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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Relevan 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian akan di cantumkan penelitian 

yang sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti yang lain yang relevan dengan 

penelitian yang akan di lakukan oleh penulis. 

1. Hubungan Antara Usia Waktu Menikah dengan kejadian kekerasan dalam rumah 

tangga di Manado Periode September 2012 – Agustus 2013. Hasil temuan  

penelitian ini menunjukan kasus KDRT banyak terjadi pada rentan usia 15-20 

tahun yaitu berjumlah 37 kasus dengan persentase (68,52%), diikuti oleh rentan 

usia 21-25 tahun yaitu berjumlah 13 responden dengan persentase (24,07%), 

rentan usia 26-30 tahun berjumlah 3 responden dengan persentase (5,55%) dan 

rentan usia lebih atau sama dengan 30 tahun berjumlah 1 responden dengan 

persentase (1,86%). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak kasus KDRT 

terjadi pada usia waktu menikah dini di bandingkan dengan usia waktu menikah 

dewasa.
11

 

2. Konstruksi Makna Perkawinan Di Usia Dini (Studi Fenomenologi Pada 

Perempuan Pelaku Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Tapung Hulu) Hasil 

temuan Motif perempuan menjalani perkawinan usia dini di Kecamatan Tapung 

Hulu terbagi menjadi dua menurut pandangan teori Fenomenologi Alfred Schutz, 

                                                           
11

Mantiri, Hubungan Antara Usia Waktu Menikah Dengan Kejadian Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga di Manado Periode September 2012–Agustus 2013 (e-CliniC, 2014) 2(1) 
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adalah karena telah melakukan hubungan biologis dan hamil di luar nikah, 

pendidikan yang rendah, dan merasa nyaman serta yakin terhadap pasangan. 

Sedangkan motif untuk (in order to motive) yang mendorong perempuan dalam 

melakukan perkawinan usia dini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi 

keluarga, bahagia di dunia dan akhirat serta adanya keinginan untuk hidup 

mandiri. Pemaknaan yang diberikan oleh perempuan pelaku perkawinan usia dini 

di Kecamatan Tapung Hulu terhadap perkawinannya dikategorikan sebagai 

konsekuensi dari perbuatan di masa lalu, yaitu ketidakberdayaan mereka terhadap 

sanksi sosial dan rasa penyesalan terhadap perbuatan di masa lalu menggiring 

pemikiran mereka untuk memaknai perkawinan sebagai sebuah konsekuensi yang 

mau tidak mau harus mereka jalani dengan lapang hati. Sebagai penyempurna 

kebahagiaan, yakni dimana seseorang bisa mendapatkan menerima rasa kasih 

sayang dan cinta dari keluarga inti maupun dari pasangannya. Pengalaman 

komunikasi perempuan pelaku di Kecamatan Tapung Hulu dikategorikan menjadi 

pengalaman komunikasi menyenangkan (positif) dan pengalaman komunikasi 

tidak menyenagan (negatif). Pengalaman komunikasi menyenangkan yaitu dengan 

suami seperti perasaan nyaman dan diayomi. Begitupun dengan keluarga dan 

kerabat, adanya dukungan dari keluarga dan hubungan harmonis dengan kerabat 

sangat membantu mereka saat sedang kesulitan. Sementara pengalaman 

komunikasi tidak menyenangkan yang dialami oleh perempuan pelaku perkawinan 

usia dini di Kecamatan Tapung Hulu yakni menjadi buah bibir di lingkungan 

tempat tinggal terlebih bagi mereka yang hamil di luar nikah, merasa dirinya lebih 
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banyak mengalah jika terjadi perdebatan dan selisih paham dengan pasangan, dan 

kekecewaan orangtua terhadap pelaku nikah dini yang terlanjur hamil di luar 

nikah.
12

 

3. Penyelesaian Konflik Interpersonal Pasangan  Pernikahan Dini: Studi Kasus Di 

Kabupaten Bantul, Yogyakarta . Hasil penelitian ditemukan bahwa sebab-sebab 

terjadinya pernikahan dini dibedakan menjadi 2 kondisi yaitu atas dasar 

perjodohan dan atas dasar hamil di luar nikah. Faktor budaya Jawa ternyata ikut 

berpengaruh terhadap tipe penyelesaian konflikinforman yang diteliti. Mereka 

berupaya mempertahankan hubungan suami istri meski sering terlibat konflik. 

Dalam hal sumber konflik ada persamaan dari 3 pasang informan, yaitu 

pemenuhan kebutuhan ekonomi, faktor cemburu, dan egoisme yang relatif tinggi. 

Dalam penyelesaian konflik,pada awalnya informan menggunakan tipe 

menghindar dan menang-kalah, tetapi pada akhirnya tipe menang-menang.  

Konflik juga berdampak positif dalam perkembangan hubungan mereka, yaitu 

hubungan semakin membaik pasca konflik dan tidak berujung pada perceraian.
13

 

4. Kualitas Hidup Perempuan Pulau Mandangin yang Menikah Dini. Hasil Penelitian 

Kualitas hidup perempuan Pulau Mandangin yang menikah dini ditinjau dari 

kesejahteraan fisik, material, sosial, pengembangan dan aktiifitas, serta emosional 

menunjukkan kondisi yang relatif baik. Kondisi tersebut didominasi oleh aspek 

                                                           
12

 Ramadhani, T. S.,& Wirman, W. Konstruksi Makna Perkawinan di Usia Dini (Studi 

Fenomenologi pada Perempuan Pelaku Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Tapung Hulu). Jurnal 

Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2016, 4(1), 1-14.  
13

Suciati, s., & Sofyan, Penyelesaian Konflik Interpersonal Pasangan Pernikahan Dini: Studi 

Kasus di Kabupaten Bantul (Yogyakarta: UMY, 2017)  
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kesejahteraan emosional/ psikologis sebagai komponen subjektif yang berupa 

persepsi individu dalam memaknai kenyataan hidup dengan ikhlas, pasrah dan 

merasa cukup dengan kondisi yang ada. Oleh karenanya meskipun perempuan 

Pulau Mandangin yang menikah dini menunjukkan kondisi gejala kesehatan yang 

kurang baik, terhambatnya pengembangan bakat minat dan komunikasi dengan 

lingkungan sosial, serta terbatasnya pemenuhan kebutuhan hidup, mereka tetap 

memiliki kualitas hidup yang relatif baik karena dengan adanya sikap ikhlas, 

pasrah dan merasa cukup dengan kondisi yang ada terbukti mampu mereduksi 

kesenjangan antara kondisi kehidupan ideal yang diharapkan dengan kenyataan 

yang ada.
14

 

Berdasarkan kajian peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan 

penulis yang berjudul Tinjauan hukum Islam terhadap pemahaman hak dan 

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

Timur Kab.Bombana memiliki persamaan dan perbedaan. 

