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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 
A. Perkawinan dan Ruang Lingkup 

1. Pengertian Perkawinan/Nikah 

Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perkawinan adalah berasal dari kata 

“kawin” yang berarti, 1) membentuk keluarga dengan lawan jenis, 2) melakukan 

hubungan kelamin”1 Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata 

nikah ( حنكا ) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan 

digunakan untuk arti bersetubuh (wata). Kata “nikah” sendiri sering 

dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.2 

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan 

dua kata, yaitu nikah  ( حنكا ) dan zawaj (زواج ). Kedua kata ini yang terpakai dalam 

kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur’an dan hadis 

Nabi saw.3 

Perkawinan/Nikah berarti an-nikah memiliki arti menghimpun atau 

mengumpulkan, salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri 

dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menhasilkan keturunan yang 

dapat menjaga kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi.4 

                                                      
1Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. III. (Cet, I; 

Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2001), h. 518. 
2Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh  (Cet., III ; Beirut: Dar al-Fikr, 

1989), h. 29. 
3Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonseia: antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-undang Perkawinan  (Jakarta: Kencana, 2006), h. 35. 
4Abdul Aziz Dahlan dkk., Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 4 (Jakarta: Ikhtiar Baru Van 

Houve, 2006) h. 1329 
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Nikah dalam Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 disebut dengan 

perkawinan yaituikatan lahir batun antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.5 

2.  Hukum Perkawinan 

Islam menetapkan bahwa pada dasarnya hukum perkawinan itu adalah 

dianjurkan (sunnah) hal ini didasarkan pada firman Allah swt dalam QS. An-

Nisa/4:3   

βÎ)uρ ÷Λä ø�Åz āωr& (#θ äÜÅ¡ ø)è? ’Îû 4‘uΚ≈ tGu‹ ø9 $# (#θßs Å3Ρ$$ sù $tΒ z>$ sÛ Νä3s9 z ÏiΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9$# 4 o_ ÷WtΒ 

y]≈ n=èOuρ yì≈ t/â‘uρ ( ÷βÎ* sù óΟçF ø�Åz āωr& (#θä9 Ï‰÷ès? ¸οy‰Ïn≡ uθ sù ÷ρr& $ tΒ ôM s3n=tΒ öΝä3ãΨ≈ yϑ÷ƒ r& 4 y7Ï9≡ sŒ #’ oΤ÷Š r& 

āωr& (#θ ä9θãès? ∩⊂∪  

  

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.”
6
 

Ayat ini menjadi dasar bagi Rasulullah saw., melarang menghimpun pada 

saat yang bersamaan lebih dari 4 (empat) orang istri. Ketika ayat ini turun, 

Rasulullah memerintahkan semua orang yang memiliki lebih dari empat otang 

istri, seperti halnya Gailan bin Umayyah yang mempunyai istri sebanyak 10 

orang, agar segera menceraikan sebahagian istri-istrinya. Pada sisi lain, ayat 

tersebut sering dijadikan dasar dalam pembicaraan mengenai asas perkawinan 
                                                      

5Undang-undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam di 
Indonesia, h. 5 

6Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya..., h. 99 
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menurut Islam. Ketika membahas tentang hal itu, para ulama terbagi atas dua 

golongan. 

Golongan pertama berpendapat bahwa asas perkawinan menurut Islam 

adalah poligami dengan alasan bahwa ayat tersebut Allah mendahulukan 

menyebut bilangan dua, tiga atau empat baru menyebut bilangan satu. Pendapat 

diperkuat dengan hadis fi’liyah yang menyebutkan bahwa semasa hidupnya, 

Rasulullah saw., beristri sampai 9 (sembilan) orang, bahkan ada yang 

menyatakan 13 orang. Pendapat dan penafsiran ini dalam prakteknya banyak 

diikuti oleh golongan Syi’ah.7 

Golongan kedua berpendapat bahwa asas perkawinan menurut Islam 

adalah monogami. Hal tersebut dipahami dari panggalan ayat yang mengatakan: 

“apabila kamu tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah olehmu seorang saja” 

kemudian dipertegas lagi dari penggalan ayat “Yang demikian itu lebih dekat 

agar kamu tidak berbuat zalim”, argumen ini dipertegas lagi dalam QS al-Nisa>’/4 

:129.  

 s9uρ (#þθãè‹ÏÜtFó¡n@ βr& (#θä9Ï‰ ÷ès? t÷ t/ Ï !$ |¡ÏiΨ9$# öθs9uρ öΝçFô¹ t�ym ( Ÿξ sù (#θè=Š Ïϑs? ¨≅ à2 

È≅ øŠ yϑø9$# $ yδρ â‘ x‹ tGsù Ïπs)̄= yèßϑø9$$ x. 4 βÎ)uρ (#θßs Î=óÁ è? (#θà)−Gs? uρ  χÎ* sù ©! $# tβ% x. #Y‘θà�xî 

$ VϑŠ Ïm §‘ ∩⊇⊄∪  

Terjemahnya: 
Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun 
kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu 
cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain 
terkatung-katung). Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara 
diri (dari kecurangan), maka sungguh Allah Maha Pengamun, Maha 
Penyayang.8 

                                                      
7Abu al-Fida’ Muhammad bin Isma’il ibn Kasir, Tafsir al-Qur’an al-Azim, Juz II (Cet. I; 

Beirut: Dar al-Fikr, 1980), h. 199 
8Kementerian Agama RI, Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya (Jakarta: Halim, 2013), 

h. 99. 
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Adapun pemahaman terhadap ayat 3 dan ayat 129 pada QS al-Nisa>’ 

tentang keadilan yang harus diwujudkan oleh seorang laki-laki yang berpoligami 

adalah adil secara menyeluruh yaitu materi dan immateri. Sebagaimana 

dikatakan oleh Ahmad Mustafa al-Maraghi bahwa, perbedaan penafsiran dalam 

ayat 3 lafaz anta’dilu yang berarti adil dalam bentuk lahiriyah sedangkan ayat 

129 pada lafaz anta’dilu yang berarti adil dalam bentuk immateri (cinta kasih).9 

Dipertegas lagi oleh M. Quraish Shihab bahwa ayat 129 secarah menyeluruh 

mengandung hikmah poligami yakni berimplikasi pada perdamaian demi 

memelihara perkawinan apabila seoran istri rela dimadu meskipun poligami 

seringkali menjadikan suami tidak adil. Akan tetapi tidak adil yang dimaksudkan 

di sini adalah keadilan pembagian hubungan biologis.10 

Menyikapi kedua pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

pernikahan dalam Islam adalah asas monogami tidak mutlak. Seorang laki-laki 

memungkinkan berpoligami selama sanggup memenuhi syarat-syarat yang 

ditetapkan oleh syari’at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Secara arti kata nikah berarti “bergabung” (ضم ),“hubungan kelamin”(وطء) 

dan juga berarti “akad” (عقد) adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah 

yang terdapat dalam al-Qur’an memang mengandung dua arti tersebut. Kata 

nikah yang terdapat dalam QS al-Baqarah/2 :230  

                                                      
9Ahmad Mustafa al-Maragy, Tafsir al-Maragi, Juz IV Jilid II (Cet. III; Mesir: Babi al-

Halabi, 1974M/1394H), h. 180. 
10M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Vol. II (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 

315. 
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βÎ*sù $yγ s)̄=sÛ Ÿξsù ‘≅ÏtrB …ã&s! . ÏΒ ß‰ ÷èt/ 4 ®Lym yxÅ3Ψs? % ¹` ÷ρy— …çνu�ö� xî 3 βÎ*sù $yγ s)̄=sÛ Ÿξsù 

yy$uΖã_ !$yϑÍκö�n=tæ βr& !$yè y_#u�tItƒ βÎ) !$̈Ζsß βr& $yϑŠ É)ãƒ yŠρß‰ ãn «!$# 3 y7 ù=Ï?uρ ßŠρß‰ ãn «!$# 

$pκß] ÍhŠ u; ãƒ 5Θöθs)Ï9 tβθßϑn=ôè tƒ ∩⊄⊂⊃∪   

Terjemahnya: 
Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka 
perempuan itu tidak halal lagi beginya sebelum dia menikah dengan suami 
yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak 
ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah 
kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum 
Allah, itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada 
orang-orang yang brepengetahuan.11 

Makna dasar nikah adalah “penyatuan”. Sedang zawāj berarti 

“keberpasangan”. Nikah diharapkan jiwa raga, cita-cita, harapan, upaya dan 

kesungguhan suami istri menyatu, karena mereka telah dinikahkan. Akan tetapi 

penyatuan itu bukanlah peleburan, karena masing-masing memiliki kepribadian 

dan identitasnya, sehingga pada hakikatnya mereka menjadi pasangan yang tidak 

dapat berfungsi kecuali bila bersama pasangannya.12 

Hadis Rasulullah saw.: 

 يامعشر: وسلم عليه صلىهللا هللالسور لقا: لقا عنه صيهللار دمسعو بنا نع
 مل ومن <لفرج <لبرصؤ:حصن ٔ:غض فٕانه فاليزتوج الباءة م2مك اس0تطاع من بلشباا

 J(13ليه مIفق( وFاء E فٕانه Dلصوم فعليه Bس0تطع

Artinya : 
“Hai pemuda-pemuda, barang siapa diantara kamu yang mampu dan 

berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena 

sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata 

terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari 
                                                      

11Kementerian Agama RI, Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya, h. 36. 
12M. Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur’an 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-anakku  

(Cet. I;Tangerang Selatan:Lentera Hati, 2015), h. 54. 
13HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-nikah, Muslim (no. 1402) kitab an-nikah. 
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godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, 

hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap 

perempuan akan berkurang.” (Muttafaq ‘alaih) 

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan 

dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karena menurut 

para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari 

dua pasangan.14 Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmuan tersebut 

adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam QS. al-Dzariyat/ 51: 49,  

ÏΒ uρ Èe≅à2 > óx« $ oΨø)n=yz È ÷ỳ ÷ρy— ÷/ ä3ª=yès9 tβρã�©.x‹ s? ∩⊆∪    

Terjemahnya : 
Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 

mengingat kebesaran Allah
15

. 

