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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sempurna dan mulia. 

Maka dalam segala aspek kehidupan, Allah SWT mengawal kemuliaan manusia 

dengan adanya aturan yang menyelamatkan manusia dari kenistaan. Diantara aturan 

tersebut adalah pernikahan. Pernikahan disyariatkan oleh Allah SWT untuk 

menghindarkan manusia dari perzinaan. Juga sebagai solusi atas kodrat manusia 

berupa naluri menyukai lawan jenis. 

Hal ini sesuai dengan sunnatullah  yang mana Allah Swt menciptakan semua 

makhluknya secara berpasang-pasangan. Sebagaimana ditegaskan dalam QS. 

Yasin/36: 36 yaitu : 

ا ََل يَۡعلَُموَن   ا تُۢنبُِت ٱْۡلَۡرُض َوِمۡن أَنفُِسِهۡم َوِممَّ َج ُكلََّها ِممَّ َن ٱلَِّذي َخلََق ٱْۡلَۡزَوَٰ  ُسۡبَحَٰ

Terjemahnya : 

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. 
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Pernikahan dilaksanakan demi menjaga martabat dan kehormatan sebagai 

manusia yang mempunyai akal pikiran dan budi pekerti yang luhur. Islam merupakan 

agama yang terhormat, sehingga menganjurkan umatnya untuk  melakukan 

pernikahan atas dasar rasa cinta, rasa kasih serta rasa sayang. Oleh karena itu, 
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pernikahan merupakan anjuran yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah 

tangga sekaligus jalan untuk melanjutkan keturunan.
2
 

Sebagaimana firman Allah tentang tujuan dari perkawinan dalam QS. Ar-

Rum/30: 21 yaitu : 

َودَّٗة وَ  ٗجا ل ِتَۡسُكنُٓواْ إِلَۡيَها َوَجَعَل َبۡيَنُكم مَّ ۡن أَنفُِسُكۡم أَۡزَوَٰ تِِهۦٓ أَۡن َخلََق لَُكم م ِ  إِنَّ َوِمۡن َءاَيَٰ
َرۡحَمة ًۚ

ٖت ل ِقَۡوٖم َيتَفَكَُّروَن  فِ  ِلَك َْلٓيََٰ  ي ذََٰ

Terjemahnya : 

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.
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Ayat di atas dapat kita peroleh  kepastian bahwa Islam menganjurkan 

pernikahan. Islam memandang pernikahan mempunyai nilai keagamaan sebagai 

ibadah kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Nabi, guna menjaga keselamatan hidup 

keagamaan yang bersangkutan. Dari segi lain, pernikahan dipandang mempunyai 

nilai kemanusiaan, untuk memenuhi naluri hidupnya, guna melangsungkan kehidupan 

jenis, mewujudkan ketentraman hidupnya, dan menumbuh serta memupuk rasa kasih 

sayang dalam hidup bermasyarakat. Oleh karenanya, sengaja hidup membujang tidak 

dapat di benarkan.
4
 

                                                           
2
 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam (Jakarta: Sinar Baru Al Gesindo, 2010), h.374 

3
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, jilid 10 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 

h.343 
4
 Ahmad Azhar Bazhir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 2004) , h.13 



3 
 

 
 

Pernikahan merupakan salah satu bentuk ikatan yang sah antara wanita dan pria 

agar dapat menjalankan kehidupan yang baru sebagai keluarga bahagia dan juga agar 

keduanya dapat melanjutkan keturunan. 

UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan menyebutkan, bahwa pernikahan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5
 

Jadi, suami dan istri harus saling melengkapi dan membantu agar masing-

masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spiritual 

dan material. 

Ketika sebuah ikatan pernikahan akan dilakukan, maka harus mempersiapkan 

dua unsur penting yang harus dimiliki kedua mempelai, yaitu kematangan jasmani 

dan kematangan rohani. Kedua unsur tersebut adalah sebuah tongkat yang menjadi 

pegangan bagi kedua mempelai untuk memikul tanggung jawab, baik secara materiil 

maupun non materiil, agar tercipta keluarga yang harmonis. 

Perlu diketahui bahwa, ketika sudah menjadi suami dan istri, ada beberapa hal 

yang harus masing-masing individu pahami. Hak dan kewajiban suami istri, 

misalnya. Ada hak suami dan ada juga hak istri. Begitu pula, ada kewajiban suami 

terhadap istri dan ada juga kewajiban istri terhadap suami. Semua itu sudah diatur 

dalam undang-undang perkawinan, kompilasi hukum Islam, dan juga didalam syariat 

agama Islam. Semua itu perlu dipahami oleh semua orang, terutama bagi suami dan 

istri. Karena dalam memahami hak dan kewajiban suami istri, diharapkan dapat 
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menjadikan keluarga tersebut menjadi keluarga yang dapat mencapai tujuan 

pernikahan, yaitu sakinah, mawaddah dan warahmah. 

Pernikahan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak 

memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau 

di kota. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik fisik 

maupun mental akan mencari pasangannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. 

