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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Islam merupakan agama yang lengkap dengan segalanya yang telah diatur 

dan memiliki ketentuan, termasuk pernikahan. pernikahan adalah upacara 

pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan dua orang dengan 

maksud meresmikan ikatan perkawaninan secara norma agama, norma hukum dan 

norma sosial. Pernikahan merupakan topik yang menarik untuk dibahas terutama 

dikalangan usia muda, lebih tepatnya dikalangan Mahasiswa. Hal ini telah  

dibuktikan melalui pantauan langsung peneliti terhadap beberapa grup dalam 

sosial media  WA (WhatsApp- akun pribadi peneliti). Grup yang semula hening, 

bila salah seorang anggota mulai berbicara mengenai jodoh, maka grup WA 

tersebut akan berubah menjadi ramai. Bisa dipastikan semua anggota grup akan 

muncul dan  meninggalkan pesan mereka dikolom komentar dengan berbagai 

cuitan yang kesemua pembahasan tersebut berujung pada perihal pernikahan. Hal 

ini merupakan keadaan yang lazim terjadi dikalangan mahasiswa. Apalagi dengan 

fase usia mereka yaitu fase peralihan antara fase remaja menuju fase dewasa. 

Pernikahan merupakan  sunatullah terhadap hamba-Nya, seperti dalam Q.S. an-

Nahl/16:72. 

ُفِسُكْم َأْزَواًجا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن َأْزَواِجُكْم بَِنيَن َوَحَفَدًة  َواللُه َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنـْ
 َوَرزََقُكْم ِمَن الطيَباِت َأفَِباْلَباِطِل يـُْؤِمُنوَن َوبِِنْعَمِة اللِه ُهْم َيْكُفُرونَ 

Terjemahnya: 
Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu 
sendiri, dan menjadikan anak atau cucu bagimu dari pasanganmu serta 
memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang 
batil dan mengingkari nikmat Allah? (Depag RI, 2002: 374) 
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Dan dalam Q.S. ar-Rum/30:21 

ًجا لَتْسُكُنو ۦَٓوِمْن َءايَِٰتهِ  َها َوَجَعَل  ۟◌ ا◌ٓ َأْن َخَلَق َلُكم مْن أَنُفِسُكْم َأْزوَٰ ِإلَيـْ
َنُكم مَودًة َورَْحَمًة  ِلَك َلَءايٍَٰت لَقْوٍم يـَتَـَفكُرونَ  ۚ◌ بـَيـْ  ِإن ِفى ذَٰ

Terjemahnya: 
Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-
pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar  kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantara kamu rasa   kasih dan 
sayang, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
(kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (Depag RI, 2002: 572) 

 
Menurut Quraish Shihab (2015: 102)  dalam bukunya ‘Pengantin Al-

Qur’an’’ tujuan pernikahan dari setiap pasangan adalah meraih sakinah dan 

pengembangan potensi mawaddah dan warahmah. Adapun tujuan pernikahan 

sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 kompilasi hukum Islam ialah “perkawinan 

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan 

warahmah”.(keluarga yang tentram, penuh cinta dan kasih sayang). 

Masalah pernikahan tidak hanya diatur oleh agama, namun negarapun 

terlibat didalamnya sebagai mana yang terdapat dalam UU Perkawinan Nomor 1 

tahun 1974 pasal 1. 

“Perkawinan ialah 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.” 
 
Tujuan pernikahan yang terdapat dalam Q.S. ar-Rum/30:21 yaitu agar 

terciptanya rasa kasih sayang, tentram dan damai dalam jiwa. Juga sebagai 

penahan pandangan dari hal-hal yang diharamkan agama dan dapat menjatuhkan 

kehormatan diri. Islam menganjurkan pemeluknya untuk menikah bagi mereka 

yang telah mampu sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. al-Nur/24:32 



3 

 