Syariat pernikahan berupa anjuran dan beberapa keutamaannya merupakan 

realita yang tidak akan ada perdebatan didalamnya. Pernikahan pada satu sisi 

adalah sunnah yang dilakukan para Nabi dan Rasul dalam upaya penyebaran dan 

penyampaian Risalah Ilahiyah. Pernikahan pada sisi lain, berfungsi sebagai 

penyambung keturunan agar silsilah keluarga tidak terputus yang berarti 

terputusnya mata rantai sejarah dan hilangnya keberadaan situasi sosial seseorang.  

Anjuran nikah, Allah swt., menganjurkan kepada hamba-hamba-Nya yang 

terdapat dalam QS. an-Nahl / 16: 72  :  

ª!$#uρ Ÿ≅ yèy_ Νä3s9 ô ÏiΒ ö/ ä3Å¡ à�Ρr& % [`≡uρø— r& Ÿ≅ yèy_ uρ Νä3s9 ôÏiΒ Νà6 Å_≡uρø— r& t ÏΖt/ 

Zοy‰x�ym uρ Νä3s%y— u‘uρ zÏiΒ ÏM≈ t6 Íh‹©Ü9 $# 4 ∩∠⊄∪     

                                                      
14H.S.A. Al-Hamdani, Risalah Nikah, Terjemah Agus Salim, (Cet. II; Jakarta: Pustaka 

Amani, 2002), h. 11. 
15Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 756. 
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Terjemahnya: 

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan 

menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-

cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik.
16  

Ayat tersebut menunjukkan Allah memberikan nikmat-Nya, bahwa telah 

menciptakan pasangan untuk mereka dari jenis mereka sendiri. Pasangan-

pasangan itu merupakan mitra dalam kerja sama membina keluarga dan 

masyarakat. Dengan pasangan itu, manusia dapat memiliki keturunan untuk 

memelihara dan mengembangkan jenis manusia dalam mengemban tugas sebagai 

khalifah dimuka bumi ini. Selanjutnya Allah menjelaskan bahwa Dialah yang 

telah memberi mereka rezeki dalam makanan dan minuman yang baik dan 

berguna. Oleh karena itu, manusia tidak boleh takut akan kesulitan memperoleh 

rezeki karena anak. Sebaliknya, mereka harus mendidik anak-anak itu agar 

mampu nantinya setelah dewasa untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah 

dimuka bumi. 

Diakhir ayat, Allah swt., mencela orang-orang kafir yang mempercayai 

berhala-berhala sebagai Tuhan, padahal berhala-berhala itu tidak bisa berbuat apa-

apa. Sedangkan nikmat Allah mereka ingkari seakan-akan rezeki itu bukan dari 

Allah.17 

Pada ayat lain firman Allah swt., dalam QS. ar-Rum / 30: 21: 

ôÏΒ uρ ÿÏµÏG≈ tƒ#u ÷βr& t, n=y{ / ä3s9 ô ÏiΒ öΝä3Å¡ à�Ρr& % [`≡uρø— r& (# þθ ãΖä3ó¡tF Ïj9 $ yγ øŠs9 Î) Ÿ≅ yèy_ uρ Νà6 uΖ÷�t/ 

Zο̈Š uθ ¨Β ºπyϑôm u‘uρ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s)Ïj9 tβρã� ©3x�tGtƒ ∩⊄⊇∪     

                                                      
16Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 374.  
17Kemeterian Agama RI, al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid V, h. 352. 
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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.
18  

 
Kosa-kata: Mawaddah Wa Rahmah   ً��َ�ًْة  َوَر  .(ar-Rum/30: 21)   َ�َود�

Mawaddah wa rahmah artinya cinta dan kasih sayang. Mawaddah berasal 

dari fi’il wadda-yawuddu, waddan wa mawaddatan artinya cinta, kasih, dan suka. 

Sedangkan rahmah dari fi’il rahima-yarhamu-rahmatan wa marhamatan artinya 

sayang menaruh kasihan. Memang kedua kata ini mengandung kemiripan arti atau 

hampir sama maknanya. Pada ayat 21 surah ar-Rum ini dijelaskan bahwa Allah 

telah menetapkan jodoh dan pasangan tiap-tiap manusia dari jenis yang sama 

yaitu manusia juga, laki-laki dan pwerempuan. Allah selalu menciptakan rasa 

kasih dan rasa sayang antara keduanya, dan ketika sudah tua nanti mereka diliputi 

rasa sayang dan senantiasa menaruh rasa kasihan. Demikian hubungan suami istri 

dalam rumah tangga yang sakinah atau tenteram dan damai, selalu diliputi 

kebahagiaan dan kesejahteraan sepanjang hidup mereka.19  

Sakinah, mawaddah, rahmah adalah Amanah Allah swt., cinta merupakan 

tali perekat perkawinan, sehingga kalau cinta pupus, mawaddah pun putus, mesti 

masih ada rahmat. Kalaupun rahmat tidak ada lagi, masih ada amanah. 

Asumsinya, selama pasangan itu beragama, amanahnya terpelihara, karena al-

Qur’an memerintahkan.  

                                                      
18Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 572. 
19Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid VII, h. 478. 
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Kata sakinah, menurut Quraish Shihab, kata sakinah terambil dari akar 

kata sakanah, yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Itulah 

sebabnya, mengapa pisau dinamai sikkin. Karena alat yang menjadikan binatang 

yang disembelih tenang, tidak bergerak, setelah sebelumnya meronta-ronta. 

Namun, sakinah dalam konteks perkawinan adalah untuk menciptakan ketenagan 

yang dinamis dan aktif, tidak seperti kematian binatang.20 Untuk mencapai 

keluarga sakinah, al-Qur’an antara lain menekankan perlunya kesiapan fisik, 

mental, dan ekonomi bagi yang ingin menikah, terutama pihak pria. Walaupun 

para wali juga diminta untuk tidak mempersoalkan kelemahan ekonomis sebagai 

alasan untuk menolak peminang. Bagi calon yang tidak memiliki kemampuan 

ekonomis, dianjurkan untuk menahan diri dan memelihara kesuciannya.21 Allah 

swt., menegaskan dalam firman pada QS al-Nūr/24 :32 

(#θßs Å3Ρ r& uρ 4‘ yϑ≈ tƒF{ $# óΟä3ΖÏΒ t Ås Î=≈ ¢Á9$#uρ ô ÏΒ ö/ ä.ÏŠ$ t6Ïã öΝà6 Í← !$ tΒÎ)uρ 4 βÎ) 

(#θçΡθä3 tƒ u!#t�s)èù ãΝÎγ ÏΨ øóãƒ ª! $#  ÏΒ Ï& Î# ôÒ sù 3 ª! $#uρ ìì Å™≡uρ ÒΟŠ Î=tæ ∩⊂⊄∪   

Terjemahnya: 
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), Maha Mengetahui.22 

Mawaddah, menurut Quraish Shihab adalah kelapangan dada dan 

kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Sesekali hatinya kesal sehingga cintanya 

pudar bahkan putus. Tetapi yang bersemai adalah hati mawaddah tidak lagi akan 

                                                      
20Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Husnani,  Potret Wanita Shalehah (Jakarta: Penamdani, 

2004), h. 78. 
21Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Husnani,  Potret Wanita Shalehah (Jakarta: Penamdani, 

2004), h. 80. 
22Kementerian Agama RI, Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya (Jakarta: Halim, 2013), 

h. 354. 
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memutuskan hubungan, seperti yang bisa terjadi pada orang yang bercinta. Ini 

disebabkan karena hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan sehingga 

pintu-pintunya pun telah tertutup untuk dihinggapi keburukan lahir dan batin 

(yang mungkin datang dari pasangannya). Begitu lebih kurang komentar pakar 

al-Qur’an Ibrahim al-Biqa’i (1480 M) ketika menafsirkan ayat yang berbicara 

tentang mawaddah. 

Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul didalam hati akibat 

menyaksikan ketidakberdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk 

memberdayakannya. Karena itu, dalam kehidupan keluarga, masing-masing 

suami dan istri akan bersungguh-sungguh dan bersusah payah mewujudkan 

kebaikan bagi pasangannya. Keduanya menolak segala bentuk intervensi dari 

pihak lain yang bisa mengganggu dan mengeruhkan suasana kehidupan rumah 

tangganya.23 

Al-Qur’an menggaris bawahi hal ini dalam rangka jalinan perkawinan 

karena betapapun hebatnya seseorang, pasti mempunyai kelemahan dan 

betapapun lemahnya seseorang pasti ada juga unsur kekuatannya. Suami istri 

tidak luput dari keadaan demikian, sehingga suami dan istri harus berusaha untuk 

saling isi mengisi, menutupi kekurangan dengan kelebihan masing-masing.24 

Keakraban hubungan pasangan suami istri seperti digambarkan dalam QS 

al-Baqarah/2 :187 

¨≅ Ïm é& öΝà6 s9 s' s# ø‹s9 ÏΘ$ uŠ Å_Á9$# ß] sù§�9$# 4’ n<Î) öΝä3 Í← !$ |¡ÎΣ 4 £ èδ Ó¨$ t6Ï9 öΝä3 ©9 öΝçFΡ r& uρ 
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23Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Husnani,  Potret Wanita Shalehah  (Jakarta: Penamdani, 
2004), h. 84. 

24Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Husnani,  Potret Wanita Shalehah, h. 84. 
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Terjemahnya: 

Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. 
Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. 
Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi 
Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah 
mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu, makan dan 
minumlah hinggajelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang 
hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) 
malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beri’tikaf dalam 
mesjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. 
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar 
mereka bertakwa.25 

Ayat ini tidak hanya mengisyaratkan bahwa suami-istri saling 

membutuhkan sebagaimana kebutuhan manusia pada pakaian, tetapi juga suami-

istri secara kondrati memiliki kekurangan, sehingga masing-masing pasangan 

harus bisa berfungsi “menutupi kekurangan pasangan” sebagaimana pakaian 

menutupi aurat (kekurangan) pemakainya. 