Persamaanya yaitu Sama-sama meneliti tentang pernikahan muda. 

Sedangkan perbedaannya pertama yaitu Penelitian pertama meneliti tentang 

Hubungan Antara Usia Waktu Menikah Dengan Kejadian Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga. Penelitian kedua tentang Konstruksi Makna Perkawinan Di Usia 

Dini. Penelitian ketiga Penyelesaian Konflik Interpersonal Pasangan  Pernikahan 

Dini. Penelitian keempat Kualitas Hidup Perempuan Pulau Mandangin yang 

                                                           
14

Setyawan, A., & Herdiana, I., Kualitas Hidup Perempuan Pulau Mandangin Yang Menikah 

Dini. Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial, 2016, 5(1), 1.  
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Menikah Dini. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu mengenai 

Tinjauan hukum Islam terhadap pemahaman hak dan kewajiban suami istri. 

Perbedaan yang kedua terletak pada objek penelitian, penelitian terdahulu yang 

pertama terletak di Manado, penelitian kedua di Kecamatan Tapang Hulu, 

penelitian ketiga di Kabupaten Bantul Yogyakarta, penelitian keempat di Pulau 

Mandangin. Sedangkan tempat penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu di 

Desa Biru, Kec.Poleang Timur, Kab.Bombana. 

B. Landasan Teori 

1. Pernikahan Menurut Hukum Islam 

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua 

makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan 

adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk 

berkembangbiak dan melestarikan hidupnya.
15

 

Kata nikah atau kawin berasal dari bahasa Arab yaitu “النكاح” dan “الزواج” ,yang 

secara bahasa mempunyai arti “الوطئ” (setubuh, senggama)
16

 dan ”الضم” (berkumpul). 

Dikatakan pohon itu telah menikah apabila telah berkumpul antara satu dengan yang 

lain.
17

 Secara hakiki nikah diartikan juga dengan berarti bersetubuh atau 

bersenggama, sedangkan secara majazi bermakna akad.
18

 

                                                           
15

 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999),  h.9 
16

 Ahmad Warson Al-Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka 

Progressif, 1997), h.1461 
17

 Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh ‘Ala Mazahib Al-‘Arba’ah Juz 4, (T.tp: Dar El-Hadits, 

2004), h.7 
18

 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Juz 9, (T.tp: Dar El-Fikr, 1997),  

h.6513 
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Makna nikah berarti al-jam’u dan al-dhamu yang artinya kumpul.
19

 Makna 

nikah (Zawa’j) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwi’j yang artinya akad nikah. Juga 

dapat diartikan (wat’u al-zaujah) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir 

sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah 

berasal dari bahasa arab “nikahun” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata 

kerja (fi’il madi) “nakaha” sinonimnya “tazawwaja” kemudian diterjemahkan dalam 

bahasa Indonesia sebagai pernikahan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab 

telah masuk dalam bahasa Indonesia.
20

 

Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam al-Qur’an dengan arti nikah, seperti 

dalam QS. An-Nisa/3 :
21

 

َع   َث َوُربََٰ
َن ٱلن َِسآِء َمۡثنَىَٰ َوثُلََٰ َمىَٰ فَٱنِكُحواْ َما َطاَب لَُكم م ِ

ََٰ  فَإِۡن ِخۡفتُۡم أََلَّ َوإِۡن ِخۡفتُۡم أََلَّ تُۡقِسُطواْ فِي ٱۡليَت

ٓ أََلَّ تَعُولُواْ   ِلَك أَۡدنَىَٰ
نُُكۡمًۚ ذََٰ ِحدَة  أَۡو َما َملََكۡت أَۡيَمَٰ  تَۡعِدلُواْ فََوَٰ

Terjemahnya: 

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah 

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika 

kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau 

budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada 

tidak berbuat aniaya.
22

 

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata 

perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin” , yang 

                                                           
19

 Sulaiman Al-Mufarraj, Bekal Pernikahan, (Jakarta: Qisthi Press, 2003),h. 5 
20

 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.11 
21

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia :Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009),  h.36 
22

 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Mekar, 2004),  h.99 
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menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan 

hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum untuk 

tumbuhan, hewan, dan manusia yang menunjukkan proses generatif secara alami. 

Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan untuk manusia karena mengandung 

keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan terutama menurut agama. Makna 

nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab 

(pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan 

dari pihak laki-laki) selain itu nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.
23

 

Terdapat pula kata nikah dengan arti akad, seperti tersebut dalam firman Allah 

QS. An-Nisa/22: 

ِحَشٗة َوَمۡقٗتا َوَسآَء َسبِيال    َوََل تَنِكُحواْ َما
َن ٱلن َِسآِء إَِلَّ َما قَۡد َسلََفًۚ إِنَّهُۥ َكاَن فََٰ  نََكَح َءابَآُؤُكم م ِ

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, 

terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji 

dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).
24

 

Ayat tersebut di atas mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh 

ayahnya itu haram dinikahi karena ayah telah melangsungkan akad nikah dengan 

perempuan tersebut, meskipun di antara keduanya telah melangsungkan hubungan 

kelamin.
25

 

                                                           
23

 Abd. Rachman Assegaf, Study Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim 

Kaffah, (Yogyakarta: Gama Media, 2005), h.131 
24

 Ibid, h.102 
25

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Kencana, 2009), h.37 
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Para ahli fikih biasa menggunakan rumusan definisi sebagaimana tersebut di 

atas dengan penjelasan sebagai berikut:
26

 

a. Penggunaan lafaz akad (عقد) untuk menjelaskan bahwa pernikahan itu adalah 

suatu perjanjian yang dibuat oleh orang- orang atau pihak - pihak yang terlibat 

dalam pernikahan. Pernikahan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia 

peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin 

antara laki-laki dan perempuan. 

b. Penggunaan ungkapan: الوطء اباحة يتضمن (yang mengandung maksud 

membolehkan hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki-laki 

dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya 

secara hukum syara. Di antara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu 

adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian akad itu 

adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh. 

c. Menggunakan kata تزويج او انكاح بلفظ , yang berarti menggunakan lafaz na-ka-ha 

atau za-wa-ja mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan 

kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan kata 

na-ka-ha dan za-wa-ja, oleh karena dalam Islam di samping akad nikah itu ada 

lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan 

itu, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seorang perempuan atau disebut juga 

perbudakan. Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut 

pernikahan, tapi menggunakan kata tasarri. 

                                                           
26

 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, Cet.1, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.74-75 
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Ulama Hanafiyah  memberikan pengertian nikah adalah akad yang memberikan 

faedah dimilikinya kenikmatan dengan sengaja, maksudnya  adalah untuk 

menghalalkan seorang laki-laki memperoleh kesenangan (istimta) dari wanita, dan 

yang dimaksud dengan memiliki di sini adalah bukan makna yang hakiki.
27

 Definisi 

ini menghindari kerancuan dari akad jual beli (wanita), yang bermakna sebuah akad 

perjanjian yang dilakukan untuk memiliki budak wanita.
28

 

Sedangkan menurut ulama Shafi‘iyah, nikah adalah akad yang mengandung 

ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tajwiz atau 

semakna dengan keduanya.
29

 

Ulama Malikiyah  mendefinisikan pernikahan adalah akad perjanjian untuk 

menghalalkan meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram, atau wanita 

Majusiyah, wanita Ahli kitab melalui sebuah ikrar.
30

 

Ulama Hanabilah berkata, akad pernikahan maksudnya sebuah perjanjian yang 

didalamnya terdapat lafaz nikah atau tajwiz atau terjemahan (dalam bahasa lainnya) 

yang dijadikan sebagai pedoman.
31

 

Dapat diperhatikan dalam definisi-definisi ini, bahwa semuanya mengarah pada 

titik diperbolehkannya terjadinya persetubuhan, atau dihalalkannya  memperoleh 

                                                           
27 Abdurrahman Al-Jaziri, Al Fiqh ‘Ala Mazahib Al-‘Arba’ah juz 4, (t.tp: Dar El-Hadits, 

2004), h.8  
28 Yusuf Ad-Duraiwisy, Nikah Sirri, Mut’ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur’an dan  

As-Sunnah, Penerjemah Muhammad Ashim, (Jakarta: Darul Haq, 2010), h.17  
29 Abdurrahman Al-Jaziri, Al Fiqh ‘Ala Madhahib Al-‘Arba’ah juz 4, (t.tp: Dar El-Hadits, 

2004), h.8 
30 Yusuf Ad-Duraiwisy, Nikah Sirri, Mut’ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur’an dan 

As-Sunnah, Penerjemah Muhammad Ashim, (Jakarta: Darul Haq, 2010), h.17   
31

 Ibid, h.18 
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kenikmatan (dari seorang wanita) dengan lafaz tertentu keseluruhan aspeknya 

dikandung dalam kata nikah atau tazwij  dan merupakan ucapan seremonial yang 

sakral. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian nikah 

adalah perjanjian yang  bersifat syar‘i yang berdampak pada halalnya seorang (lelaki 

atau perempuan) memperoleh kenikmatan dengan pasangannya berupa berhubungan 

badan dan cara-cara lainnya dalam bentuk yang disyari’atkan, dengan ikrar tertentu 

secara disengaja. 

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat satu segi saja, 

yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita 

yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu 

mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan 

perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya 

perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan 

penegasan arti pernikahan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi 

juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya. 

2. Dasar Hukum Pernikahan 

Hukum nikah yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan 

sesamanya yang menyangkut kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban 

yang berhubungan dengan pernikahan tersebut. Pernikahan adalah sunnatullah, 

hukum alam di dunia. Pernikahan dilakukan oleh manusia, hewan, dan juga tumbuh-

tumbuhan, karenanya menurut sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu 
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kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari 

oksigen dan hidrogen), listrik ada positif dan negatifnya dan sebagainya.
32

 

Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai 

dengan pernyataan Allah dalam QS. Az-Zhariyat/49: 

 َوِمن ُكل ِ َشۡيٍء َخلَۡقنَا َزۡوَجۡيِن لَعَلَُّكۡم تَذَكَُّروَن  

Terjemahnya: 

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat 

akan kebesaran Allah.
33

 

 

Pernikahan itu sangat penting sekali kedudukannya sebagai dasar pembentukan 

keluarga sejahtera, di samping melampiaskan seluruh cinta yang sah. Itulah sebabnya 

dianjurkan oleh Allah Swt dan junjungan kita Nabi Muhammad Saw untuk menikah. 

