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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1 Living Qur’an 

a. Deskripsi Living Qur’an 

Istilah living Qur’an dan living hadis dalam kajian Islam di Indonesia sering 

kali diartikan dengan “al-Qur’an yang hidup” dan “hadis/sunnah yang hidup”. 

Kata “living” sendiri diambil dari bahasa inggris yang dapat memiliki arti ganda. 

Arti pertama yaitu “yang hidup” arti kedua adalah “menghidupakn”, atau yang 

dalam bahasa Arab biasanya disebut dengan istillah al-hayy dan ihya. Dalam hal 

ini living Qur’an berarti dapat diterjemahkan dengan al-Qur’an al-hayy dan juga 

dapat pula dialihbahasakan menjadi ihya al-Qur’an. Sedangnkan living hadis atau 

living sunnah juga dapat dialihbahasakan menjadi al-sunnah al-hayyah dan dapat 

pula menjadi ihya’ al-sunnah. Dengan demikian, istilah tersebut dapat ditarik dua 

makna sekaligus, yaitu “al-Qur’an dan hadis yang hidup” dan “menghidupkan al-

Qur’an dan hadis”. (Ahmad Ubaydi Hasbillah, 2019;20). 

Ditinjau dari segi bahasa living Qur’an merupakan pengabungan dari dua 

kata yang berebeda yaitu living yang berarti hidup dan Qur’an yang merupakan 

kitab suci bagi umat Islam. Secara istilah dapat dikatakan Living Qur’an 

merupakan (teks) al-Qur’an yang hidup dalam masyarakat (Syahiron, 2007:xiv). 

Living Qur’an  adalah studi tentang al-Qur’an tetapi tidak berfokus pada 

eksistensi tekstual. Melainkan studi tentang fenomenal sosial yang muncul dari 

kehadiran dalam wilayah dan masa tertentu (Muh. Yusuf, 2007:39).  Menurut 

Prof. Syahiron Syamsudin beliau berpendapat mengenai Living Qur’an yaitu 
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respon masyarkat terhadap teks al-Qur’an dari hasil penafsiran seseorang. 

Termasuk dalam pengertian ‘respon masyarkat’ adalah persepsi mereka terhadap 

teks tertentu dari penafsiran tertentu. Persepsi sosial dari penafsiran al-Qur’an 

dapat ditemui dalam kehidupan sehari, seperti pentradisian bacaan surah atau 

ayat-ayat tertentu pada acara atau kegiatan pembukaan sosial keagamaan tertentu 

pula (2007:xiv). 

Living Qur’an pada hakekatnya bermula dari fenomena Qur’an in Everyday 

Life yaitu makna dan fungsi al-Qur’an yang dipahami dan dialami masyarakat 

muslim. Dengan kata lain mempraktikkan al-Qur’an dalam kehidupan diluar dari 

kondisi tekstualnya. Pemungsian al-Qur’an seperti ini muncul karena adanya 

praktek pemaknaan al-Qur’an yang mengacu pada anggapan adanya “fadhilah” 

dari unit-unit tertentu teks al-Qur’an. Untuk kepentingan praktis kehidupan 

keseharian umat (Mansur, 2007:5). Living Qur’an merupakan penelitian yang 

objeknya adalah respon masyarakat terhadap al-Qur’an atau juga dapat dipahami 

sebagai metode yang mencoba untuk menerangkan suatu objek berupa 

pengamalan ayat-ayat al-Qur’an yang secara berkesinambungan terus dilakukan 

atau hidup ditengah-tengah masyarakat (Mansur, 2007:23). 

Heddy Shri Ahimsa-Putra (2012:236-237) mengelompokkan pemaknaan 

Living Qur’an  menjadi tiga bagian. Pertama, Living Qur’an  merupakan sosok 

Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Sebagaimana yang dikatakan Aisyah 

ketika ditanya tentang akhlak Nabi maka ia menjawab akhlak Nabi adalah al-

Qur’an. Dengan demikian Nabi merupakan “al-Qur’an yang hidup” atau Living 

Qur’an. Kedua, istilah Living Qur’an juga bisa mengarah pada suatu masyarakat 

yang kehidupan sehari-harinya menggunakan al-Qur’an sebagai kitab acuannya. 
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Mereka hidup dengan mengikuti apa-apa yang diperintahkan al-Qur’an dan 

menjauhi hal-hal yang dilarang didalamnya. Sehingga masyarakat tersebut seperti 

al-Qur’an yang hidup al-Qur’an yang mewujud dalam kehidupan sehari-hari 

mereka. Ketiga, ungkapan tersebut juga dapat memiliki arti jika al-Qur’an 

bukanlah hanya suatu kitab melainkan sebuah kitab yang “hidup” yang wujudnya 

dalam kehidupan sehari-hari begitu terasa nyata, serta beraneka ragam tergantung 

pada bidang kehiudpannya. 