Pakaian adalah amanah, digaris bawahi oleh Rasulullah saw., dalam 

sabdanya, “Kalian menerima istri berdasarkan amanah Allah. Amanah adalah 

sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari 

pemberiannya. Karena kepercayaannya bahwa apa yang diamanatkan itu, akan 

dipelihara dengan baik, sehingga keberadaan istri aman di tangan suami yang 

diberi amanah.” 

Kesediaan seorang istri untuk hidup bersama dengan seorang lelaki, 

dengan meninggalkan orang tua dan keluarga yang membesarkannya sejak kecil, 

                                                      
25Kementerian Agama RI, Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya, h.  29. 
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untuk hidup bersama dengan penuh kerelaan dengan pria asing yang menjadi 

suaminya, serta bersedia membuka rahasianya yang paling dalam. Semua itu hal 

yang merupakan hal yang sesungguhnya mustahil terjadi, kecuali dirasa yakin 

bahwa kebahagiaannya bersama suami akan lebih besar dibanding dengan 

kebahagiaan dengan ibu bapak dna anggota keluarga lainnya. 

Keyakinan inilah yang ada pada seseorang isteri kepada suaminya dan 

itulah yang dinamakan mīśāqan ghalīẓa (perjanjian yang amat kokoh). QS al-

Nisā’/4 :21 

y# ø‹x.uρ …çµtΡρ ä‹ è{ ù' s? ô‰ s%uρ 4|Óøùr& öΝà6 àÒ ÷èt/ 4’ n<Î) <Ù÷èt/ šχõ‹ yzr& uρ Νà6ΖÏΒ 

$ ¸)≈ sV‹ÏiΒ $ Zà‹Î=xî ∩⊄⊇∪  

Terjemahnya: 
Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal lamu telah 
bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) 
telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.26 

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu 

untuk segera melaksanakannya. Karena pernikahanan dapat mengurangi 

kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. 

Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai 

persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw., untuk 

berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat 

tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.27 

Berkaitan dengan hal tersebut, penggunaan kata Mit}qa>n (perjanjian), 

menginspirasi makna yang sangat luhur, yaitu adanya loyalitas (kesetiaan), 

kepercayaan, perlindungan dan rasa cinta. Perjanjian ini, kedua belah pihak harus 

saling setia dan bukan berkhianat dan saling menyakiti. Keduanya harus bergaul 

                                                      
26Kementerian Agama RI, Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya, h. 81. 
27Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia  (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7. 
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dengan baik supaya dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun dan 

harmonis. 

Dalam istilah ahli fikih, di samping perkataan “mahar” juga dipakai 

perkataan “ṣadaq”; “nihlah” dan “farid}ah” dalam bahasa Indonesia dipakai 

dengan perkataan maskawin.28 Makna dasar ṣadaq yaitu memberikan derma 

(dengan sesuatu), nihlah artinya pemberian farid}ah artinya memberikan.29 

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa nikah itu mengandung arti secara 

hakiki untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk 

akad adalah dalam arti majazi yang memerlukan penjelasan untuk maksud 

tersebut. Ulama golongan Hanabilah berpendapat bahwa penunjukan kata nikah 

untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya sebagaimana 

terdapat dalam dua contoh ayat yang disebutkan sebelumnya.  

Beda pendapat dalam mengartikan kata nikah tersebut di sini 

kelihatannya hanya masalah yang remeh, namun perbedaan tersebut berdampak 

jelas dalam beberapa masalah lainnya yang akan terlihat kemudian. 

Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab terdapat beberapa rumusan 

yang saling melengkapi. Perbedaan perumusan tersebut disebabkan oleh berbeda 

dalam titik pandangan. Di kalangan ulama syafi’iya rumusan yang biasa dipakai 

adalah : “Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan 

hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja.” 30 

Ulama golongan syafi’iyah ini memberikan definisi sebagaimana 

disebutkan diatas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan 

                                                      
28M.A Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat : kajian Fikih Nikah Lengkap  (t.tp, 

t.th), h.  36. 
29Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), h. 121. 
30Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonseia: antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-undang Perkawinan, h.  37. 
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kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan 

sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul. 

Para ahli fikih biasa menggunakan rumusan definisi sebagaimana tersebut 

diatas dengan penjelasan sebagai berikut : 

1) Penggunaan lafaz akad (عقد) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu 

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

yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad 

karena peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau hubungan kelamin 

antara laki-laki dan perempuan. 

2) Penggunaan ungkapan: (yang mengandung maksud membolehkan 

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

perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkan 

hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah di antara keduanya. 

Dengan demikian akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu 

yang asalkan tidak boleh itu. 

3) Menggunakan kata  نكح  , 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 awal Islam disamping akad 

nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki 

dengan perempuan itu, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seseorang 

perempuan atau disebut juga “perbudakan”. Bolehnya hubungan kelamin 

dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tetapi menggunakan 

kata “tasarri”.31 

                                                      
31Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, 2003), h. 75. 
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Perkawinan dilaksanakan untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah. Ibadah ada yang umum dan ada yang 

khusus. Ibadah umum adalah segala amalan yang diizinkanAllah sedangkan 

ibadah khusus adalah apa yang telah ditetapkan Allah akan perincian-

perinciannya, tingkat dan cara-caranya yang tertentu.32 Perkawinan merupakan 

perbuatan ibadah dalam kategori ibadah umum, sehingga dalam melaksanakan 

perkawinan harus diketahui dan dilaksanakan aturan-aturan perkawinan dalam 

Hukum Islam.33 

Fikih yang mengatur hal ihwal perkawinan ini disebut fiqh munākahāt. 

Munākahāt itu termasuk dalam lingkup muamalat dalam artian umum, yang 

mengatur hubungan antara sesama manusia. Masuknya munakahat itu kedalam 

lingkup muamalat karena memang mengatur hubungan antara suami dengan istri 

dan antara keduanya dengan anak-anak yang lahir, dalam kehidupan keluarga 

menurut keridhaan Allah swt. Kajian tentang perkawinan ini begitu luas karena 

menyangkut hal ihwal hubungan-hubungan tersebut, menurut yang dikehendaki 

oleh agama Islam.34 

Para ahli hukum memberi beragam pengertian atau definisi perkawinan. 

Perbedaan itu tidaklah menunjukkan pertentangan yang tajam, namun hanya 

perbedaan sudut pandang. Thalib menjelaskan bahwa perbedaan itu lebih 

memperlihatkan keinginan para perumus mengenai banyaknya jumlah unsur-

unsur yang hendak dimasukkan dalam perumusan di satu pihak, sedang di lain 

                                                      
32Abd. Somad, Hukum Islam: Panoramaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia (Cet. 

II; Jakarta: Kencana, 2012), h.  261. 
33Abd. Somad, Hukum Islam: Panoramaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, h. 

261. 
34Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, 2003), h. 76. 
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pihak dibatasi pemasukan unsur-unsur itu dalam perumusan pengertian 

perkawinan, unsur yang lain dijelaskan dalam tujuan bukan perumusan.35 

Landasan perkawinan dengan nilai-nilai roh keislaman yakni sakinah, 

mawaddah dan rahmah yang dirumuskan dalam firman Allah dalam QS al-

Rūm/30 :21.  

ô ÏΒuρ ÿÏµÏG≈ tƒ#u ÷βr& t, n=y{ / ä3 s9 ô ÏiΒ öΝä3 Å¡à�Ρ r& % [`≡uρ ø—r& (#þθãΖä3 ó¡tFÏj9 $ yγ øŠ s9Î) Ÿ≅ yèy_ uρ 

Νà6 uΖ÷� t/ Zο ¨Š uθ̈Β ºπyϑôm u‘ uρ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθs)Ïj9 tβρ ã�©3 x� tGtƒ ∩⊄⊇∪   

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 kasih dan 
sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
(kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.36 

Keluarga yang dituju dengan adanya perkawinan adalah keluarga yang : 

1. Sakinah, artinya tenang 

2. Mawadah, keluarga yang didalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan 

dengan hal-hal yang bersifat jasmani. 

3. Rahmah, keluarga yang didalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang 

berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.37 
 

Pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, 

karena intinya secara sederhana dapat disimpulkan hakikat nikah adalah 

menyempurnakan agama dan perjanjian antara calon suami isteri untuk 

membolehkan bergaul sebagai suami –istri guna membentuk suatu keluarga. 

                                                      
35Abd. Somad, Hukum Islam: Panoramaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, h.  

259. 
36Kementerian Agama RI, Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya, h. 406. 
37Abd. Somad, Hukum Islam: Panoramaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, h. 

262. 
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Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan 

perempuan. Dalam keadaan demikian, bagi laki-laki hanya isterinya perempuan 

yang paling baik, sedang bagi perempuan hanya suamainya laki-laki yang 

menarik hatinya. Masing-masing mereka terteram hatinya dengan adanya 

pasangan itu. Semuanya itu merupakan modal yang paling berharga dalam 

membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang berbahagia, 

jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, 

kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan 

ketenteraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.38 

Seiring dengan itu, dalam QS. al-A’raf/ 7: 189 menyatakan: 

* uθ èδ “ Ï%©!$# Νä3s)n=s{  ÏiΒ <§ø�̄Ρ ;οy‰Ïn≡ uρ Ÿ≅ yèy_uρ $ pκ÷]ÏΒ $ yγ y_÷ρy— z ä3ó¡uŠÏ9 $ pκö� s9 Î) ( $ £ϑn=sù 

$ yγ8¤±tós? ôMn=yϑym ¸ξ ôϑym $ Z�‹Ï�yz ôN§� yϑsù Ïµ Î/ ( !$ £ϑn=sù M n=s)øOr& #uθ tã̈Š ©!$# $ yϑßγ −/u‘ ÷È⌡ s9 

$ oΨtGøŠs?#u $[s Î=≈ |¹ ¨sðθ ä3uΖ©9 z ÏΒ š Ì�Å3≈ ¤±9 $# ∩⊇∇∪     

 Terjemahnya: 

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia 

menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah 

dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan 

teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia 

merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya 

seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang 

saleh, tentulah Kami terraasuk orang-orang yang bersyukur".
39

 

 

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan 

a) Tujuan Perkawinan 

                                                      
38Kemeterian Agama RI, al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid VII, h. 481. 
39Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h.235. 
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Ada banyak sekali tujuan dari perkawinan, berikut tujuan dari 

perkawinan yang di antaranya adalah : 

1. Ibadah kepada Allah. Bila kedua suami istri itu memperhatikan tujuan 

utama ini, tujuan pokok bersatunya mereka maka dengan mudah mereka 

akan mengerti cara saling membantu untuk mencapai tujuan ini. Suatu 

tujuan yang jauh lebih besar dari pada keinginan mereka sendiri. Mereka 

dapat belajar saling bertoleransi satu sama lain, mencintai Allah dan 

keluarga mereka dan terhadap yang lainnya, serta mengatasi kesulitan-

kesulita dan kekurangan mereka. 

2. Memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar untuk berkembang biak. 

Anak-anak merupakan pernyataan dari rasa keibuan dan kebapakan. Islam 

memperhatikan tersedianya lingkungan yang sehat dan nyaman untuk 

membesarkan keturunan.40 

Menurut imam Al-Gazali dalam kitab Ihya Ulumuddin seperti yang 

dikutip oleh Abdul Rahman Gazali menyebutkan bahwa tujuan perkawinan itu 

ada lima, antara lain : 

a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. 

b) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan 

menumpahkan kasih sayangnya. 

c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan 

kerusakan. 

                                                      
40Abdur Rahman I. Doi, Perkawinan dalam Syariat Islam (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 

1992), h. 4 
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d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak 

serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta 

kekayaan yang halal. 

e) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentran 

atas dasar cunta dan kasih sayang.41 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 

tujuan dari perkawinan adalah terdapat dalam Pasal 1 yang menyebutkan 

bahwa : 

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga dan 

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa.”
42 

 

Pasar tersebut jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk 

keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Pasal 3 KHI menyatakan bahwa : 

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawadah dan rahmah.” 

 

1) Hikmah Perkawinan 

Hikmah perkawina menurut ajaran Islam adalah untuk memelihara 

manusia dari pada pekerjaan yang maksiat yang membahayakan diri, harta dan 

pikiran.43 Sedangkan menurut Sayyid Sadiq seperti yang dikutip oleh Abdul 

Rahman Gazali, hikmah-hikmah perkawinan itu ada banyak, di antaranya 

adalah : 

                                                      
41Abdul Rahman Gazali, Fiqih Munakahat (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2010) , h. 24 
42Undang-undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam di 

Indonesia, h. 
43Amir Taat Nasution, Rahasia Perkawinan dalam Islam; Tuntunan Keluarga Bahagia 

(Cet. III; Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), h. 31 
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a) Sesungguhnya naluri sex merupakan naluri yang paling kuat, yang 

selamanya menuntut adanya jalan keluar. Apabila jalan keluar tidak dapat 

memuaskan, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan, 

kacau dan menerobos jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan alami dan 

biologis yang paling baik dan sesuai untukmenyalurkan dan memuaskan 

naluri sex ini. Dengan kawin, badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata 

terpelihara dari melihat yang haram, perasaan tenang dari melihat barang 

yang haram. 

b) Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi 

mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta 

memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan. 

c) Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam 

suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan 

ramah, cinta dan sayang yang merupaka sifat-sifat baik yang 

menyempurnakan kemanusiaan seseorang. 

d) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan 

menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat 

dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan 

tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak 

bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah 

kekayaan dan memperbanyak produksi. 
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e) Adanya pembagian tugas, di mana yang satu mengurusi dan mengatur 

rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai batas-batas 

tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya. 

f) Dengan perkawinan, diantaranya dapat menimbulkan tali kekeluargaan, 

memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat 

hubungan kemasyarakatan yang oleh Islam direstui, ditopang dan 

ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling 

menyayangi akan terbentuk masyarakat yang kuat dan bahagia.44 

4. Rukun dan Syarat Perkawinan 

Perkawinan itu sah apabila dilakukan sesuai syarat dan rukunnya, 

sehingga keadaan akad perkawinan itu diakui oleh syara. Adapun rukun 

akad perkawinan ada lima yaitu; calon suami, calon istri, wali nikah, dua 

orang saksi, ijab dan qabul.
45

  

  Adapun  yang  menjadi  syarat-syarat  akad  nikah  m e n u r u t  

Abdurrahman Al-Jaziri adalah  sebagai berikut: Calon suami, syaratnya: a. 

Beragama Islam, b. Laki-laki, c. Jelas orangnya, d. Dapat memberikan 

persetujuan, e. Tidak terdapat halangan pernikahan. Syarat lainnya adalah 

bukan mahram dari calon  isteri,  tidak  terpaksa, atas  kemauan  sendiri,  

tidak sedang menjalankan ihram haji. Calon isteri, syaratnya: a. Beragama 

Islam, b. Perempuan, c. Jelas orangnya, d. Dapat dimintai persetujuannya, e. 

Tidak terdapat halangan pernikahan. Syarat tidak ada halangan syar’i,  

                                                      
44Abdul Rahman Gazali, Fiqih Munakahat..., h. 65 
45Abdurrahman Al-Jaziri, al-Fiqh Ala Madhahib al-Arba’ah (Juz IV; Beirut Libanon: 

Tijariah Kubra, 1990), h. 116-117. 
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yaitu, tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah, merdeka, 

atas kemauan sendiri, tidak sedang berihram haji. 

  Wali nikah, syaratnya: a. Laki-laki, b. Dewasa, c. Mempunyai hak 

perwalian, d. Tidak terdapat halangan perwaliannya. Syarat wali; laki-laki, 

baligh, waras akalnya, tidak dipaksa, adil, tidak sedang berihram haji. Saksi 

Nikah, syaratnya: a. Minimal dua orang laki-laki, b. Hadir dalam ijab qabul, 

c. Dapat mengerti maksud akad, d. Islam, e. Dewasa. Syarat lainnya adalah 

laki-laki baligh, waras akalnya, adil, dapat mendengar, melihat, bebas, tidak 

dipaksa, tidak sedang mengerjakan ihram haji, memahami bahasa yang 

digunakan untuk ijab qabul.46 

  Ijab qabul, syaratnya: a. Adanya pernyataan mengawinkan dari 

wali, b. Adanya penerimaan dari calon mempelai pria, c. Memakai kata-kata 

nikah, tazwij atau terjemahnya, d. Antara ijab dan qabul bersambungan, e. 

Antara ijab dan qabul jelas maksudnya, f. Orang yang berkait dengan ijab 

dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah, g. Majelis ijab dan qabul 

harus dihadiri minimum empat orang, yaitu; calon mempelai pria atau 

wakilnya, wali dari mempelai perempuan atau wakilnya, dan dua orang 

saksi.47 Syarat dan rukun dalam pernikahan adalah dua hal yang tidak dipisahkan 

dan harus ada didalam sebuah pernikahan karena sah dan tidaknya pernikahan 

berdasarkan terpenuhinya syarat dan rukun tersebut. 

5. Prinsip-prinsip Perkawinan 

Dalam Hukum Islam ada beberapa prinsip-prinsip perkawinan yaitu : 

                                                      
46S. A. Al Hamdani, Risalah Nikah (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 30-31. 
47Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 1995), h. 71-72. 
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a. Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan 

perkawinan. Caranya adalah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk 

mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan 

perkawinan atau tidak. 

b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh pria, sebab ada ketentuan 

larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus 

diindahkan. 

c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-

persyaratan tententu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun 

yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. 

d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu keluarga atau 

rumah tangga tentram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya. 

e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, 

dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.48 

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan 

dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan yang bukan mahram. Allah saw berfirman dalam QS. An-

Nisa/4:3, sebagai berikut : 

÷βÎ)uρ ÷Λä ø�Åz āωr& (#θ äÜÅ¡ ø)è? ’Îû 4‘uΚ≈tGu‹ ø9 $# (#θ ßsÅ3Ρ$$ sù $ tΒ z>$ sÛ Νä3s9 z ÏiΒ Ï !$ |¡ÏiΨ9 $# 4 o_ ÷WtΒ 

y]≈ n=èOuρ yì≈ t/â‘uρ ( ÷βÎ* sù óΟ çF ø�Åz āωr& (#θ ä9 Ï‰÷ès? ¸οy‰Ïn≡uθ sù ÷ρr& $tΒ ôM s3n=tΒ öΝä3ãΨ≈ yϑ÷ƒ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ #’ oΤ÷Š r& 

āωr& (#θ ä9θãès? ∩⊂∪   

Terjemahnya : 
                                                      

48Amir Syaifuddin, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Kencana, 2009), h. 20 
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“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.”
49

 

 

Para fuqaha dan mazhab empat sepakat bahwa makna nikah atau zawaj 

ialah satu akad atau perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya 

hubungan kelamin. Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan 

hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan. 

6. Mahar (Maskawin) 

Maskawin hukumnya wajib, karena termasuk syarat nikah, tetapi 

menyebutkannya dalam nikah hukumnya sunnat.50 

Firman Allah swt.,  dalam QS. An-Nisa / 4: 4. 

(#θ è?#u uρ u!$ |¡ ÏiΨ9 $# £ ÍκÉJ≈ s%ß‰|¹ \'s#øtÏΥ 4 βÎ* sù t ÷ÏÛ öΝä3s9 tã &ó x« çµ÷ΖÏiΒ $T¡ ø�tΡ çνθ è=ä3sù $ \↔ÿ‹ÏΖyδ 

$ \↔ÿƒÍ÷£∆ ∩⊆∪     

Terjemahnya: 
Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai 

pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan 

kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka 

makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik 

akibatnya.
51

  

 

Maskawin tidak ada batas banyak dan sedikitnya. Pihak perempuan dan 

laki-laki boleh menentukannya. Mahar yang baik yang tidak terlampaui mahal. 

Suami wajib membayar sebanyak mahar yang telah ditetapkan waktu suami isteri 

                                                      
49Kemneterian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 99 

50Moh. Rifa’i, Figh Islam Lengkap, h. 462. 
51Kementeria Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya,  h. 100. 
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(qabla dukhul), wajib membayar seperdua mahar yang telah ditentukan, dan jika 

telah melakukan pergaulan suami isteri, maka wajib membayar mahar semuanya. 