Diantara dasar hukum dianjurkannya pernikahan adalah sebagai berikut: 

a. QS. Ar-Rum/21 

ٗجا ل ِتَۡسُكنُٓواْ إِ  ۡن أَنفُِسُكۡم أَۡزَوَٰ تِِهۦٓ أَۡن َخلََق لَُكم م ِ  إِنَّ فِي َوِمۡن َءايََٰ
َودَّٗة َوَرۡحَمة ًۚ لَۡيَها َوَجعََل بَۡينَُكم مَّ

قَۡوٖم يَتَفَكَُّروَن   ٖت ل ِ ِلَك َْلٓيََٰ  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.
34

 

 

 

 

                                                           
32 H.S.A. Al-Hamdani, Risalah Nikah, terjemah Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 

h.1  
33

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Mekar, 2004), h.826  
34

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Mekar, 2004), h.406 
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b. QS. An-Nur/32 

 ُ ِلِحيَن ِمۡن ِعبَاِدُكۡم َوإَِمآئُِكۡمًۚ إِن يَُكونُواْ فُقََرآَء يُۡغنِِهُم ٱّللَّ َمىَٰ ِمنُكۡم َوٱلصََّٰ  ِمن فَۡضِلِهۦ  َوأَنِكُحواْ ٱْۡلَيََٰ

ِسٌع َعِليٞم   ُ َوَٰ  َوٱّللَّ

Terjemahnya: 

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 Mengetahui.
35

 

 

c. QS. Yasin/36 

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

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.
36

 

 

Pernikahan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah 

tergantung pada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam, 

membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu: 

Maslahat  yang diwajibkan oleh Allah Swt. Bagi hamba-Nya. Maslahat wajib 

bertingkat-tingkat, terbagi kepada fadil (utama), afdal (paling utama) dan mutawassit 

(tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya 

mengandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah paling buruk, dan dapat 

mendatangkan kemaslahatan paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan. 

                                                           
35

Ibid, h. 354 
36

 Ibid, h.442 



21 
 

 
 

Maslahat yang disunnahkan oleh shar’i kepada hamba-Nya demi untuk 

kebaikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat maslahat 

wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, maslahat sunnah akan sampai pada 

tingkatan maslahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah. 

Maslahat mubah, bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan 

nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam Izzudin berkata: maslahat 

mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan 

lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak 

berpahala.
37

 

Diketahui secara jelas tingkatan maslahat di atas. Dapat diketahui bahwa 

kemaslahatan yang diambil adalah untuk menolak kemafsadatan dan mencegah 

kemudaratan. Di sini ada suatu larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak 

dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan perkara 

haram tentu lebih besar dibanding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada 

masing-masing perkara haram dan makruh terdapat perbedaan tingkatan sesuai 

dengan kadar kemafsadatannya. Keharaman dalam perbuatan zina, misalnya tentu 

lebih berat dibandingkan keharaman merangkul atau mencium wanita bukan muhrim, 

meskipun keduannya sama-sama perbuatan haram.
38

 

Meskipun pernikahan itu asalnya mubah, namun dapat berubah menurut 

ahkamal khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan: 
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Nikah wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu menambah 

takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan 

menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan terlaksanakan 

kecuali dengan nikah. 

Nikah haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak 

mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti 

memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri 

istri. 

Nikah sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi 

ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini 

maka nikah lebih baik dari pada membujang, karena membujang tidak diajarkan 

dalam Islam. 

Nikah mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan tidak 

ada dorongan untuk menikah, belum membahayakan dirinya, ia belum wajib menikah 

dan tidak haram bila untuk tidak menikah dulu.
39

 Dari uraian tersebut di atas 

menggambarkan bahwa dasar pernikahan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi 

wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau 

mafsadatnya. 
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 H.S.A. Al-Hamdani, Risalah Nikah, terjemah Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 

h.8 



23 
 

 
 

3. Hak dan Kewajiban Bersama Dalam Pernikahan 

Apabila suatu akad nikah telah dilakukan secara sah, maka akad nikah tersebut 

akan menimbulkan akibat hukum. Dan dengan demikian akan menimbulkan hak dan 

kewajiban selaku suami istri. Suami istri yang melakukan kewajibannya dan 

memperhatikan tanggung jawabnya akan mampu mewujudkan ketentraman dan 

ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami istri tersebut.
40

 

Hak adalah apa-apa yang diterima dari seseorang untuk orang lain, sedangkan 

yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan oleh seseorang 

terhadap orang lain.
41

 Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya 

masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman hati, sehingga sempurnalah 

kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan 

terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah,mawaddah wa rahma. 

Pengurusan rumah tangga masing-masing suami istri menpunyai hak dan 

kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut secara garis besar dapat dijelaskan sebagai 

berikut:
42

 

a. Suami istri wajib saling cinta-mencintai. Hormat-menghormati, saling setia dan 

saling memberikan bantuan lahir dan batin. 

b. Suami istri wajib memikul kewajiban yang luhur untuk membina dan 

menegakkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin. 

c. Suami istri mempunyai kewajiban mengasuh dan memelihara anak-anak 

mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani,rohani maupun kecerdasan. 

d. Suami istri wajib menjaga kehormatan masing-masing. 

e. Suami istri dihalalkan saling bergaul menghalalkan hubungan seksual. 

Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang di halalkan secara timbal 
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balik. Jadi, bagi suami halal berbuat kepada istrinya, sebagaimana istri terhadap 

suaminya. Mengadakan hubungan seksual ini adalah hak bagi suami istri, dan 

tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat 

dilakukan sepihak saja. 