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Living Qur’an adalah 

suatu kajian ilmiah dalam ranah studi al-Qur’an yang meneliti dialektika antara al-

Qur’an dengan kondisi realitis sosial dimasyarakat. Living Qur’an juga berarti 

praktek-praktek pelaksanaan ajaran al-Qur’an pada masyarakat dalam kehidupan 

mereka sehari-hari. Tidak jarang praktek-praktek yang dilakukan masyarakat 

berbeda dari makna yang terdapat pada tekstual dari ayat-ayat atau surah dari al-

Qur’an itu sendiri (Didi, 2015:173). 

b. Lintas Sejarah Living Qur’an 

Bila ditelurusi secara historis, praktek pengamalan ayat-ayat maupun surah-

surah tertentu dalam al-Qur’an sudah ada sejak awal Islam yaitu pada masa Nabi. 

Sejarah menulis bahwa Nabi dan para sahabat pernah melaksanalan praktek 

ruqyah, yaitu mengobati diri sendiri atau orang lain yang sakit menggunakan ayat 

atau surah tertentu dalam al-Qur’an. Hal ini merujuk pada hadis sahih yang 

diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah r.a 
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ا ذَ إِ  انَ كَ   مَ ل سَ  وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اهللاُ ل صَ  اهللاِ  ولَ سُ رَ  ن أَ  :رضي اهللا عنها ةَ شَ ائِ عَ  نْ عَ 
 أَ رَ قْـ أَ  تُ نْ كُ   هُ عُ جْ وَ  د تَ ا اشْ م لَ فَـ  ثُ فُ نْـ يَـ وَ  اتِ ذَ و عَ مُ الْ بِ  هِ سِ فْ ى نَـ لَ عَ  أُ رَ قْ ى يَـ كَ تَ اشْ 
 اهَ تِ كَ رَ بَـ  اءَ جَ رَ  هِ دِ يَ بِ  حُ سَ مْ أَ وَ  هِ يْ لَ عَ 

Artinya:  
Dari Aisyah r.a : sesungguhnya Rasulullah saw jika merasa sakit, baginda 
membaca Mu’awwizat meniupnya, ketika sakit itu bertambah parah  akulah 
yang membacakannya lalu aku usapkan dengan tangannya mengharap 
keberkahannya. (Shahih Bukhori, no. 4728) 

 

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa para sahabat juga pernah mengobati 

orang yang tergigit hewan berbisa dengan membacakan surah al-Fatihah. 

Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa praktek interaksi umat Islam 

dengan al-Qur’an, bahkan sejak masa awal Islam, dimana Nabi Muhammad saw 

masih hadir ditengah-tengah mereka, tidak hanya sebatas pemahaman teks semata 

tapi sudah menyentuh aspek diluar dari teks al-Qur’an tersebut. Bila dicermati 

praktek yang dilakukan oleh Nabi untuk mengobati sakitnya, jelas sudah diluar 

teks. Sebab secara sistematis sudah tidak ada kaitan antara makna teks dengan 

penyakit yang diderita oleh Nabi. Demikian pula halnya praktek yang dilakukan 

oleh para sahabat yang mengobati orang yang terkena sengatan kalajengking. 

Dari beberapa praktek interaksi umat islam masa awal, dapat dipahami jika 

kemudian berkembang pemahaman dimasyarakat tengtang fadhilah atau keutaman 

surah-surah atau ayat tertentu dalam al-Qur’an sebagai obat dalam arti yang 

sesungguhnya yaitu untuk untuk menyembuhkan penyakit fisik. Selain dari 

beberapa fungsi tersebut al-Qur’an juga tidak jarang digunakan masyarakat untuk 

menjadi solusi atas persoalan ekonomi, yaitu sebagai alat untuk memudahkan 

datangnya rezeki (Didi Djunaedi,2015:176-177). 
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c. Objek dan Kajian Living Qur’an 

Mengutip pendapat Syahiron Syamsudin (2007:xii), obyek penelitian Living 

Qur’an dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu: 

1. Penelitian yang menempatkan teks al-Qur’an sebagai objek kajian.  

Dalam hal ini teks al-Qur’an diteliti dan dianalisis dengan metode dan 

pendekatan tertentu, sehingga peneliti mampu menemukan ‘sesuatu’ yang 

diharapakan dari penelitiannya. ‘Sesuatu’ yang dimaksud disini bisa saja berupa 

konsep-konsep atau gambaran-gambaran tertentu dari ayat maupun surah yang 

bersumber dari teks al-Qur’an itu sendiri. Tujuan kajian semacam ini beragam 

tergantun pada kepentingan dan kahlian masing-masing pengkaji. Pada akhirnya 

konsep Qur’ani yang dipahami dari penelitian tersebut dapat diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari. 