ِإن  ۚ◌ ِئُكْم ◌ٓ َوٱلصِٰلِحيَن ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماٱْألَيََٰمٰى ِمنُكْم  ۟◌ َوأَنِكُحوا
ِسٌع َعِليمٌ  ۗ◌  ۦَء يـُْغِنِهُم ٱللُه ِمن َفْضِلهِ ◌ٓ فـَُقَرا ۟◌ َيُكونُوا  َوٱللُه وَٰ

Terjemahnya: 
Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantra kamu, dan 
juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki 
dan yang perempuan jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan 
kepada mereka denga karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya 
dan Maha Mengetahui. (Depag RI, 2002: 494) 

 
Tidak dapat dipungkiri, bahwa tujuan lain dari pernikahan yaitu untuk 

pemenuhan kebutuhan biologis. Dalam sebuah jurnal Tazkiya (2017) dikatakan 

bahwa manusia menurut fitrahnya tidak akan mampu menahan nafsul seksual, 

hanya manusia sakitlah yang dapat meninggalkan perkawinan. 

Menurut  BKKBN  usia ideal untuk menikah yaitu usia 20-35 tahun untuk 

wanita sedangkan untuk pria hanya selisih 5 tahun yaitu usia 25-40. Ini 

berdasarkan pertimbangan organ reproduksi pada wanita diusia 20 tahun yang 

sudah siap mengandung dan melahirkan. Dari segi psikologi, pemikiran mereka 

sudah mulai matang untuk memikirkan apa tujuan dari menikah dan bagaimana 

menjalani kehidupan berumah tangga. Usia yang dipaparkan tersebut merupakan 

usia bagi mereka yang tengah mengenyam pendidikan di Universitas. Namun 

batasan usia tersebut berbeda dengan UU Perkawinan yang dikeluarkan oleh DPR 

RI sebagaimana yang dipublikasikan oleh CNN (2019), menurut UU Nomor 1 

tahun 1974 pada pasal 7 ayat 1 UU perkawinan yang baru saja direvisi pada tahun 

2019 diputuskan bahwa batas usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria 

dan 16 tahun untuk wanita. (CNN.para. 3) 
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  Tak sedikit pula diantara mereka yang memilih untuk menikah dengan 

status masih sebagai mahasiswa, sebagaian mereka beralasan takut terjerumus 

kedalam zina,  pemahaman ini merujuk pada Q.S. al-Isra/17: 32 

 ًال ۡ◌ َء َسِبي◌ٓ َوَسا ى ِانه َكاَن فَاِحَشةً ◌ٓ رَبُوا الزنٰ ۡ◌ َوَال َتق
Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina )itu sungguh suatu perbuatan 
yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Depag RI, 2002:388 ) 
 
 Alasan ini juga diperkuat dengan fakta, banyaknya remaja yang terjerat 

dalam kasus pergaulan bebas (seks bebas tanpa ikatan pernikahan).  Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Reckitt Benckiser Indonesia, mereka menemukan 

fakta penggunaan alat kontrasepsi Durex terhadap 500 remaja di lima kota besar 

di Indonesia, 33 % remaja pernah melakukan hubungan seks penetrasi. Dari hasil 

tersebut, 58 % melakukan penetrasi di usia 18-20 tahun. Selain itu, para peserta 

survei ini adalah mereka yang belum menikah. Hasil temuan dari survei yang 

dilakukan secara daring ini juga menemukan bahwa dari 33 % remaja tadi, 

setengahnya tidak menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom (Liputan6.com. 

bagian discusion.para.1) 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui situs media online Berita Kota 

Kendari (2019), Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat kasus 

HIV/AIDS selama tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 

sebelumnya yaitu sebanyak 128. Jika dira-ratakan artinya setiap sebulan terdapat 

10,6 orang yang postif terkena virus HIV/AIDS. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala 

Dinas Kesehatan Sultra, Andi Hasnah menjelasakan bahwa penyebab penyakit 

mematikan tersebut sebnagaian besar melalui penggunaan jarum suntik bekas 
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narkotikan dan juga akibat dari seks bebas. (berita.kota.kendari. bagian 

Discussion para. 1) 