 

Syarat yang harus dipenuhi ketika akan melakukan hubungan seksual 

(bersetubuh) yaitu, tidak ada yang mencegah secara syara’ atau tabiat yang 

mengharamkan untuk berhubungan seksual. Tidak halal suami bersenang-senang 

dengan istrinya sedangkan mereka berdua sedang berihram haji atau umrah, atau 

keduanya berpuasa wajib atau iktikaf.
43

 Mereka juga haram melakukan hubungan 

ketika istri sedang haid atau nifas, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-

Baqarah/2: 222: 

فَٱۡعتَِزلُواْ ٱلن َِسآَء فِي ٱۡلَمِحيِض َوََل تَۡقَربُوُهنَّ َحتَّىَٰ يَۡطُهۡرَن  فَإِذَا  لُونََك َعِن ٱۡلَمِحيِض  قُۡل ُهَو أَٗذىَويَۡس 

ِريَن   بِيَن َويُِحبُّ ٱۡلُمتََطه ِ َ يُِحبُّ ٱلتَّوََّٰ ًُۚ إِنَّ ٱّللَّ ۡرَن فَۡأتُوُهنَّ ِمۡن َحۡيُث أََمَرُكُم ٱّللَّ  تََطهَّ

Terjemahnya : 

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu 

kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu 

haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila 

mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan 

Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat 

dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.
44

 

 

Hikmah menjauhi istri ketika menstruasi dan nifas adalah kesungguhan syara’ 

yang mengharuskan agar suami tidak mengusir istri dan tetap mencintainya. Tidak 

diragukan lagi bahwa adanya darah menstruasi adalah faktor yang membuat orang 
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tidak mau, suami menjauhi istri dan membuat ia kurang tertarik bergaul. 

kemungkinan kebencian itulah arti yang dikandung ayat di atas, disamping faktor 

kesehatan terganggu menurut keterangan dokter dan kondisi wanita yang kurang baik 

pada saat menstruasi. 

4. Hak-hak Istri 

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami ada 2, yaitu
45

: 

a. Hak-hak kebendaan 

1) Mahar 

Harta pemberian wajib dari suami kepada istri, dan merupakan hak penuh 

bagi istri yang tidak boleh diganggu oleh suami, suami hanya dibenarkan 

ikut maka maskawin apabila diberikan istri secara sukarela. Mahar dapat 

diberikan secara langsung saat ijab Kabul, dan dapat diberikan setelah 

pernikahan dengan menggunakan istilah “hutang” wajib yang harus 

ditetapkan diberikan kepada istri. 

Macam-macam mahar : 

a) Mahar tertentu (mahar musamma) 

Apabila dalam akad nikah, atau sesudahnya diasakan ketentuan tentang 

wujud dan kadar mahar yang diberikan kepada istri. 

b) Mahar sepada/pantas (mahar mitsil) 

Apabila tidak ada ketentuan tentang wujud dan kadar mahar dalam akad 

nikah atau sesudahnya. Mahar ini biasanya diberikan sesudah beberapa 
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waktu setelah akad nikah. Untuk menentukan wujud dan kadar mahar 

mitsil tidak ada ukuran yang pasti. Dapat di sesuaikan dengan keadaan 

dan kedudukan istri di tengah-tengah masyarakatnya, dapat pula 

disesuaikan dengan mahar yang pernah diterima oleh perempuan yang 

sederajat atau oleh saudara-saudara atau sanak keluarganya. Jadi, mahar 

dalam akad nikah itu hukmnya sunnah. 

Ketentuan Mahar 

a) Apabila telah terjadi persetubuhan, beralasan QS. An-Nisa/20-21 yang 

mengajarkan, “apabila kamu akan mengganti istri dengan istri yang lain 

padahal kamu telah membayarkan mahar, kepada salah seorang istri-istri 

itu betapapun jumlahnya, janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun 

dari mahar itu ; apakah kamu akan mengambil kembali dengan jalan 

tuduhan dusta dengan menanggung dosa yang nyata ? bagaimana kamu 

akan mengambil kembali padahal antara kamu suami-istri telah bergaul 

(bercampur) dan istri-istri itu telah mengambil janji yang kuat dari kamu? 

b) Apabila terjadi kematian salah satu, suami istri sebelum terjadi 

persetubuhan. Dengan demikian, apabila suami meninggal sebelum 

memenuhi wajib maharnya, pembayaran mahar itu diambil dari harta 

peninggalannya, sebagai pelunasan hutang. Apabila istri meninggal 

sebelum menerima hak atas mahar, harus dipenuhi oleh suami dan 

merupakan sebagian dari harta peninggalannya. 
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2) Nafkah 

Mencakup segala keperluan istri. Meliputi makanan, pakaian, tempat 

tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan, meskipun istri tergolong 

kaya. QS. Al-Baqarah/233 : 

دَُهنَّ َحۡولَۡيِن َكاِملَۡيِن  ِلَمۡن أََرادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّ 
ُت يُۡرِضۡعَن أَۡولََٰ ِلدََٰ َضاَعةًَۚ َوَعلَى ٱۡلَمۡولُوِد لَهُۥ َوٱۡلَوَٰ

ُۢ بَِولَِدَها َوََل  ِلدَة َمۡولُوٞد  ِرۡزقُُهنَّ َوِكۡسَوتُُهنَّ بِٱۡلَمۡعُروِفًۚ ََل تَُكلَُّف نَۡفٌس إَِلَّ ُوۡسعََهاًۚ ََل تَُضآرَّ َوَٰ

ِلَك  فَإِۡن أََرادَا فَِصاَل  َعن ۡنُهَما َوتََشاُوٖر فاََل ُجنَاَح  لَّهُۥ بَِولَِدِهۚۦً َوَعلَى ٱۡلَواِرِث ِمۡثُل ذََٰ تََراٖض م ِ

آ َءاتَۡيتُم  دَُكۡم فاََل ُجنَاَح َعلَۡيُكۡم إِذَا َسلَّۡمتُم مَّ
بِٱۡلَمۡعُروِف  َعلَۡيِهَما  َوإِۡن أََردتُّۡم أَن تَۡستَۡرِضعُٓواْ أَۡولََٰ

َ بَِما تَۡعَملُوَن بَِص  َ َوٱۡعلَُمٓواْ أَنَّ ٱّللَّ  يٞر  َوٱتَّقُواْ ٱّللَّ

Terjemahnya:  

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan 

kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 

dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut 

kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan 

karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun 

berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 

dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka 

tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan 

oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 

memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu 

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang 

kamu kerjakan.
46

 

 

Hadis riwayat muslim menyebutkan isi khutbah Nabi dalam haji wadah, 

antara lain sebagai berikut,” takutlah kepada Allah dalam menunaikan 

kewajiban terhadap istri-istri; kamu telah memperistri mereka atas nama 

Allah; adalah menjadi hak kamu bahwa istri-istri itu tidak menerima tamu 
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orang yang tidak engkau senangi; kalau mereka melakukannya, boleh kamu 

beri pelajaran dengan pukulan-pukulan kecil yang tidak melukai; kamu 

berkewajiban mencukupkan kebutuhan istri mengenai makanan dan pakaian 

dengan makruf. 