2. Penelitian Yang Menempatkan Hal-Hal Diluar Teks al-Qur’an 

Penelitian ini disebut studi tentang apa yang ada disekitar teks al-Qur’an. 

Kajian tentang asbab an-nuzul, sejarah pengkodifikasian teks termasuk dalam 

kategori penelitian ini sangat membantu dalam melakukan kajian teks al-Qur’an. 

Kajian ini sebagaimana kajian teks konvensional telah mendapatkan perhatian 

dari ulama-ulama Islam periode klasik. 

3. Penelitian Yang Menjadikan Pemahaman Terhadap Teks al-Qur’an 

sebagai Objek Penelitian. 

Dari masa Nabi hingga sekarang al-Qur’an dipahami dan ditafsirkan oleh 

umat Islam, baik secara keseluruhan maupun hanya bagian-bagian tertentu dari al-

Qur’an, baik secara mushafi maupun tematik. Hasil penafisran ini kemudian 

dijadikan objek pemabahasan. Sejumlah pertanyaan terkait dengan metode dan 
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hasil penafsiran sudah barang tentu berusaha dijawab oleh penelitian semacam ini. 

Selain itu, penliti juga menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

seseorang dan hubungannya dengan Zeitgeist (semangat zaman). 

4. Penelitian Respon Masyarakat Terhadap Teks al-Qur’an dan Hasil 

Penafsiran seseorang. 

Termasuk dalam pengertian ‘respon masyarakat’ adalah resepsi mereka 

terhadap teks tertentu dari penafsiran tertentu. Resepsi sosial dari penafsiran al-

Qur’an dapat ditemui dalam kehidupan sehari, seperti pentradisian bacaan surah 

atau ayat-ayat tertentu pada acara atau kegiatan pembukaan sosial keagamaan 

tertentu pula. Teks al-Qur’an yang ‘hidup’ dimasyarakat itulah yang disebut 

dengan the Living Qur’an. Penelitian jenis ini merupakan bentuk penelitian yang 

menggabungkan  antara cabang ilmu sosial , seperti sosiologi dan antropologi. 

2.1.2 Pernikahan 

2.1.2.1 Definisi Pernikahan 

Pernikahan berasal dari kata nikah ( احُ كَ نِ  ) yang menurut bahasa artinya 

mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi) 

(kamus al-Munawir, 1997;1461). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk 

arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah (Rahman, 2003:7-8). 

Didefinisikan pula bahwa menikah bermakna mengumpulkan, menurut syara’ 

artinya akad yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat (yang 

telah tertentu) untuk berkumpul (Abdul Fatah  dan Abu Ahmadi, 1994:198). 

Secara istilah terdapat beberapa definisi diantaranya: 

1. Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk 

membolehkan bersenang-senang antara laki-laki bersama perempuan dan 
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menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki (Rahman, 

2003:8). 

2. Abu Yahya Zakariya Al-Anshary menuturkan; nikah menurut istilah syara’ 

ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual 

dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya 

(Ghazali, 2003:8). 

3. Quraish Shihab dalam bukunya pengantin al-Qur’an (2015, 117) 

berpendapat: Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorangi pria 

dan wanita untuk bersama. Ikatan tersebut dinamai Allah Mitsaqam 

Ghalizha ikatan yang sangat tebal/kasar, yakni tali temali pengikatnya 

sangat kuat. Jika demikian, ada tali yang kokoh dalam perkawinan. 

4. Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi mengenai pernikahan yaitu 

akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan 

(suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan 

memberi batas hak bagi pemilikinya serta pemenuhan kewajiban bagi 

masing-masing (Ghazali, 2007:9). 

Dari berbagai definisi diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai pernikahan 

ialah berkumpulnya antara pria dan wanita dalam ikatan suci dan kuat, serta 

dihalalkan bagi mereka untuk melakukan hubungan intim demi kebutuhan 

biologis serta memperoleh keturunan untuk membangun keluarga. 

2.1.2.2 Hukum Pernikahan 

Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal 

melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama 

Safi’iyah. Ulama Syafi’iyah mengatakan hukum asal nikah adalah mubah, 
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disamping ada yang sunnah, wajib, haram dan yang makruh  (Abd. Rahman, 

2008: 18-23). 

