dan ketenangan keluarga sedangkan

boros dan royal adalah pangkal kehancuran keluarga.

5) Menyadari kelemahan diri sendiri

Menyadari kelemahan   diri sendiri sangat perlu karena bila hal demikian

disadari maka kelemahan orang lain tidak akan kelihatan.

Kelima unsur diatas perlu dihayati dan diamalkan oleh setiap penghuni

keluarga sebagai dasar untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang

harmonis, bahagia lahir dan batin, suami istri dapat mencapainya dengan cara di

bawah ini antara lain:

a) Memupuk rasa cinta kasih

Hendaknya suami istri selalu berupaya memupuk cinta kasih dengan

saling menyayangi, kasih mengasihi, hormat meghormati dan rasa saling

menghargai.
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b)  Memupuk saling pengertian

Bahwa suami istri sebagai manusia biasa mempunyai kelebihan dan

kekurangan baik secara fisik maupun mental, karena itu hendaknya saling

memahami.

c)  Saling menerima kenyataan

Jodoh dan rizki adalah urusan Tuhan, ini harus disadari oleh suami istri.

Namun kita diwajibkan untuk berikhtiar, sedang nasibnya itulah yang harus

diterima dengan lapang dada dan jadi masing-masing tidak menuntut di luar

kemampuan.

d) Saling mengadakan penyesuaian diri

Setelah mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing  suami istri

agar dapat menyesuaikan, saling melengkapi dan saling memberikan

bantuan.

e) Saling memaafkan

Sikap ini paling penting untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah

tangan, karena kesalahan yang sangat sepele tidak jarang menjadi problem

yang sangat rumit dan mengancam ketentraman rumah tangga.55

f) Saling bermusyawarah

Saling bermusyawarah dalam rumah tangga dapat menumbuhkan rasa

tanggung jawab ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, diantara suami

istri dan anggota keluarga yang lain oleh karena itu masing-masing pihak

dituntut untuk jujur, terbuka dan lapang dada, suka memberi dan

55 Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan Menuju KeluargaBahagia, (Al-Bayan,
Bandung, 1995), hlm. 56
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menerima tidak menang sendiri.56

g) Saling mendorong untuk kemajuan bersama

Suami istri saling berusaha untuk senantiasa memberi semangat dalam

mengerjakan kemajuan karir, apalagi untuk keperluan bersama dan

kebahagiaan di masa depan. Namun demikian jika mulai mengarah pada

hal-hal negatif, suami istri harus mengingatkan.57

Selain itu, demi terwujudnya keluarga harmonis, setiap anggota keluarga

harus memahami secara  baik fungsi keluarga. Dengan cara itu, anggota keluarga

dapat mendeskripsikan peran yang harus dijalaninya dalam keluarga tersebut. Paul

B. Horton dan Chester L. Hunt mengidentifikasi beberapa fungsi keluarga

diantaranya yaitu, fungsi pengaturan seksual, fungsi reproduksi, fungsi

sosialisasi, fungsi penentuan status, fungsi perlindungan, fungsi ekonomi, fungsi

sosial dan fungsi agama.58

4. Faktor  Yang Mempengaruhi Tidak Terjalinnya Keharmonisan Rumah
Tangga.

Sebagaimana mestinya dalam membentuk keluarga harus diawali

dengan proses pernikahan terlebih dahulu yaitu adanya akad hubungan yang telah

dihalalkan oleh Allah SWT. Rumahku adalah surgaku, sebuah ungkapan paling

tepat tentang bangunan keluarga harmonis. Rumah tidak hanya dimaknai fisik

tetapi lebih bernuansa nilai fungsional dalam membentuk kepribadian anak

manusia guna mencapai kedewasaan dan kesempurnaan hidup yaitu kehidupan

56 Amanun Harahap, Buku Pintar Keluarga Muslim, Badan Penasehat Perkawinan,
Perselisihan Dan Perceraian (BP.4), Semarang, 1993), hlm.16-17

57 Amanun Harahap, Buku Pintar Keluarga Muslim, hlm. 57.
58 Diklat Kementrian Agama RI, Keluarga Harmoni Dalam PerspektifBerbagai Komunitas

Agama,hlm. 17.
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rumah tangga yang dipenuhi pemenuhan fungsi dan nilai-nilai lahiriah, nilai

ekonomis, biologis, kerohanian, pendidikan, perlindungan, keamanan sosial dan

budaya yang terpadu secara harmonis. Namun ketidak harmonisan sering terjadi

pada Pernikahan seseorang  sehingga terjadi kehancuran dan perceraian adapun

faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor intern

1) Kecurigaan yang berlebihan tidak adanya rasa saling percaya antar sesama

anggota keluarga.

2) Adanya rasa egois antar sesama anggota keluarga.

3) Terlalu banyak mementingkan diri sendiri tidak adanya rasa kepedulian

antar sesama anggota keluarga.

4) Selalu ingin berkuasa dalam segala hal t idak adanya rasa tahu diri dan

proporsional.

5) Merasa dirinya yang palingbenar tidak adanya sikap pemaaf dan saling

mengingatkan.

6) Mengabaikan tata krama tidak adanya sikap sopan, ramah, dan saling

menyayangi.

b. Faktor ekstern

1) Faktor keluarga adalah tidak mau menerima saran, nasihat, memghormati

keputusan, menghargai pendapat, dan menjunjung tinggi norma – norma

keluarga.

2) Faktor masyarakat yaitu tidak mau mentaati peraturan, adat istiadat
masyarakat setempat, berpendapat sempit, kurang peduli terhadap
lingkungan setempat dengan semangat kebersamaan, tidak supel dalam
pergaulan bermasyarakat