Hadis riwayat Bukhori dan Muslim dari Aisyah menceritakan bahwa 

hindun istri Abu Sufyan mengadukan kekikiran suaminya. Nafkah yang 

diberikan tidak cukup untuk makan dirinya dan anak-anaknya. Apakah ia 

boleh mengambilnya tanpa izin? Nabi menjawab;  ambillah uang yang 

cukup untuk memenuhi kebutuhan anakmu dan kamu. 

b. Hak-hak bukan kebendaan 

Hak-hak bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap istrinya 

disimpulkan dalam QS. An-Nisa/19 :  

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ََل يَِحلُّ لَُكۡم أَن تَِرثُو اْ ٱلن َِسآَء َكۡرٗها  َوََل تَۡعُضلُوُهنَّ ِلتَۡذَهبُواْ بِبَۡعِض َمآ يََٰ

بَي ِنَٖةًۚ َوَعاِشُروُهنَّ بِٱۡلَمۡعُروِفًۚ فَإِن َكِرۡهتُُموُهنَّ فَعَ  ِحَشٖة مُّ ٓ أَن يَۡأتِيَن بِفََٰ ٓ أَن َءاتَۡيتُُموُهنَّ إَِلَّ َسىَٰ

ُ فِيِه َخۡيٗرا َكثِيٗرا  تَۡكَرُهواْ َشيۡ   ا َويَۡجعََل ٱّللَّ

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai 

wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka 

karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu 

berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji 

yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian 

bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin 

kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya 

kebaikan yang banyak.
47
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Agar suami-suami menggauli istrinya dengan makruf dan bersabar 

terhadap hal-hal yang tidak disenangi yang terdapat pada istri. 

Menggauli istri dengan makruf dapat mencakup : 

1) Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta 

meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak dan ilmu 

pengetahuan yang diperlukan. Hadis riwayar Turmudzi dan Ibnu Hibban dari 

Hibban dari Abu Huraira RA mengajarkan; “orang-orang mukmin yang 

paling sempurna imannya adalah yang paling baik budi perangainya dan 

orang-orang yang paling baik diantaranyaa dalah yang paling baik terhadap 

istri-istrinya”. 

2) Melindungi dan menjaga nama baik istri. Suami berkewajiban melindungi 

istri serta menjaga nama baiknya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus 

menutup-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada istri. Namun, adalah 

menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan-kesalahan 

istri kepada orang lain. Apabila kepada istri dituduhkan hal yang tidak benar 

setelah suami melakukan penelitian setelahnya. Jika istri melakukan hal-hal 

yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam, suami wajib 

memperingatkannya, terutama yang menyangkut pergaulannya dengan orang 

lain. Suami jangan membiarkan istri menerima tamu yang tidak dikenali 

identitasnya oleh suami dan sebagainya. Cemburu kepada istri hendaklah 

dalam rangka melidungi dan menjaga nama baiknya. Harus diperhatikan 
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apabila istri ikut bekerja untuk mencukupkan kebutuhan keluarga, suami 

tidak boleh bersikap acuh tak acuh kepada pekerjaan istri. Suami harus 

berusaha mengetahui apakah istri berkata jujur atau tidak. 

3) Memenuhi kebutuhan kodrat (Hajat) biologis istri. Hajat biologis adalah 

kodrat pembawaan hidup. Oleh karena itu suami wajib memperhatikan hak 

istri dalam hal ini. Ketentraman dan seserasian hidup pernikahan antara lain 

ditentukan oleh factor hajat biologis ini. 

5. Hak-hak Suami 

Hak-hak suami dapat disebutkan pada pokoknya ialah hak ditaati mengenai hal-

hal yang menyangkut hidup pernikahan dan hak memberi pelajaran kepada istri 

dengan cara yang baik dan layak dengan kedudukan suami istri.
48

 

a. Hak ditaati 

Qur’an surah An-Nisa/34 mengajarkan bahwa kaum laki-laki (suami) 

berkewajiban memimpin kaum perempuan (istri) karena laki-laki memiliki 

kelebihan atas kaum perempuan (dari segi kodrat kejadiannya), dan adanya 

kewajiban laki-laki memberi nafkah untuk keperluan keluarganya. Dari bagian 

pertama ayat 34 qur’an surah An-Nisa tersebut dapat diperoleh ketentuan 

bahwa kewajiban suami memimpin istri itu tidak akan terselenggara dengan 

baik apabila istri tidak taat kepada suami. Isi dari pengertian taat adalah :  
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1) Istri supaya bertempat tinggal bersama suami dirumah yang telah disediakan. 

Istri berkewajiban memenuhi hak suami bertempat tinggal dirumah yang 

telah disediakan apabila memenuhi syarat sebagai berikut : 

a) Suami telah memenuhi kewajiban untuk membayar mahar untuk istri 

b) Rumah yang disediakan pantas untuk tempat tinggal istri serta dilengkapi 

dengan perabot dan alat yang diperlukan untuk hidup berumah tangga. 

c) Rumah yang disediakan cukup menjamin keamanan jiwa dan harta 

bendanya, tidak terlalu jauh dengan dengan tetangga dan penjaga 

keamanan. 

d) Suami dapat menjamin keselamatan istri ditempat yang disediakan. 

2) Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan 

Allah istri wajib memenuhi hak suami, taat kepada perintah-perintahnya 

apabila memenuhi syarat sebagai berikut :  

a) Perintah yang dikeluarkan suami termasuk hal-hal yang ada hubingannya 

dngan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian apabila misalnya 

suami memerintahkan istri untuk membelanjakan harta milik pribadinya 

sesuai dengan keinginan suami, istri tidak wajib taat sebab 

membelanjakan milik harta pribadi istri sebenarnya menjadi hak istri 

yang tidak dapat dicampuri oleh suami. 

b) Perintah yang dikeluarkan harus sejalan dengan ketentuan syariat apabila 

suami memerintahkan istri untuk menjalankan hal-hal yang bertenntangan 

dengan syariat, perintah itu tidak perlu ditaati. 
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c) Suami memenuhi kewajiban-kewajibannya yang menjadi hak istri baik 

yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat bukan kebendaan. 

3) Berdiam dirumah, dan tidak keluar kecuali dengan izin suami apabila 

terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

a) Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar untuk istri. 

b) Larangan keluar rumah tidak berakibat memutuskan hubungan keluarga. 

Dengan demikian, apabila suami melarang istri menjenguk keluarga, istri 

tidak wajib taat. Ia boleh keluar rumah untuk berkunjung, tetapi tidak 

boleh bermalam tanpa izin suami. 

4) Tidak menerima masuknya seseorang tanpa izin suami 

Hak suami agar istri tidak menerima masuknya seseorang tanpa ijinnya, 

dimaksudkan agar ketentraman hidup rumah tangga tetap terpelihara. 

Ketentuan tersebut berlaku apabila orang yang datang itu bukan mahram 

istri. Apabila orang yang datang merupakan mahramnya, seperti ayah, 

saudara, paman dan sebagainya, dibenarkan dengan menerima kedatangan 

mereka tanpa izin suami. 

Kewajiban taat yang meliputi empat hal tersebut, dengan syarat-syarat 

yang tidak memberatkan istri. 

b. Hak memberi pelajaran 

Bagian kedua dari ayat 34 QS. An-Nisa mengajarkan, apabila terjadi 

kekhawatiran suami bahwa istri bersikap membangkang (nusyus), hendaklah 

diberi nasehat secara baik-baik. Apabila dengan nasihat, pihak istri juga belum 
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mau taat, hendaklah suami berpisah tidur dengan istri. Apabila masih belum 

juga kembali taat, suami dibenarkan memberi pelajaran dengan cara memukul 

(yang tidak melukai bagian muka).
49

 

Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Zam’ah mengatakan, 

“apakah salah seorang diantara kamu suka memukul istrinya seperti ia 

memukul budak pada siang hari dan mengumpulinya pada malam hari?” 

Banyak hadits yang memperingatkan agar suami menjauhi memukul istri 

itu, dapat diperoleh ketentuan bahwa Alquran membolehkan suami memberi 

pelajaran istri dengan jalan memukul itu hanya berlaku apabila istri memang 

tidak mudah diberi pelajaran dengan cara yang halus. Itupun baru dilakukan 

dalam tingkat terakhir, dan dengan cara yang tidak mengakibatkan luka pada 

badan istri dan tidak pula pada bagian muka. 

6. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam UU Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 

Hak dan kewajiban suami istri sudah diatur didalam undang-undang pernikahan 

no.1 tahun 1974 dalam pasal 30 sampai pasal 34.
50

 

a. Pasal 30 

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga 

yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. 
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b. Pasal 31 

1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami 

dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam 

masyarakat. 

2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 

3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga 

Ayat pertama, sekiranya dapat dipahami bahwa walaupun suami sebagai 

kepala rumah tangga, bukan berarti kedudukan suami lebih tinggi dari seorang 

istri. Karena kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan seorang 

suami. Semuanya sama-sama memiliki peran didalam kehidupan berumah 

tangga, maupun didalam kehidupan bermasyarakat. 

Kemudian pada ayat kedua, pihak suami maupun istri semuanya berhak 

melakukan perbuatan hukum jika merasa dirugikan oleh pihak lain. Kedudukan 

suami istri itu seimbang, dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan dalam 

hukum perdata apabila izin suami tidak diperoleh karena ketidak hadiran suami 

atau sebab lainnya, pengadilan dapat memberikan izin kepada istri untuk 

menghadap hakim dalam melakukan perbuatan hukum.
51

 

Selanjutnya pada ayat ketiga. Jika ini tertukar, misalnya seorang istri yang 

menjadi pemimpin didalam rumah tangganya menggantikan suami atau 

keduanya sama-sama ingin berkuasa, tidak ada yang mengatur atau diatur, 
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sudah pasti keadaan rumah tangganya akan menemukan ketidaktenangan dan 

ketentraman. Suatu organisasi saja harus memiliki pemimpin, apalagi sebuah 

keluarga. 

c. Pasal 32 

1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 

2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan 

oleh suami isteri bersama. 

Tempat kediaman yang dimaksud disitu adalah tempat tinggal yang dapat 

dijadikan untuk beristirahat, berkumpul, berlindung dari teriknya matahari dan 

dinginnya hujan. Tempat kediaman diatur oleh suami-istri, bisa mengontrak, 

tinggal ditempat mertua/orangtua ataupun sebagainya. 

d. Pasal 33 

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan 

memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. 

Suami meghormati harga diri seorang istrinya, dan sebaliknya seorang istri 

harus menghormati harga diri seorang suaminya juga. Misalnya seorang suami 

jangan memarahi istrinya didepan banyak orang atau di tempat umum, dan 

sebaliknya. 

Kemudian memberi bantuan lahir dan bathin, sekiranya dapat dipahami, 

seperti suami memberikan pendidikan, pakaian, makan, tempat tinggal kepada 

seorang istri dan sebaliknya. Suami/istri dapat saling memberi teguran, nasihat 

dan solusi jika salah satunya ada yang memiliki masalah, suami atau istri 
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memberi siraman rohani kepada pasangannya, agar tujuan pernikahan 

warahmahnya dapat tercapai. Bisa juga dengan memberikan kebutuhan 

hubungan seksual. 

e. Pasal 34 

1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan 

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. 

3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat 

mengajukan gugatan kepada Pengadilan. 