1. Wajib  

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah 

dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina jika tidak menikah. 

orang yang khawatir terhadap dirinya sendiri apabila dia tidak menikah 

maka akan terjerumus kedalam perbuatan yang diharamkan, maka hukum 

melakukan pernikahan bagi dirinya adalah wajib. Hal ini berdasarkan pada 

pemikiran hukum islam, bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk 

tidak melakukan hal yang dilarang. Jika untuk menjaga diri itu harus dengan 

melakukan pernikahan, sedangkan menjaga diri juga hukumnya wajib 

wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun sesuai dengan kaidah: 

   بُ اجِ وَ  وَ هُ فَـ  هِ  بِ ال اِ  بُ َماالَيَتُم الَواجِ 
Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu 
hukumnya wajib juga. 
 

Kaidah lain mengatakan: 

   دِ ا صِ قَ مُ الْ  مُ كْ حُ  لِ لَو َسائِ لِ 

Sarana itu hukumnya sama dengan hukum yang dituju. 
 

Hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut merup akan hukum 

sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan 

maksiat. 

2. Sunnah 

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk 

melangsungkan pernikahan, tetapi bila tidak menikah tidak dikhawatirkan 
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akan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan untuk orang 

demikian adalah sunnah. Alasan menetapkan hukum sunnah itu ialah dari 

anjuran al-Qur’an sebagaimana yang dapat dalam Q.S. an-Nur/24: 32 dan 

hadis Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin 

Mas’ud.  

َمْعَشَر الشَباِب َمِن اْسَتطَاَع اْلَباَءَة فـَْلَيتَـَزوْج ، فَِإنُه َأَغض لِْلَبَصِر، َوَأْحَصُن ِلْلَفْرِج ،  اي
َلْم َيْسَتِطْع فـََعَلْيِه بِالصْوِم ، فَِإنُه َلُه ِوَجاءٌ  َوَمنْ   

Artinya: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu 
menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat 
menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan 
barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; 
karena puasa baginya sebagai prisai. 

Baik ayat maupun as-sunnah tersebut berbentuk perintah, tetapi 

beradasarkan qarinah-qarinah yang ada, perintah Nabi tidak 

mengutamakan hukum wajib, tetapi hukum sunnah saja. 

3. Makruh 

Bagi orang yang tidak memiliki keinginan dan mempunyai kemampuan 

serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam 

rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantar 

dirinya dan istrinya, maka melakukan pernikahan bagi orang tersebut 

adalah haram. dalam al-Qur’an suarah al-Baqarah/2:195 melarang orang 

melakukan hal yang dapat mendatangkan kemudharatan. 

 ....َوَال تـُْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإَلى التـْهُلَكةِ ....

Terjemahnya:  
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.... dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) kedalam kebinasaan dengan 
tangan sendiri.... (Depag RI, 2002) 

Termasuk juga haram hukumnya pernikahan jika seorang menikah dengan 

tujuan untuk menelantarkan orang lain, masalah perempuan yang dikawini 

itu tidak diurus hanya agar wanita itu dapat menikah dengan orang lain. 

4. Haram 

Pernikahan berubah menjadi haram jika pernikahan tersebut bertujuan 

tidak baik menganiaya pasangan. Misal seorang lelaki hendak mengawini 

perempuan dengan tujuan menganiaya atau memperolok-olokan istrinya. 

Maka haram bagi pria itu menikahi perempuan tersebut. 

5. Mubah 

Bagi yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya juga tidak akan 

menelantarakan istri, pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk 

memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan 

agamanya dan membina keluarga sejahtera. 

 Hukum mubah bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya 

untuk menikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang 

akan melaksanakan pernikahan. Seperti mempunyai keinginan tapi belum 

mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi 

belum mempunyai kemauan yang kuat. 

3 Prinsip Pernikahan 

Prinsip pernikahan dalam UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 sebagaimana 

dalam  Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dijelaskan sebagai berikut (Amir, 

2014:25-26) : 
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1. Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 

Untuk suami istri perlu untuk saling membantu dan melengkapi agar 

dapat  mengembangkan kepribadiannya hingga mencapai kebahagian 

spiritual dan materiil. 

2. Undang-undang ini menganut asas monogami. Dengan demikian 

pernikahan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dan itu 

disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan 

apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh 

pengadilan. 

3. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus 

telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar 

mampu mewujudkan tujuan pernikahan tanpa berakhir pada perceraian. 