Rasulullah saw., dalam melaksanakan pernikannya telah memberi maskawin,52 

sebagaimana dinyatakan dalam hadis:  

[ُه َاْعتََق َصِف^[َة َوَجَعَل ِعْتقَهَا  َ َان َصَداقَهَا. َعْن اgٍَس َرِىضَ ُهللا َعْنُه َعِن الن[ِىبِّ َصىل[ ُهللا Jَلَْيِه َوَسمل[
  53(مIفق Jليه)

Artinya:  
Dari Anas ra. dari Nabi saw. : Bahwasanya Rasulullah saw., telah 

memerdekakan Shafiyah, dan beliau jadikan kemerdekaannya itu sebagai 

maskawin. (H.R. Bukhari dan Muslim). 

 

Sebaik-baik maskawin ialah yang termudah, sebagaimana dinyatakan 

dalam hadis: 

َداِق َعْن ُعْقkََة jِْن Jَاِمٍر َرِىضَ ُهللا َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل ِهللا َصىل[ ُهللا Jَلَْيِه  : nَْربُ الص[ َ َوَسمل[
ُه. (اخرFه ابو داود وحصqه احلامك)  54َاBَْرسُ

Artinya:  
Dari ‘Uqbah bin ‘Amir ra., ia berkata: Rasulullah SAW., bersabda: 

“Sebaik-baik maskawin ialah yang termudah. (H.R. Abu Dawud dan 

disahkan oleh Hakim). 

 
Dalam fiqih wanita dijelaskan bahwa mahar maskawin adalah hak wanita. 

Karena dengan menerima mahar, artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki 

yang baru saja mengawininya. Mempermahal mahar adalah suatu hal yang 

dibenci Islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan di antara sesama 

manusia.55  

                                                      
52Moh. Rifa’i, Fiqih Islam Lengkap, h. 463. 
53H.R. Bukhari, Kitab Shalat, bab Apa yang disebutkan mengenai paha, jilid 2 h. 27. 

Muslim, Kitab Nikah, bab Keutamaan memerdekakan budak perempuan kemudian mengawininya, 
jilid 4 h. 146 

54H.R. Abu Dawud (no. 2117), Ibnu Hibban (no. 1262) dalam al-Mawarid, Ath-Thabrani 
dalam Mu’jamul Ausath I/221 (no. 724), dan disahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahihul 
Jami’ no. 3300. 

55Ibrahim Muhammad Al-Jamal,  Fiqih Wanita (Semarang: CV. Asy-Syifa’, t.th.), h. 373. 
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Syarat-syarat mahar yaitu : (1) Benda suci, atau pekerjaan yang 

bermanfaat; (2) milik suami; (3) ada manfaatnya; (4) sanggup menyerahkan; 

mahar tidak sah dengan benda yang sedang dirampas orang dan tidak sanggup 

menyerahkannya; (5) dapat diketahui sifat dan jumlahnya.56 

Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassan, dalam bukunya yang berjudul 

“Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim”, menyatakan: Maskawin ialah pemberian 

yang diserahkan kepada wanita ketika menikah atau sesudahnya,sebagai imbalan 

atas pembolehan suami untuk menyetubuhinya. Ada beberapa nama untuk 

maskawin ini.57 

Kemaslahatan bersifat umum ialah keringanan maskawin, karena hal itu 

mendatangkan kemaslahatan yang besar dengan kedua belah pihak, bagi suami 

isteri dan juga masyarakat.58 Berapa wanita yang hidup sendirian tanpa suami dan 

berapa banyak pemuda yang hidup tanpa istri karena tingginya maskawin dan 

nafkah yang harus dikeluarkan dan ditangungnya, sampai-sampai kelewat batas 

dan tabdzir. Keadaan mereka yang hidup sendirian tanpa pasangan ini dapat 

menyeret mereka kepada kekejian dan kemungkaran.59 

Mahar merupakan sebuah hak bagi wanita, wajib bagi laki-laki untuk 

memberikan kepadanya untuk menghalalkan kemaluannya, dan tidak halal bagi 

siapapun untuk mengambil sedikitpun darinya kecuali dengan ridhonya, khusus 

untuk ayahnya dibolehkan mengambil dari mahar tersebut apa-apa yang sekiranya 

                                                      
56H. Moh. Rifa’I, Fiqih Islam Lengkap, h 464-465. 
57Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, Syarah Hadis Pilihan Bukhari-Muslim, 

diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, (cet. I; Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 777-778. 
58Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, Syarah Hadis..., h. 778 
59Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, Syarah Hadis..., h. 778 
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tidak akan merugikannya dan tidak pula diperlukan olehnya, walau tanpa idzin 

darinya.60 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sementara bahwa mahar adalah wajib 

hukumnya diberikan kepada perempuan atao calon istri sebelum akad nikah 

dilakukan, sebagai diri dan derajat, serta sebagai tanda keredhoan seorang istri 

untuk digauli oleh seorang lelaki yang telah menikahinya. 

B. Adat dan Ruang Lingkup 

1. Pengertian Adat 

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, 

norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan disuatu 

daerah. Menurut Jalaluddin Tunsam, kata adat berasal dari bahasa arab yaitu 

‘adat, bentuk jamak dari kata ‘adah yang berarti cara.61 

Menurut M. Nasroen, makna “adat”  merupakan suatu sistem pandangan 

hidup yang kekal, segar serta aktual, oleh karena didasarkan pada: 

a) Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada alam yang nyata dan juga pada nilai 

positif, teladan baik serta keadaan yang berkembang. 

b) Kebersamaan dalam arti, seseorang untuk kepentingan bersama dan 

kepentingan bersama untuk seseorang. 

c) Kemakmuran yang merata. 

d) Pertimbangan pertentangan, yakni pertentangan dihadapi secara nyata serta 

dengan mufakat berdasarkan alur dan kepatutan. 

e) Meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menempuh jalan tengah. 

                                                      
60Muhammad bin Ibrahim, Ensiklopedi Islam…, h. 761. 
61https://id.m.wikipedia.org/wiki/Adat 
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f) Menyesuaikan diri dengan kenyataan. 

g) Segala sesuatunya berguna menurut tempat, waktu dan keadaan.62 

 

 

2. Unsur-unsur Adat 

Menurut Soerojo Adat memiliki dua unsur, yaitu: 

a) Unsur Kenyataan: bahwa adat itu dalam keadaaan yang sama  selalu 

diindahkan oleh rakyat. 

b) Unsur Psikologis, bahwa terdapat  adanya keyakinan  pada rakyat, bahwa 

adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum.63 

3. Pembidangan Adat 

Mengenai pembidangan adat terdapat berbagai variasi, yang berusaha untuk 

mengidentifikasikan kekhususan hukum adat, apabila dibandingkan dengan 

hukum barat. Van Vollenhoven berpendapat bahwa pembidangan hukum adat 

adalah sebagai berikut:64Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat : 

a) Tentang pribadi 

b) Pemerintah dan peradilan 

c) Hukum keluarga 

d) Hukum waris 

e) Hukum perkawinan 

f) Hukum tanah 

g) Hukum hutang piutang 

                                                      
62Soerjono Soekanto,  Hukum Adat Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada,  2005),  h. 

70 
63

Soerjono Soekanto,  Hukum Adat Indonesia…, h. 95 
64Soerjono Soekanto, Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian (Jakarta; Cv 

Rajawali, 1968) h. 124 
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h) Hukum delik 

i) Sistem sanksi 

j) Hukum pelanggaran 

 

 

 

 

C. Hukum Islam dan Ruang Lingkup 

1. Pengertian Hukum Islam 

Hukum Islam (yang merupakan transliterasi dari Islamic Law
65

 dalam konsep 

barat) terdiri dari dua rangkaian kata yakni hukum dan Islam. Untuk mendapatkan 

pemahaman tentang pengertian Hukum Islam perlu diketahui terlebih dahulu arti 

kata hukum. Dalam bahasa arab kata hukum berakar kata pada fi’il  KLM ( م-ك-ح ) 

berarti menetapkan atau memutuskan.66 Kata al-hukm  merupakan bentuk mufrad 

(tunggal) dan jamaknya (plural) adalalah al-Ahkam. Terdapat kesulitan dalam 

merumuskan arti hukum sehingga tidak di dapatkan suatu definisi yang bisa 

disepakati oleh pakar hukum.67 Meskipun setiap definisi yang diberikan 

mengandung kelemahan atau tidak sempurna, akan tetapi dianggap perlu 

memberikan batasan tentang hokum untuk dapat difahami. Secara sederhana 

hokum diartikan sebagai “seperangkat peraturan norma tentang tingkah laku 

                                                      
65Dalam literature Barat, misalnya Joseph Schacht mendefinisikan Hukum Islam sebagai ”the 

totality of Allah’s commands that regulate the life of every Muslim in all its aspects” 
(Keseluruhan khitab Allah yang mengatur kehidupan  setiap muslim dalam segala aspeknya). 
Definisi ini cenderung menyamakan Hukum Islam dengan syariat. Lihat Joseph Schacht, An 
Introoduction to Islamic Law (Oxford : University Press, 1964), h. 1. 

66Amad Warson Munawir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia, Cet. XIV (Surabaya: 
Pustaka Progressif, 1997), h. 286. 