Sudah seharusnya pria menjadi pelindung bagi wanita, bukan malah 

menyakitinya, bahkan jika sampai menyaktiri fisiknya. Begitupula jika sudah 

berkeluarga, suami wajib melindungi istrinya dari apapun. Mulai dari perbuatan 

atau ucapan sang istri yang sekiranya melampaui hukum positif maupun hukum 

syari’at, ataupun suami melindungi istri dan anaknya dari gangguan pihak lain. 

Suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan yang dibutuhkan didalam 

rumah tangga dengan sesuai kemampuannya, secara singkat suami wajib 

memberikan nafkah kepada istri maupun anak. Misalnya suami memberikan 

biaya untuk pendidikan sang anak, biaya kesehatan untuk dirinya, istrinya dan 

anaknya. Suami menjadi tanggung jawab kebutuhan makan istrinya dan 

anaknya juga. Dan semua kebutuhan bagi dirinya, istrinya dan anaknya harus 

dipenui sesuai dengan kemampuan dirinya. Seorang istri sudah sepatutnya 
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mengerti akan kondisi suaminya, mungkin tidak semua kebutuhannya dapat 

terpenuhi. 

7. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam 

Kompilasi hukum Islam merupakan kumpulan dari 13 buku kitab hadits yang 

membahas tentang pernikahan, kerawisan dan perwakafan hasil ijtihad para ulama. 

Pasal pernikahan yang terdapat didalam kompilasi hukum Islam merupakan sebagai 

penjelas dari apa apa yang telah dijelaskan didalam undang-undang pernikahan 

nomor 1 tahun 1974. Misalnya saja dalam BAB pernikahan, perihal hak dan 

kewajiban suami istri. Didalam undang-undang pernikahan no.1 tahun 1974 memang 

sudah dijelaskan. Akan tetapi, itu bersifat umum, tidak memandang agama. 

Sedangkan KHI, khusus untuk Islam. 

Hak dan kewajiban suami istri  telah diatur oleh kompilasi hukum Islam 

(KHI) didalam bab VII pasal 77 sampai pasal 84 , dinyatakan sebagai berikut:
52

 

a. Pasal 77 

1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang 

sakinah, mawadah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan 

masyarakat. 

2) Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan 

memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain. 

Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak 
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mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan 

dan pendidikan agamanya. 

3) Suami istri wajib memelihara kehormatannya. 

4) Jika suami atau istri melalaikan kewajibanya, masing-masing dapat 

mengajukan gugatan ke pengadilan agama. 

b. Pasal 78 

1) Suami istri harus mempunyai kediaman yang sah. 

2) Rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan oleh suami istri 

bersama. 

c. Pasal 79 

1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. 

2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam 

masyarakat. 

3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum 

d. Pasal 80 

1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi 

mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami 

istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya. 

2) Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan 

yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. 
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3) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung: a). Nafkah, kiswah dan 

tempat kediaman bagi istri. b). Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan 

biaya pengobatan bagi istri dan anak. Biaya pendidikan anak. c). Kewajiban 

suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas 

berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya. 

4) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya 

sebagaimana tersebut pada  ayat (4) huruf a dan b. 

5) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyus. 

e. Pasal 81  

(tentang tempat kediaman) 

1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau 

bekas istri yang masih dalam masa iddah. 

2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam 

ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat. 

3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari 

gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat 

kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai 

tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. 

4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya 

serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa 

alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya. 
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f. Pasal 83 

(Kewajiban istri terhadap suaminya) 

1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam 

batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. 

2) Istri menyelanggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari 

dengan sebaik-baiknya. 

Agar mudah dipahami, sekiranya didapat seperti berikut ini: 

a. Suami istri wajib menegakkan kehidupan rumah tangganya agar menjadi rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Mereka wajib saling 

mencintai, menghormati satu sama lain dan setia terhadap pasangannya. Suami 

dan istri wajib memelihara anak mereka baik dari perkembangan jasmani-

rohani maupun kecerdasan pendidikan agamanya. (Pasal 77 KHI) 

b. Suami dan istri harus memiliki tempat kediaman yang tetap, tempat kediaman 

yang dimaksud adalah ditentukan oleh mereka sendiri. (Pasal 78 KHI) 

c. Kedudukan seorang suami dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga, 

dan kedudukan seorang istri didalam berumah tangga adalah sebagai ibu rumah 

tangga. Kedudukan keduanya adalah seimbang, baik didalam kehidupan rumah 

tangga ataupun dalam bermasyarakat. Mereka berhak melakukan perbuatan 

hukum. (Kedudukan suami dan istri - Pasal 79 KHI) 

d. Suami sebagai pembimbing dari anak dan keluarganya, akan tetapi jika ada 

permasalahan rumah tangga yang sangat penting, maka diputuskan oleh suami 

dan juga istri. Sebagai suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala 
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sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami 

menanggung nafkah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan 

dan pengobatan bagi sang anak dan istrinya. Seorang suami juga wajib 

memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan 

kepada istri untuk belajar pengetahuan yang bermanfaat untuk agama dan 

bangsa. (Kewajiban suami - Pasal 80 KHI) 

e. Suami wajib memberikan tempat kediaman yang layak untuk sang istri dan 

anak-anaknya atau untuk mantan istri yang masih dalam masa iddah. Tempat 

kediaman itu untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain 

sehingga mereka merasa nyaman, aman dan tentram dan juga untuk menyimpan 

harta keyaannya, sebagai tempat menata, mengatur dan  melengkapi alat-alat 

rumah tangga sesuuai dengan kemampuannya. (Tempat kediaman – Pasal 81) 

f. Kewajiban utama dari seorang istri adalah berbakti lahir dan bathin kepada 

suami sejalan dengan hukum syari’at islam. Istri wajib mengatur keperluan 

rumah tangga dengan baik-baiknya. (Kewajiban istri – Pasal 83 KHI). 

 

 

 

 

 

 