Untuk itu harus dicegah pernikahan dibawah umur. Disamping itu, 

pernikahan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Usia 

yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah mengakibatkan 

laju kelahiran yang lebih tinggi dibanding dengan batas usia yang lebih 

tinggi. Oleh karna itu, undang-undang menentukan batas usia pernikahan 

untuk pria 19 tahun dan wanita 16. 

4. Karena tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang 

bahagia, kekal dan sejahtera maka harus ada alasan-alasan tertentu serta 

harus dilakukan di depan sidang pengadilan. 

2.1.2.3 Tujuan Pernikahan 

Menurut Quraish Shihab (2015;103-104) dalam bukunya “Pengantin al-

Qur’an”  beliau berpendapat bahwa pernikahan seharusnya  memunculkan 
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ketenangan batin, Iman dan kesempurnaan eksistensi serta bertujuan memupuk 

cinta kasih yang membuahkan ketenangan serta mengantar pada lahirnya anak 

keturunan, sekaligus membentengi para pasangan agar tidak terjerumus pada 

lembah kotor. 

Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, yang 

dikutip oleh Abdul Rahman dalam bukunya Fiqih Munakahat (2006:24-30) maka 

tujuan perkawinan itu dapat dikemmbangkan menjadi lima yaitu:  

a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah, hal ini terlihat dari isyarat 

Q.S. an-Nisa/4: 1 

َها َزْوَجَها َوَبث يَا َأيـَها الناُس اتـُقوا رَبُكُم الِذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق  ِمنـْ
ُهَما رَِجاًال َكِثيًرا َوِنَساءً   ِمنـْ

Terjemahnya:  
Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan 
kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya 
(Hawa) dari (diri)nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan 
laki-laki dan perempuan yang banyak.(Depag RI, 2002:99) 
 
Menurut Amir (2014:47) Keinginan untuk melanjutkan keturunan 

merupakan naluri umat manusia.  Untuk itu Allah menciptakan bagi manusia 

nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk 

menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk menyalurkan syahwat secara sah dan 

halal harus melalui pernikahan. 

b. Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia dan penuh ketenangan hidup 

dan rasa kasih sayang. Hal ini seperti yang terdapat dalam Q.S. ar-Rum/30: 

21  
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ً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 diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sungguh, pada yang demikian itu terdapat terdapat tanda-tanda (kebesaran 
Allah) bagi kaum yang berpikir.(Depag RI, 2002:572) 
 
Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat 

manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan, dalam mendapatkan 

ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali 

melalui jalur pernikahan (Amir Syarifuddin, 2014:47). 

c. Memelihara diri dari kerusakan karena manusia memiliki nafsu, 

sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak pada perbuatan yang tak baik 

sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Yusuf/12: 53 

 ...ِإن النـْفَس َألَمارٌَة بِالسوِء ِإال َما َرِحَم رَبي...

Terjemahnya:  
....karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan.... 
(Depag RI, 2002: 325) 
 
Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, karenanya perlulah 

menyaluirkannya dengan baik yakni dengan jalan pernikahan. Pernikahan dapat 

mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejolak nafsu seksual 

(Ghazali, 2006:28-29). 

d. Menimbulkan Kesungguhan Tanggung Jawab dan Mencari Harta Yang 

Halal.  
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Orang-orang yang telah berkeluarga lebih efektif dan hemat karena 

mengingat kebutuhan keluarga dirumah. Jarang pemuda-pemudi yang belum 

berkeluarga memikirkan hari depannya, mereka berpikir untuk hari ini, barulah 

setelah mereka menikah.  

Berpikir bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk memenuhi kebutuhan 

keluarganya (Rahman, 2006: 30). Begitu pula dengan wanita yang telah menikah 

ia akan berusaha membagi penggunaan uang agar cukup untu digunakan 

keluarganya. 

e. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang 

sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang.  

Kebahagian masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan 

ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarganya merupakan 

bagian masyarkatan yang menjadi bagian terpenting dalam menjadi penentuan 

ketenangan dan ketentraman masyarakat. Allah menjadikan unit keluarga yang 

dibina dengan pernikahan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan 

ketentraman serta cinta kasih sayang sesama warganya. Sebagaimana yang tertulis 

dalam Q.S. ar-Rum/30: 21 

ًجا لَتْسُكُنوَأْن َخَلَق َلُكم مْن أَنفُ  ۦَٓوِمْن َءايَِٰتهِ  َها َوَجَعَل  ۟◌ ا◌ٓ ِسُكْم َ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 diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sungguh, pada yang demikian itu terdapat terdapat tanda-tanda (kebesaran 
Allah) bagi kaum yang berpikir.(Depag RI, 2002:572) 
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2.1.3 Dalil-dalil Tentang Pernikahan 