Dalam kehidupan manusia pernikahan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk 

seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang bisa memahami hakekat dan tujuan dari 

pernikahan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam 

berumah-tangga. 

Usia pernikahan perlu dibatasi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya 

pernikahan anak yang masih asyik dengan dunia bermain supaya dapat membentuk 

keluarga yang kekal dan bahagia, maka calon mempelai laki-laki dan perempuan 

harus benar-benar telah siap jiwa dan raganya, serta mampu berfikir dan bersifat 

dewasa. Selain itu batasan usia nikah ini juga untuk menghindari terjadinya 

perceraian dini.
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Tidak selamanya suatu rumah tangga dapat selalu bahagia dan berjalan mulus 

seperti yang direncanakan para mempelai sewaktu melangsungkan pernikahan. 

Adakalanya suatu ikatan pernikahan harus putus di tengah jalan karena perceraian. 

Usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus 

perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan 

berumah tangga bagi suami istri. 
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Desa Biru Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana merupakan salah 

suatu daerah yang mana marak terjadi pernikahan diusia yang masih muda dan tidak 

jarang diantara beberapa pasangan suami istri pelaku nikah muda berakhir cerai gugat 

maupun talak. 

Setelah penulis melakukan observasi di lapangan ditemui 4 orang suami 

maupun beberapa orang istri dari pelaku nikah muda yang masih begitu asik dengan 

dunia mudanya, yang kemudian memicu konflik dalam keluarga. Fenomena tersebut 

menginspirasi penulis melakukan kegiatan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagi Para Pelaku Nikah Usia 

Muda Di Desa Biru Kec. Poleang Timur Kab.Bombana’’. 

B. Fokus Penelitian 

Berangkat dari latar belakang diatas, penelitian ini difokuskan pada “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagi Para 

Pelaku Nikah Usia Muda di desa Biru Kec. Poleang Timur Kab.Bombana”. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian diatas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana pemahaman dan tanggung jawab atas hak dan kewajiban pasangan 

suami istri bagi para pelaku nikah usia muda di Desa Biru Kec. Poleang Timur 

Kabupaten Bombana? 

2. Bagaimana  dampak pernikahan usia muda di desa Biru, Kec.Poleang Timur, 

Kab.Bombana? 
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3. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami istri yang 

nikah usia muda di desa Biru, Kec.Poleang Timur, Kab.Bombana? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pemahaman dan tanggung jawab mengenai hak dan 

kewajiban suami istri bagi para pelaku nikah usia muda di Desa Biru Kec. 

Poleang Timur Kabupaten Bombana. 

2. Untuk mengetahui dampak pernikahan usia muda di desa Biru, Kec. Poleang 

Timur, Kab.Bombana. 

3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang pemahaman hak dan 

kewajiban suami istri yang nikah usia muda di desa Biru. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

a. Sebagai perbandingan antara teori yang didapat dibangku kuliah dengan 

fakta yang ada di lapangan. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dibidang penelitian 

sejenis. 

2. Secara praktis 

a. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini dapat diharapkan memberikan 

masukan dan pengetahuan bagi masyarakat secara umum dan bagi 

Masyarakat di Desa Biru Kec. Poleang Timur khususnya mengenai hak dan 

kewajiban pasangan suami istri bagi para pelaku nikah usia muda. 
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b. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi deskripsi 

mengenai hak dan kewajiban pasangan suami istri bagi para pelaku nikah 

usia muda. 

F. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran variabel-variabel dalam penelitian 

ini, maka yang menajdi definisi operasional adalah sebagai berikut : 

1. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah 

ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak 

memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, 

kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh 

undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk 

menuntut sesuatu, derajat atau martabat.
7
 

2. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal 

yang harus dilaksanakan).
8
 

3. Istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami. 

Istri (Sanskerta: strī yang artinya adalah "wanita" atau "perempuan") adalah 

salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita. Seorang wanita 

biasanya menikah dengan seorang pria dalam suatu upacara pernikahan 

sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri dan pasangannya sebagai 

seorang suami. Dalam berbagai agama biasanya seorang wanita hanya boleh 
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menikah dengan satu pria. Dalam budaya tertentu, pernikahan seorang pria 

dengan banyak wanita diperbolehkan. Hal ini dinamakan poligami, sedangkan 

pernikahan seorang wanita dengan banyak pria disebut poliandri.
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4. Suami pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri).
10

 Suami 

adalah salah seorang pelaku dalam pernikahan yang berjenis kelamin pria yang 

berikrar, berucap janji untuk memperistri wanitanya. Seorang pria biasanya 

menikah dengan seorang wanita dalam suatu upacara pernikahan sebelum 

diresmikan statusnya sebagai seorang suami dan pasangannya sebagai 

seorang istri. Dalam berbagai agama biasanya seorang pria hanya boleh 

menikah dengan satu wanita. Dalam budaya tertentu pernikahan seorang wanita 

dengan banyak pria dikategorikan sebagai poliandri. 
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