Selain karena alasan diatas yaitu meningkatnya seks bebas serta takut 

terjerumus dalam zinah, para mahasiswa yang memilih menikah juga banyak yang 

berdalih untuk menyempurnakan separuh agama dan mengikuti sunnah Rasulullah 

SAW. dalam arti lain mengikuti tindakan Rasul. Sebagaimana sabda Rasulullah 

SAW: 

فـََلْيَس ِمني، َوتـََزوُجْوا، فَِإني ُمَكاثٌِر ِبُكُم ْاألَُمَم، النَكاُح ِمْن ُسنِتي َفَمْن َلْم يـَْعَمْل ِبُسنِتي 
     َوَمْن َكاَن َذا َطْوٍل فـَْليَـْنِكْح، َوَمْن َلْم َيِجْد فـََعَلْيِه بِالصَياِم َفِإن الصْوَم َلُه ِوَجاءٌ 

(Ibnu Majah, no. 1508). 

Artinya:  
Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa yang enggan melaksanakan 
sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Menikahlah kalian! Karena 
sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan 
seluruh ummat. Barangsiapa memiliki kemampuan (untuk menikah), maka 
menikahlah. Dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa 
karena puasa itu adalah perisai baginya (dari berbagai syahwat). 

 

ْلَيتِق اهللاَ ِفي النْصِف اْلَباِقى  .َمْن تـََزوَج فـََقِد اْسَتْكَمَل ِنْصَف ْاِإلْيَماِن، فـَ
(Ath-Thabrani, no. 7643) 

Artinya: 
Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh imannya. Dan 
hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya 
lagi. 

 
Menikah, ketika masih berstatus ‘pelajar’ bukanlah hal yang tabu 

dikalangan mahasiswa, bahkan tak jarang pasangannya adalah teman sekelasnya 

sendiri. Banyak faktor yang melatar belakangi alasan mereka untuk menikah 

ketika masih berstatus sebagai mahasiswa. Padahal ketika seseorang memilih 

untuk menikah maka status mereka bertambah dari hanya sekedar mahasiswa kini 
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bertambah menjadi suami atau istri. Begitupun juga dengan tanggung jawab yang 

mereka terima, jika sebelum menikah tugas mereka hanyalah sebatas belajar dan 

mengerjakan tugas kuliah, maka setelah menikah tanggung jawab mereka 

bertambah. 

Sang  istri misalnya, yang harus mengerjakan pekerjaan rumah, menyiapkan 

keperluan dan kebutuhan suami. Belum lagi jika ia memiliki anak otomatis 

waktunya akan semakin tersita antara tugas sebagai seorang istri, ibu dan sebagai 

seorang mahasiswa dengan berbagai seluk beluk dunia kampus. Hal yang sama 

juga terjadi pada suami, jika sebelum menikah ia hanya mengurusi dirinya sendiri, 

setelah menikah ia harus mampu mencukupi biaya hidup istri baik dari segi 

sandang, pangan, dan papan. Maupun biaya kuliahnya (Nur Aini, 2018).  Padahal 

tidak semua mahasiswa yang menikah memiliki pekerjaan  tetap. 

Fenomena  ‘menikah’ mahasiswa S1 juga terjadi pada kampus IAIN 

Kendari. Lebih tepatnya pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah atau biasa 

disebut dengan FUAD. Fakultas FUAD sendiri memiliki 465 mahasiswa yang 

tersebar pada empat prodi yaitu BPI (Bimbingan Penyuluhan Islam), KPI 

(Komunikasi dan Penyiaran Islam), MD (Menejemen Dakwah) dan IQT (Ilmu al-

Qur’an dan Tafsir). Dari seluruh jumlah mahasiswa FUAD terdapat 27 orang yang 

telah menikah dan 23 orang yang masih aktif melanjutkan perkuliahan, bahkan 2 

orang diantaranya memiliki kedai minuman sendiri disekitaran kampus IAIN 

Kendari. 2 orang yang dimaksud ini merupakan sepasangan suami istri yang 

berasal dari prodi dan angkatan yang sama. 