Merujuk pada KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) dan Enslikopedi 

Indonesia Dalil adalah suatu hal yang menunjuk pada apa yang dicari. Bisa berupa 

alasan, keterangan dan pendapat yang merujuk pada pengertian, hukum dan hal-

hal yang berkaitan dengan apa yang dicari (Hasan Sadhily;734). Dalam Islam 

sendiri dalil dapat dibagi menjadi dua yaitu dalil naqli dan dalil aqli. Al-Qur’an 

dan Hadis disebut dalil naqli keduanya merupakan wahyu yang berasal dari Allah 

swt dan sudah pasti benar hukumnya. Kemudian dalil aqli merupakan dalil yng 

diperoleh dari bukti ilmu pengetahuan serta argumentasi para ulama (orang yang 

ahli dan memiliki ilmu pengetahun hal tersebut) argumen yang yang dihasilkan 

oleh para pemikir Islam yang biasa disebut dengan Ijtihad Ulama. 

Dalam penelitian ini dalil-dalil yang dimaksud ialah dalil yang secara 

khusus membahas tentang pernikahan, ada yang bersumber dari al-Qur’an dan 

Hadis. Berikut merupakan beberapa dalil mengenai pernikahan yang sangat 

familiar dilingkungan masyarakat,  

a. Q.S. al-Rum ayat 21 

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

Terjemahannya: 
“dan diantara tanda-tanda (kebesarn)-Nya ialah Dia meciptakan pasangan-

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung 
dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa 
kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.(Kementrian 
Agama, 2005;572) 
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b. Q.S al-Nur ayat 32 

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

Terjemahannya: 
“dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan 

juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang 
laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi 
kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas 
pemberian-Nya”.(Kementrian Agama RI, 2006;494) 

c. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 4779. 

يَا َمْعَشَر الشَباِب، َمِن اْسَتطَاَع «لَم: َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوسَ 
ْلَيتَـَزوْج، فَِإنُه َأَغض لِْلَبَصِر َوَأْحَصُن لِْلَفْرِج، َوَمْن َلْم َيْسَتِطْع  الَباَءَة فـَ

َعَلْيهِ   »بِالصْوِم فَِإنُه َلُه ِوَجاءٌ  فـَ

Artinya: 
 “wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah mampu maka 
menikahlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan 
pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barang siapa belum mampu 
melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu 
dapat menjadi tameng (gejolak hasrat seksual). (Muhammad Ibnu Ismail 
Abu Abdullah al-Bukhari.Juz 5.hal.1950) 

d. Dalil hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 1846. 

َفَمْن َلْم قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم: النَكاُح ِمْن ُسنِتي، 
َلْيَس ِمني، َوتـََزوُجوا، فَِإني ُمَكاثٌِر ِبُكُم اْألَُمَم، َوَمْن   يـَْعَمْل ِبُسنِتي فـَ
َعَلْيِه بِالصَياِم، فَِإن الصْوَم َلُه  ْليَـْنِكْح، َوَمْن َلْم َيِجْد فـَ َكاَن َذا َطْوٍل فـَ

  ِوَجاءٌ 

Artinya: 
“Rasulullah saw.,bersabda: “menikah adalah bagian dari sunnahku maka 
barang siapa yang tidak melakukan sunnahku maka diabukan bagian dariku. 
Menikahlah kalian maka sesungguhnya aku memperbanyak umat melalui 
kalian. Dan barang siapa yang memiliki uang belanja (nafkah) maka 
menikahlah dan barang siapa yang belum memilikinya maka berpuasalah 
karena pusa memiliki wija’ (tameng). (Ibnu Majah, jilid .hal. 592) 
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2.1.4 Mahasiswa 

a. Definisi Mahasiswa 

Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, baik di 

Universitas atau Institut. Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang 

pendidikan Indonesia tahun 2012 pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :”mahasiswa 

adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi”. Terdaftar sebagai syarat 

administratif menjadi mahasiswa (Dudih, 2019:115). 

Pada dasarnya makna ‘Mahasiswa’ memiliki definisi yang sangat beragam. 