67Van Apeldoorn, seorang ahli hokum barat mengatakan No suchen die juristen any 
definition zu  ihren van rech (tidak ada definisi hokum yang dapat disepakati oleh pakar hokum). 
Lihat E. Utrech, Pengantar dalam hokum Islam, Cet. IX (Jakarta: PT. Penerbitan Universitas, 
1966), 7,  
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manusia yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik tumbuh dan berkembang 

dengan sendirinya (living Law) maupun yang disusun oleh sekolompok 

masyarakat yang diberi wewenang (eksekutif dan legislatif).68 Jika kata hokum 

dihubungkan dengan hokum Islam, maka hokum Islam berarti seperangkat 

peraturan berdasarkan wahyu dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia 

mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang  beragama 

Islam”.69 Pengertian tersebut mirip dengan definisi yang diberikan Said Agil 

Husin  Munawar yakni hokum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia 

atas Alqur’an dan al-sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku 

secara Universal yang relevan dengan setiap ruang dan waktu.70 

Dalam perkembangan fikih atau ushul fikih, definisi hukum Islam secara 

terminology. Antara lain: 

a) Al-Baydawi dalam Minhaj al-Ushul mendefinisikan : 
 

 ِ  71ِحَطا ُب ِهللا الُْمتََعل[ُق ِب�wفْعَاِل الُْمَلك[ِفْنيَ Dِأ}ْقIَِضاِء:wِوالْتَْحِيْريِ :wِوالَْوْضع
 

“yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, 

pilihan, maupun bersifat wad’i. 

b) Abu Zahrah, memberikan definisi hukum Islam yakni perintah Allah yang 

berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf yang memerintahkan 

terwujudnya kemaslahatan dan mencegah terjadinya kejahatan, baik titah itu 

menyangkut perintah maupun larangan atau semata-mata menerangkan 

                                                      
68Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar  Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam 

di Indoneaia, Cet. VIII ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 38.  
69Amir Syarifuddin, Pengertian dan Sumber Hukum Islam” dalam Ismail Syah dkk. 

Filsafat Hukum Islam, Cet. III (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999), h. 17-158. 
70Said Agil Husin Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial (Jakarta: 

Pernamadani, 2004), h. 6. 
71 Al-Baidawi, Minhaj al-Ushul Juz I (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1982), h. 47. 
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kebolehan memilih atau menjadikan sesuatu sebab, syarat atau penghalang 

sesuatu hokum.72 

c) Atho Mudzar memberikan definisi hukum Islam peraturan-peraturan yang 

diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam empat produk pemikiran 

hukum, yakni fikih, fatwa ulama, keputusan pengadilan dan undang-undang 

yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.73
 

Hukum Islam adalah hukum mengenai norma-norma keagamaan Islam yang 

mengatur perikehidupan manusia.74 Dalam Ensiklopedi Hukum Islam 

memberikan pengertian hukum Islam adalah ilmu yang mempelajari sejarah 

kehidupan suatu masyarakat yang ada hubungannya dengan proses kelahiran dan 

perkembangan hukum Islam.75 Sementara Husaini dalam Ensiklopedi Hukum 

Islam berpendapat bahwa hukum Islam merumpakan pengetahuan yang pertama  

kali dikembangkan oleh kaum muslimin setelah al-Qur’an 

diturunkan.76Selanjutnya Atho Mudzhar berpendapat bahwa hukum Islam adalah 

peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam empat  

produk pemikiran hukum yakni fikih, fatwa, keputusan pengadilan  dan undang-

undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.77 

2. Sumber dan Dalil Hukum Islam 

                                                      
72Muhammad Abu Zahrah, Us}ul al-Fiqh (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 26.   
73 M. Atho Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi  (Cet.I; 

Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998), h. 91.   
74 Subekti, Kamus Hukum, (Cet.ke-4; Jakarta: Paradnya Paramita, 2005), h. 55 
75 Abdul Aziz Dahlan et al, Ensiklopedi Hukum Islam (Cet.ke-7; Jakarta: Ikhtiar Baru 

Van Hoeve, 2006), h. 579 
76

Ibid., h. 581  
77M. Atho Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi  (Cet.I; 

Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998), h. 91   
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Istilah sumber hukum berlaku pada al-Qur’an dan Sunnah karena dari 

keduanya digali makna-makna hukum. Sedangkan yang lainnya seperti ijma, 

qiyas, istihsan, maslahah mursalah, al-‘urf dan lai-lainnya tidak termasuk kategori 

sumber hukum, tetapi hanya sebagai dalil hukum yakni sebagai alat dalam 

menggali hukum-hukum dari al-Qur’an dan Hadis. Namun al-Qur’an dan Hadis 

disamping sebagai sumber juga berfungsi sebagai dalil pokok hukum Islam karena 

al-Qur’an memberi petunjuk dan bimbingan dalam memutuskan problematika 

hukum. 

Adapun sumber hukum Islam adalah sebagai berikut : 

a. Al-Qur’an 

Secara etimologis, al-Qur’an adalah mashdar dari kata qa-ra-a yang artinya 

bacaan. Sedangkan secara terminologis al-Qur’an adalah Kalam Allah yang 

mukjiz, diturunkan kepada Nabi dan Rasul penghabisan dengan perantaraan 

Malaikat terpercaya, Jibril, tertulis dalam mushaf yang dinukilkan kepada kita 

secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, yang dimulai dari surah Al-

Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas.78 

b. As-Sunnah 

1) Pengertian As-Sunnah 

As-Sunnah menurut bahasa berarti “perilaku seseorang tertentu, baik 

perilaku yang baik atau yang buruk.” Sedangkan menurut istilah ushul fiqih 

sunnah Rasulullah seperti yang dikemukakan oleh Muhammad ‘Ajjaj al-

Khatib (Guru besar Hadis Universitas Damascus) berarti “Segala perilaku 

                                                      
78H. Sam’ani Sya’roni, Tafkirah Ulum Alquran (tt: Al-Ghotasi Putra, 2006), h. 11 
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Rasulullah yang berhubungan dengan hukum, baik berupa ucapan (sunnah 

Qauliyah), perbuatan (sunnah Fi’liyah), atau pengakuan (sunnah 

Taqririyah).”79 

Sedangkan dalil hukum Islam, antara lain Istihsan, Istishab, Al-Urf’, tidak 

menguraikan secara keseluruhan, namun beberapa saja yang berkaitan dengan 

penelitian ini dan dapat dijadikan alat untuk menakar hukum. Berikut ini beberapa 

dalil hukum Islam : 

a. Al-‘Urf 

1) Pengertian ‘Urf 

Kata ‘urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan 

diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi seperti dikemukakan 

Abdul Karim Zaidin: 

 “Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah 
menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa 
perbuatan atau perkataan.”80 
 

2) Macam-macam ‘Urf 

‘Urf baik berupa perbuatan maupun berupa perkataan, seperti 

dikemukakan Abdul Karim Zaidan, terbagi kepada dua macam: 

(a) Al-‘urf al-‘Am (adat kebiasaan umum) yaitu adat kebiasaan mayoritas dari 

berbagai negeri disatu masa. 

(b) Al-‘Urf al-Khas (adat kebiasaan khusus) yaitu adat istiadat yang berlaku 

pada masyarakat atau negeri tertentu 

Disamping pembagian di atas, ‘urf dibagi pula kepada: 

                                                      
79Satria Effend dan M. Zein, Ushul Fiqih (Jakarta: Kencana, 2005), h. 112 
80Satria Effend dan M. Zein, Ushul Fiqih..., h. 153 
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(a) Adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal yang baik yang menjadi 

kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang 

haram dan tidak pula sebaliknya 

(b) Adat kebiasaan yang tidak benar (fasid) yaitu sesuatu yang menjadi adat 

kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah.81 

3) Keabsahan ‘Urf  menjadi Landasan Hukum 

Para ulama sepakat menolak ‘urf fasid untuk dijadikan landasan hukum. 

Menururt hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid bahwa mazab yang 

dikenal banyak menggunakan ‘urf sebagai landasan hukum adalah kalangan 

Hanafiyah dan kalangan Malikiyah serta kalangan Hanbaliyah dan Syafi’iyah. 

4) Syarat-syarat ‘Urf 

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa syarat-syarat ‘urf yaitu: 

(a) ‘Urf itu harus termasuk ‘urf yang shahih 

(b) ‘Urf harus bersifat umum 

(c) ‘Urf harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan 

dilandaskan kepada ‘urf itu 

(d) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan 

kehendak ‘urf tersebut.82 

b. Istihsan 

Secara etimologi, istihsan berarti “menyatakan dan meyakini baiknya 

sesuatu” tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama Ushul Fiqih dalam 

                                                      
81Satria Effend dan M. Zein, Ushul Fiqih..., h. 121-125 
82Nazar Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqih. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996) h. 156-

157 
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mempergunakan lafal istihsan.83 Adapun pengertian istihsan menurut istilah, 

sebagaimana disebutkan oleh Abdul Wahab Khalaf. 

“Istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan qiyas 
jali (yang jelas) kepada ketentuan qiyas Khafi (yang samar), atau 
ketentuan yang kulli (umum) kepada ketentuan yang sifatnya istisna’i 
(pengecualian), karena menurut pandangan mujtahid itu adalah dalil 
(alasan) yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut.84 
 

Pengertian tersebut jelas bahwa istihsan ada dua, yaitu sebagai berikut: 

1) Menguatkan Qiyas Khafi atas qiyas jali dengan dalil. Misalnya, menurut 

ulama Hanafiyah bahwa wanita yang sedang haid boleh membaca Al-

Qur’an berdasarkan istihsan, tetapi haram menurut qiyas. 

� Qiyas: wanita yang sedang haid itu di qiyaskan kepada orang junub 

dengan illat sama-sama tidak suci. Orang junub haram membaca Al-

Qur’an, maka orang yang Haid haram membaca Al-Qur’an. 

� Istihsan : haid berbeda dengan junub karena haid waktunya lama. Oleh 

karena itu, wanita yang sedang haid dibolehkan membaca Al-Qur’an, 

sebab bila tidak, maka haid yang panjang itu wanita tidak memperoleh 

pahala ibadah apapun, sedang laki-laki dapat beribadah setiap saat. 

2) Pengecualian sebagai hukum kulli dengan dalil. Misalnya, jual beli salam 

(pesanan) berdasarkan istihsan diperbolehkan. Menurut dalil kulli, syariat 

melarang jual beli yang barangnya tidak ada pada waktu akad. Alasan 

istihsan ialah manusia berhajat kepada akad seperti itu dan sudah menjadi 

kebia saan mereka. 

                                                      
83Al-Syarahsi. “Ushul al-Syarahsi”. (Jilid II; Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), h. 