 Berdasarkan perbicangan ringan antara peneliti dan mahasiswa yang telah 

menikah, salah satu faktor pendorong hingga mereka berani mengambil keputusan 
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untuk menikah yaitu Q.S. al-Isra/17:32 dan beberapa hadis yang telah peneliti 

cantumkan diatas. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan beberapa problem yang telah  

dijabarkan. Peneliti memutuskan untuk meneliti “Pengantin Mahasiswa (studi 

Living Qur’an: Pengalaman Dalil-Dalil Pernikahan Mahasiswa Fakultas 

Ushuluddin, Adab dan Dakwah)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan dan memfokuskan penelitian 

pada permasalahan, peneliti merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini 

yaitu bagaimana pengamalan dalil-dalil pernikahan mahasiswa  FUAD IAIN 

Kendari? 

Untuk menjawab rumusan masalah pokok diatas maka dibuatlah sub-sub 

rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana Praktek Pernikahan Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan 

Dakwah ? 

b. Apa Dalil-Dalil Pernikahan Yang Digunakan Mahasiswa Fakultas 

Ushuluddin Adab dan Dakwah  ? 

c. Bagaimana Respon Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah 

Terhadap Dalil-dalil Pernikahan ? 

1.3    Definisi Operasioanal 

Untuk menghindari kemungkinan salah penafsiran atau kekeliruan terhadap 

pembaca akan judul penelitian, maka peneliti memandang perlu untuk 

menjelaskan pengertian yang terkandung dalam judul penelitian tersebut. Judul 

penelitian yang diangkat adalah Mahasiswa dan Pernikahan, penelitian ini 
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memfokuskan pada pengamalan para mahasiswa terhadap dalil-dalil yang 

berkaitan tentang pernikahan.  

Mahasiswa yang dimaksud adalah mereka yang telah menikah dan tetap 

melanjutkan proses kuliahnya. penelitian ini juga membatasi usia hingga 26 tahun, 

dari mahasiswa angkatan 2016 hingga mahasiswa angkatan 2019 yang berada 

dalam lingkup Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. 

Sedangkan dalil-dalil yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dalil yang 

berasal dari ayat-ayat al-Qur’an maupun hadis serta berkaitan mengenai 

pernikahan. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui: 

a. Untuk Mengetahui Praktek Pernikahan Mahasiswa Fakultas Ushuluddin 

Adab Dan Dakwah. 

b. Untuk Mengetahui Dalil-Dalil Pernikahan Yang Digunakan Mahasiswa 

Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah. 

c. Untuk Mengetahui Respon Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab Dan 

Dakwah Terhadap Dalil-Dalil Pernikahan. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang peneliti harapkan dari penelitian ini adalah sebagai             

berikut: 
a. Manfaat Teoritis 

1. Peneltian diharapkan mampu menambah bahan penelitian terutama dalam 

kajian Living Qur’an, mengingat model penelitian ini belum banyak 

digunakan dalam kalangan mahasiswa IAIN Kendari. sehingga berguna 

bagi peneliti selanjutnya terkusus bagi mereka yang memilih metode 
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Living Qur’an dan semoga penelitian ini juga bermanfaat dalam 

memamhami kultur masyarakat dalam memahami ayat-ayat al-Qur’an. 

2. Sebagai kontribusi positif untuk menambah khazanah ilmu dimasa 

mendatang dan juga pengetahuan akan dampak menikah saat masih 

berstatus mahasiswa. 

 

b. Manfaat Praktis  

1.  Menambah pemahaman bagi kita selaku mahasiswa untuk memahami 

kondisi dan tantangan yang dihadapi para mahasiswa yang memilih 

untuk menikah ketika masih menimba ilmu. 

2. Sebagai kontribusi postif untuk pengembangan  Fakultas Ushuluddin 

Adab dan Dakwah, terutama pada prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.  

3. Untuk menambah pemahaman dikalangan mahasiswa bagaimana 

menanggapi dalil-dalil pernikahan yang terkesan memberikan motivasi 

untuk menikah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