Mahasiswa tersusun oleh dua kosa kata yang berbeda yaitu ‘maha’ untuk 

mewakili tingkat tertinggi dari seorang siswa dan ‘siswa’ berarti peserta didik 

pada jenjang tertentu (Avuan Muhammad Rizki, 2018: 14). Hakikatnya 

Mahasiswa adalah seorang akademisi yang memiliki beban untuk 

mengimplementasikan ilmunya pada masyarakat (Avuan, 2018:15), dikarenakan 

mereka harus menempuh suatu studi yang berbasis pengabdian pada masyarakat. 

b. Kewajiban Mahasiswa 

Tugas pertama dan Utama dari pelajar atau mahasiswa ialah belajar. Belajar 

adalah segenap kegiatan pikiran seseorang yang dilakukan secara penuh perhatian 

untuk memperoleh pengetahuan dan mencapai pemahaman tentang alam semesta, 

kehidupan masyarakat, perilaku manusia, gejala bahasa atau perkembangan 

sejarah. Namun, terlepas dari macam-macam bidang pengetahuan yang perlu 

dipelajari seorang pelajar atau mahasiswa.  

Pada dewasa ini terdapat sekurang-kurangnya 14 macam keterampilan yang 

perlu dikuasai oleh setiap pelajar atau mahasiswa yaitu: Keterampilan membaca, 

berpikir, bahasa, memanfaatkan perpustakaan, mencatat bacaan, mengatur diri, 
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menempuh ujian, memusatkan perhatian, menghafal pelajaran, mengelola waktu, 

melakukan penelitian, mengarang karya ilmiah, menulis skripsi dan keterampilan 

mengikuti pelajaran (Wulandari, 2017:49).  Tugas yang dimiliki mahasiswa 

sangat banyak, maka mahasiswa dituntut agar dapat membagi waktu semaksimal 

mungkin. 

c. Tanggungjawab Mahasiswa 

Mahasiswa juga memiliki tanggungjawab sebagai bagian dari perguruan 

tinggi yaitu Tridharma perguruan tinggi yang berisi (Nikodemosoul, bagian 

Discussion para.1) : 

1. Pendidikan dan Pengajaran yaitu mahasiswa dituntut untuk menyalurkan 

ilmu telah ia peroleh dari perguruan tinggi. Mahasiswa memang dituntut 

untuk belajar namun juga memiliki kewajiban untuk meneruskannya. 

2. Penelitian dan pengembangan. Penelitian juga harus dikembangkan, karena 

tanpa penelitian sistem pendidikan akan terhambat. Mahasiswa dituntut 

untuk peka terhadap beragam gejala dan fenomena ilmu pengetahuan untuk 

diuji dan dibuktikan. Inilah perbedaan mendasar antara mahasiswa dan 

pelajar. Kadangkala mahasiswa dituntu untuk tidak hanya sekedar 

menerima ilmu melainkan juga perlu mengujinya. 

3. Pengabdian Masyarakat. Mahasiswa dituntut untuk memberikan kontribusi 

terhadap masyarakat yang bersifat konkrit atau nyata guna terlaksananya 

penerapan ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Mahasiswa tidak boleh 

egois dan acuh terhadap masyarakat karena ilmu yang diperoleh apapun 

jenisnya dan dari fakultas apa, harus digunakan demi kebaikan masyarakat 

secara umum. 
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2.1.5 Motif Sosial 

Motif merupakan suatu dorongan yang terikat pada satu tujuan. Motif 

sosial menurut Heckhausen adalah motif yang timbulnya untuk memenuhi 

kebutuhan individu dalam haubungannya dengan lingkungan sosialnya. Motif 

manusia merupakan dorongan, keinginan, hasrat dan tenaga penggerak lainnya 

yang berasal dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu (Abu Ahmadi, 

1998;73). 

Abu Ahmadi dalam bukunya Psikologi Sosial (1998;198-200)  

mengatakan Motif timbul karena adanya kebutuhan atau adanya hubungan kausal 

antara keduanya sesuai jenisnya maka motif dibedakan atas: 

a. Motif biogenesis 

motif yang berasal dari kebutuhan biologis sebagai makhluk hidup. Motif 

ini terdapat didalam lingkungan pada internal dan tidak banyak tergantung 

pada lingkungan diluar individu itu. Motif ini berkembang dengan 

sendirinya didalam diri individu. 

b. Motif sosiogenetis  

Motif ini timbul didalam individu dalam hubungannya dengan lingkungan 

sosial. Motif ini timbul karena interaksi dengan orang-orang atau dengan 

hasil kebudayaan orang. motif yang sosiogenetis ini banyak selaki dan 

berbeda. Dengan perbedaan-perbedaan dan perbedaan yang terdapat 

diantara bermacam-macam corak kebudayaan di dunia. 

c. Motif teogenesis 

motif ini berasal dari interaksi antara manusia dengan tuhannya. Seperti 

nyata dalam ibadahnya dan dalam kehidupan sehari-hari ia berusaha 
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merealisasikan norma-norma agama tertentu. Manusia memerlukan 

interaksi dengan Tuhannya  untuk dapat menyadari akan tugasnya sebagai 

manusia yang berketuhanan di dalam masyarkat yang serba ragam 

tersebut. 