200 
84Abdul Wahab Khalaf, “Ilmu Ushul al-Fikih (Cet. VIII; ttp: Maktabah Al-Dakwah al-

Islamiyah, 1991), h.79 
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Definisi istihsan Menurut imam Abu Al Hasan al Karkhi ialah 

penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang 

menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah 

yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki 

dilakukannya penyimpanagan itu. 

 

 

c. Maslahah Mursalah 

1) Pengertian  

Kata mashlahah memiliki dua arti, yaitu: maslahah berarti manfa’at 

baik secara timbangan kata yaitu sebagai masdar, maupun secara makna dan 

Maslahah fi’il (kata kerja) yang mengandung ash-Shalah yang bermakna an-

naf’u. Dengan demikian, mashlahah jika melihat arti ini merupakan lawan 

kata dari mafsadah. Maslahat kadang-kadang disebut pula dengan ( حSTUVWا 

) yang berarti mencari yang baik ( YZح طS\Wا).85 

Menurut istilah ulama ushul ada bermacam-macam ta`rif yang 

diberikan di antaranya:  Imam Ar-Razi mendefinisikan mashlahah yaitu  

perbuatan yang bermanfaat yang telah ditujukan oleh syari’ (Allah) kepada 

hamba-Nya demi memelihara dan menjaga agamanya, jiwanya, akalnya, 

keturunannya dan harta bendanya.86 Imam Al-Ghazali mendefinisikan sebagai 

berikut: Maslahah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak madarat. 

Selanjutnya is menegaskan maksud dari statemen di atas bahwa maksudnya 

                                                      
85Muhammad al-Said Ali Abdul Rabuh, Buhust fi al-ad..., h. 78-79 
86Muhammad al-Said Ali Abdul Rabuh, Buhust fi al-ad..., h. 79 
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adalah menjaga maqasid as-syari’ah yang lima, yaitu agama, jiwa, akal, nasab, 

dan harta. Selanjutnya ia menegaskan, setiap perkara yang ada salah satu 

unsur dari maqashid as-syari’ah maka ia disebut mashlahah.87 Sebaliknya jika 

tidak ada salah satu unsur dari maqashid as-syari’ah, maka ia merupakan 

mafsadat, sedang mencegahnya adalah mashlahah. 

 

 

2) Macam-macam Maslahah Mursalah 

Dilihat  dari  segi eksistensi  atau wujudnya  para ulama ushul, juga 

membagi mashlaha menjadi tiga macam, yaitu: 

(a) Maslahat Mu’tabarah 

Mashlalah  mu’tabarah  ialah kemashlahatan yang terdapat dalam nash yang 

secara tegas menjelaskan dan mengakui kebenarannya. Dengan kata lain yakni 

kemaslahatan yang diakui oleh syar’i  dan  terdapatnya  dalil  yang  jelas, 

sebagaimana disebutkan oleh Muhammad al – Said Ali Abd. Rabuh.88 Yang 

masuk dalam mashlahat ini adalah semua kemaslahatan yang dijelaskan dan 

disebutkan   oleh   nash,  seperti   memelihara   agama,  jiwa,  keturunan  dan  

 harta  benda,  yang selanjutnya  kita  sebut   dengan  maqashid   asy-syari’ah.  

 Oleh   karena   itu,    Allah  Swt   telah menetapkan agar berusaha dengan 

untuk melindungi agama, melakukan qishas bagi pembunuhan, menghukum   

pemabuk   demi   pemeliharaan   akal,   menghukum   pelaku  zina  dan begitu 

pula menghukum pelaku pencurian. Seluruh ulama sepakat bahwa semua 

                                                      
87Wahbah al-Zuhaili, Ushul Fiqih al-Islami..., h. 36-37 
88Muhammad al-Said Ali Abdul Rabuh, Buhust fi al-ad...,h. 95 
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maslahat yang dikategorikan  maslahah  mu’tabarah  wajib ditegakkan  dalam 

 kehidupan,  karena  dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan 

pokok yang wajib ditegakkan. 

 

 

(b) Maslahat Mulgah 

Maslahat Mulghah ialah maslahat yang bertentangan dengan ketentuan nash. 

Dengan kata lain,   maslahat  yang  tertolak karena ada dalil yang 

menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan dalil yang jelas. Dapat 

disimpulkan juga bahwa syara’  menyikapi maslahat  ini  dengan  menolak 

sebagai  variabel  penetap hukum (illat).   Contoh: menyamakan pembagian 

warisan  antara  seorang  perempuan  dengan  saudara  laki-lakinya. 

Penyamakan ini memang banyak maslahatnya namun berlawanan dengan 

ketentuan nash. Namun penyamakan ini dengan   alasan  kemaslahatan,  

penyelesaian  kasus  seperti  inilah yang disebut dengan Maslahat Mulgoh. 

Seperti  juga  kasus  bentuk  sanksi  kafarat bagi orang yang menggauli 

istrinya di siang hari  pada  bulan  Ramadhan  yang  terdiri  dari  tiga  macam 

kafarat. Menurut konsep kaffarat ini dogmatik   yang   menghendaki   adanya  

kemaslahatan   berupa   tindakan    jera ( al-zajr)  tanpa mempertimbangkan  

maslahat  lainnya  maka  tidak  diragukan  bahwa menurut sebagian orang ia 

tidak  dapat dijadikan  illat  hukum  karena bertentangan dengan ketentuan 

syara’. Jadi kafarat ini harus dilakukan secara berurutan Lain halnya dengan 



47 
 

 

pendapat Imam Malik ia mengatakan boleh memilih diantara ketiga kafarat itu 

dengan tujuan demi kemaslahatan yang lebih tepat. 

(c) Maslahah Mursalah. 

Mashlahah Mursalah ialah maslahat yang secara eksplisit tidak ada  satu dalil 

pun  yang  mengakuinya  ataupun  menolaknya. Maslahat ini merupakan 

maslahat yang  sejalan   dengan  tujuan  syara’ yang  dapat  dijadikan  dasar 

pijakan  dalam   mewujudkan kebaikan  yang  dihajatkan  oleh   manusia 

serta terhindar   dari   kemudhorotan. 

3. Prinsip-prinsip Hukum Islam 

Bersumber dari nilai ilahiyah diimplementasikan ke dalam sejumlah 

prinsip dasar atau asas yang lebih kongkret dalam sejumlah bidang-bidang 

hukum Islam, yaitu : 

a) Prinsip akidah yang tertuang ke dalam lima rukun Islam dan enam rukum 

iman yang harus diterapkan oleh setiap muslum dalam kehidupnnya. 

Sehingga pelakunya senantiasa dilandasi dengan akidah Islamiyah 

termasuk dalam aktivitas penegakan, kegiatan iqthisadiyyah (ekonomi), 

dan kegiatan politik, pendidikan dan lainnya. 

b) Prinsip ibadah yang dimaknakan secara luas bukan semata ibadah 

mahdlah (shalat, puasa, zakat, sedekah, haji dan lain-lain), melainkan juga 

meliputi aktivitas muamalah al-makhluqiyyah (hubungan interaksi ke 

seluruh makhluk) termasuk di dalamnya hubungan hukum, iqtisyah 

(kegiatan bisnis), politik, budaya, pendidikan, keluarga, dan lainnya. 
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c) Prinsip syariah (hukum), dengan prinsip ini menunjukkan segala aktivitas 

manusia senantiasa dikembalikan kepada ketentuan syariah sebagai dasar 

utamanya, sehingga kesyariahannya dapat terukur dan teruji. 

d) Prinsip tazkiyah (kesucian) yang mengandung makna kesungguhannya 

Allah atu Maha Suci dan hanya akan menerima yang suci pula. 

e) Prinsip khilafah (kepemimpinan) yang terkandung di dalamnya sejumlah 

sifat nubuwwah seperti shiddiq (kejujuran), amanah (tanggung jawab), 

fathanah (cerdas), tabligh (komunikatif/profesional). Selain itu juga 

berlandaskan pada khlak, ukhuwah, dan insaniyah (humanistik), sehingga 

tidak terjadi eksploitasi antara satu dengan yang lainnya. 

f) Prinsip milkullah (pemilik mutlak hanya Allah swt), makna kepemilikan 

pada manusia hanya bersifat penguasaan/pengelolaan sebagai amanah dari 

Allah swt., walillahil mulku assamawati wal ardhi. 

g) Prinsip a’dalah (keadilan) di dalamnya terbangun perilaku yang adil dalam 

menempatkan sesuatu secara proporsional, mengandung persamaan dan 

kebersamaan sebagai lawan dari kezaliman, la tazhlimun wala tuzhlamun. 

h) Prinsip keseimbangan (al-wustha) yang mengadung makna at-tawazhun 

suatu kemampuan dan sebagai tuntunan untuk senantiasa 

menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat, kepentingan 

individu dan jamaah, antara lahiriyah dan bathiniyah. 

i) Prinsip kemaslahatan (al-maslahah) bahwa dalam menjalankan segala 

aktivitas dan usahanya pada intinya memberikan maslahat (skala 

prioritas), berupa kemanfaatan dan kegunaan kepada semua elemen dan di 
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dalamnya tidak semaksimal mungkin menghindarkan kemudharatan bagi 

salah satu pihak termasuk juga pihak lainnya serta aman terhadap 

lingkungan.89  

  

                                                      
89Arfin Hamid, Hukum Islam..., h. 22 
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4. Tujuan Hukum Islam 

Asy Syatibi mengatakan bahawa tujuan syariat Islam adalah mencapai 

kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat. Antara kemaslahatan 

tersebut adalah seperti berikut: 

a) Memelihara Agama 
b) Memelihara Jiwa 
c) Memelihara Akal 
d) Memelihara Keturunan 
e) Memelihara Kekeyaan 
 
Lima unsur di atas di bedakan menjad itiga peringkat yaitu: 
a) Dharuriyyat 
b) Hajiyyat 
c) Tahsiniyyat 

 
5. Karakteristik Hukum Islam 

Dalam hal ini beberapa karakteristik hukum Islam bersifat sempurna, elastis 

dan dinamis, universal, sistematis, berangsur-angsur dan bersifat ta’abuddi serta 

ta’aquli. 

a) Sempurna 

b) Elastis, dinamis, fleksibel dan tidak kaku 

c) Universal 

d) Sistematis 

e) Berangsur-angsur (tadrij) 

f) Bersifat ta’abuddi dan ta’aquli.90
 

Kemudian terdapat ciri-ciri kekhususan hukum Islam yang 

membedakannya dengan hukum lain adalah :  

1. Hukum Islam berdasar atas wahyu Allah swt, yang terdapat dalam al Quran 

dan dijelaskan oleh sunnah Rasul-Nya. 