2.2 Kajian Relevan 

Sepanjang penelusuran penenliti telah ditemukan banyak kajian Living 

Qur’an namun belum menemukan tema seperti dalam penelitian ini yaitu 

mengenai pengamalan dalil-dalil pernikahan pada mahasiswa. Adapun dari 

pembahasan-pembahasan terdahulu, peneliti mendapatkan banyak informasi yang 

bisa dijadikan pijakan dan rekomendasi. Berdasarkan tema yang diangkat, peneliti 

menemukan beberapa referensi baik berupa jurnal, skripsi, tesis yang dapat 

dijadikan sebagai pembanding dan tambahan informasi, antara lain:  

a. Penelitian yang dilakukan oleh Galuhprita Anisaningtyas dan Yulianti Dwi 

Astuti (2011) “Pernikahan dikalangan Mahasiswa S-1” fokus penelitian ini 

mengenai motivasi menikah mahasiswa S1, Faktor-faktor yang menjadi 

pendorong mahasiswa menikah muda. Hasil penelitian ini menyimpulkan 

motivasi yang mereka peroleh terdiri dari dua yaitu faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal yaitu yang berasal dari dalam diri, takut 

terjerumus dalam zina, ingin menyempurnakan agama dan lain sebagainya. 

Faktor eksternal yaitu yang berasal dari luar, seperti adanya dorongan dari 

keluarga, kerabat dan teman-teman. Persamaan pada penilitian ini adalah 

objek penelitian yaitu mahasiwa yang menikah. Adapun perbedaannya, pada 

penelitian Galuhprita dan Astuti meskipun objek penelitiannya sama yaitu 

Mahasiswa, perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada motivasi 
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pernikahan terkhusus pada mahasiswi sedangkan penelitian ini berfokus 

pada kajian living qur’an pengamalan dalil-dalil pernikahan terhadap 

mahasiswa yang menikah baik pria maupun wanita. 

b. Wulandari (2017) “Menejemen Diri Mahasiswa Berstatus Menikah” 

penelitian membahas cara mahasiswa membagi waktu. Sebab mahasiswa 

yang telah menikah memiliki tugas ganda. Mereka yang telah menikah 

harus mampu menyelesaikan tugas dikampus serta tugas dirumah. Hasil dari 

penelitian ini menyebutkan bahwa rata-rata mahasiswa yang telah menikah 

mampu mengatur waktu, mengurus tugas dikampus serta keperluan dalam 

rumah tangganya. Penelitian ini berfokus pada menejemen diri mahasiwa 

yang telah menikah sedangkan penelitian yang dikaji peneliti merupakan 

kajian living qur’an.  

c. Penilitian yang dilakukan oleh Baiyinah, Emmy Solina dan Marisa Elsera 

“Fenomena Menikah Sebelum menyelesaikan Masa studi” penilitian 

bertujuan untuk mengetahui interaksi sosial mahasiswa  yang telah menikah, 

apakah terdapat perubahan atau tidak. Dalam penelitian ini, fokus interkasi 

sosial mahasiswa dibagi menjadi tiga yaitu, interkasi sosial kepada orangtua, 

masyarakat, dan teman-teman dikampusnya. Hasil penelitian menunjukkan 

terdapat perbedaan interaksi sosial mahasiswa yang telah menikah kepada 

orangtuanya, karena anak yang telah menikah harus mampu menangangi 

kondisi kehidupannya baik dari segi ekonomi dan sebagainya orangtua tetap 

membantu namun tidak sama seperti sebelum mereka menikah. Kemudian 

interkasi sosial pada tetangga sekitar, hasil menunjukkan kurangnya 

interaksi pada tetangga dikarenakan sibuk mengurus tugas-tugas 
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perkuliahan dan urusan rumah. Terakhir interaksi terhadapa teman 

dikampus, pada interaksi ini tidak terdapat perubahan. Perbedaan dengan 

penelitiannya adalah terletak pada fokus, penelitian membahas interaksi 

sosial mahasiswa yang menikah sedang peniliti membahas pengamalan 

dalil-dalil pernikahan pada mahasiswa. 

d. Penelitian Rasyid Abdul Jamil (2016) “Pengaruh Problematika Mahasiswa 

Menikah Pada Aktifitas Belajar” kesimpulan dari penilitian ini, dari empat 

orang mahasiswa yang menjadi objek penelitian satu diantara mereka tidak 

mampu menyelasaikan tugas perkuliahan dengan baik serta kehadiran tidak 

mencapai standar yang ditentukan kampus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