                                                      
90Abdul Wahab Khallaf, Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 4 
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2. Hukum Islam dibangun berdasarkan prinsip akidah (iman dan tauhid) dan 

akhlak (moral). 

3. Hukum Islam bersifat universal (alami), dan diciptakan untuk kepentingan 

seluruh umat manusia (rahmatan lil ‘alamin). 

4. Hukum Islam memberikan sanksi di dunia dan sanksi di akhirat (kelak). 

5. Hukum Islam mengarah pada jama’iyah (kebersamaan) yang seimbang antara 

kepentingan individu dan masyarakat. 

6. Hukum Islam dinamis dalam menghadapi perkembangan sesuai dengan 

tuntutan waktu dan tempat. 

7. Hukum Islam bertujuan menciptakan kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan 

di akhirat.91 

D. Adat Mowindahako 

1. Pengertian Mowindahako 

Upacara mowindahako dalam masyarakat Tolaki adalah sebagai upacara 

penyelesaian adat. Dalam upacara ini ada dua acara utama yaitu upacara 

mowindahako (upacara adat) dan Ijab qabul (upacara agama). Upacara ini 

berfungsi meresmikan/pengesahan serta mempermaklumkan penikahan kedua 

mempelai didepan khalayak, dan  acara sara mowindahako dilakukan dalam 

lingkup kalo sara dihadapan perintah dan toko adat. 

2. Proses Munculnya Adat Mowindahako 

Upacara mowindahako dalam kehidupan masyarakat tolaki adalah sebuah 

keharusan, sebab kesempurnaan sebuah pernikahan ditandai dengan adanya 

                                                      
91Ismail Muhammad Syah, Tujuan dan Ciri Hukum Islam (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), h. 

113 
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pemenuhan adat melalui prosesi mowindahako. Sehingga proses pernikahan 

yang berlangsung nanti dianggap sempurna setelah prosesi mowindahako 

terpenuhi, namun jika sebuah pernikahan tanpa prosesi uapacara mowindahako, 

maka dianggap proses pernikahan belum sempurna. Atas dasar hal tersebut, 

maka seorang pria yang akan melangsungkan pernikahan hendaknya memenuhi 

hal terasebut, jika seorang pria yang akan melanngsungkan pernikahan, namun 

belum mampu memenuhi isi dari prosesi mowindahako tersebut, maka sang 

mempelai dianggap memiliki utang atau janji adat, yang harus di selesaikan, 

kendati dalam waktu yang relatif lama.  

Bahkan terkadang apabila janji adat belum terpenuhi sampai yang 

bersangkutan belum memenuhi janji adat, maka prosesi mowindahako tetap akan 

dilakukan sebelum yang bersangkutan di makamkan, meskipun prosesinya tidak 

lagi seperti proses pada sebuah perkawinan. Pada bagian lain, seseorang yang 

belum memenuhi janji adat atau penyelesaian upacara mowindahako, sedangkan 

yang bersangkutan memiliki anak perempuan yang akan dilamar, maka sang 

bapak tidak boleh meminta pemenuhan adat, sebab yang bersangkutan belum 

memnuhi adat nya. Sebagaimana filosofi adat orang tolaki “Inae Konasara, Iyeto 

Pinessara, Inae Liassara, Iyeto Pinekassara” (orang yang menghargai adat, dia 

akan dihormati. Orang yang tidak menghargai Adat, Dia tidak akan dihormati).92   

Hal tersebut menggambarkan bahwa orang yang patuh dan taat pada 

aturan atau norma yang diakui oleh suatu masyarakat adalah orang yang beradab 

dinamakan Kosara, orang tersebut akan dihormati, disegani dan dihargai oleh 

                                                      
 92 Arsamid Al Ashur, Kearifan Lokal Tolaki (Kendari: Barokah Raya; 2015), h.12. 
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masyarakat. Orang yang menolak menriam adat, namanya Mateasara (mati 

adat). Orang yang melampaui ketentuan adat namanyan Liasara. Dahulu, bagi 

orang yang dianggap sudah mati adat, pihaknya tidak akan dibawakan lagi adat 

hingga tujuh turunan, bahkan mereka dihukum oleh tetua adat setempat berupa 

hukuman meningglkan kampung sampai selama-lamanya. 93  

Pada masyarakat tolaki janji adat merupakan suatu kemestian, sebab 

mereka yang memenuhi janji adat tentu akan mendapat perlakuan yang baik 

dalam masyarakat, sebaliknya mereka yang tidak memenuhi janji adat sudah 

barang tentu akan diabaikan dalam masyarakat. 94  

Adat inilah yang mewarnai kehidupan masyarakat tolaki di Kabupaten 

Konawe, Perwujudan ajaran agama dalam upacara yang secara tradisional hidup 

dan berlaku  dalam sistem budaya  etnik Tolaki.  Yang kemudian  berlaku  dan  

menata tindakan manusia dalam kehidupan sosial. Dimensi agama dalam 

kearifan lokal memberikan nuansa bagi perkembangan pengetahuan terutama 

dalam bidang agama dan budaya, sehingga nilai-nilai kultur tidak lagi menjadi 

penghalang untuk berkembangnya agama. Melainkan saling membetri   

kontribusi   tanpa   mengabaikan   pengetahuan   tradisional   masyarakat, 

sekaligus  menjadi  isyarat  bagi  pemerintah  untuk  senantiasa  menjaga  

keutuhan kearifan lokal sebago simbol jati diri95.  

                                                      
93 Arsamid Al Ashur, Kearifan Lokal Tolaki..........h. 2-3. 
94 Arsamid Al Ashur, Kearifan Lokal Tolaki..........h. 18. 
95 Anas, Islam dalam Dimensi Kearifan Lokal Masyarakat Tolaki Konawe-Sultra (Jurnal 

Ibnu Khaldum, Volume.VI, 2011 ), h. 31. 
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Sedangkan Hukum Islam yang berkembang  di  Indonesia  merupakan  

hal  penting  dan paling berharga dalam memperbaharui dan memperkaya 

khasanah adat Tolaki. 

 

E. Kajian Relevan  

Pengkajian terhadap adat Mowindahako dalam perkawinan masyarakat 

suku Tolaki menurut hukum Islam, Hasil penelitian yang berhubungan dengan 

penelitian ini yakni: 

1. Hasil penelitian Rahmatul Manan berjudul “Uang Wali (Soloh) Dalam 

Perspektif Hukum Islam (Peminangan Adat Di Kecamatan Praya Lombok 

Tengah Nusa Tenggara Barat).96 Hasil penelitian  ini menggambarkan adanya 

uang wali (yaitu uang yang harus diberikan kepada orang tua wali dari calon 

istri) yang menjadi syarat peminangan dan menjadi adat di Kecamatan Praya 

Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat ditinjau dari perspekif hukum Islam. 

2. Hasil penelitian Misnawati tentang “Pernikahan Moliasako Masyarakat Suku 

Tolaki Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kelurahan Bungguosu 

Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe.” Fakultas Syariah IAIN Kendari 

tahun 2015.97 

3. Membedah Pelaksanaan Perkawinan Adat Tolaki Di Kabupaten Konawe 

Selatan Sulawesi Tenggara (Perspektif Hukum Islam) oleh Laode Mazal Amri 

                                                      
96Rahmatul Manan, “Uang Wali (Soloh) dalam Perspektif Hukum Islam (Peminangan 

Adat Di Kecamatan Praya Lombok Tengan Nusa Tenggara Barat)”, Fakultas Syariah UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta (2004). 

97
Misnawati, “Pernikahan Moliasako Masyarakat Suku Tolaki Perspektif Hukum Islam 

Studi Kasus di Kelurahan Bungguosu Kec.Konawe Kabupaten Konawe”, Fakultas Syariah IAIN 
Kendari (2015) 
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Maruf menyimpulkan bahwa Pelaksanaan perkawinan adat Tolaki di 

Kabupaten Konawe Selatan pada dasarnya sejalan dengan perkawinan 

dalam syariat  Islam, Dalam prosesi perkawinan adat tolaki apabila adat telah 

lengkap, maka peran tokoh adat sangat penting dalam proses perkawinan 

4. Islam dalam Dimensi Kearifan Lokal Masyarakat Tolaki (Jejak Antropologis 

Upacara  Siklus Hidup Masyarakat Tolaki)  Konawe-Sultra. Oleh Anas 

menyimpulkan Budaya sebagai bagian dari kehidupan manusia yang tidak 

dapat dipisahkan, hal ini dikarenakan budaya adalah rangkaian dari 

kemampuan akal manusia untuk lebih mengatur dirinya secara pribadi 

maupun kelompok, sehingga nampak kepatuhan penganutnya dalam 

kehidupan bermasyarakat, Bahwa kehidupan masyarakat Tolaki adalah fakta 

budaya yang menunjukkan betapa konsitensinya  dalam mereka  

mempertahankan  kearifan yang merupakan warisan para pendahulunya 

tanpa mengabaikan nilai-nilai ajaran islam dalam aktifitas budayanya. 

F. Kerangka Teori 

Dalam adat perkawinan yang berlaku di Kelurahan Puunaha Kecamatan 

Unaaha, tata cara perkawinan yang dilaksanakan merupakan kombinasi antara 

hukum adat dan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat jelas dalam pemahaman 

simbol-simbol yang dipakai dalam acara-acara adat selalu menunjuk kearah 

norma agama. Terkait dengan pemahaman terhadap nikah yang merupakan salah 

satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan dan masyarakat yang 

sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakas satu jalan yang amat mulia untuk 

mengatur kehidupan rumah tangga maupun keturunan, tetapi juga dipandang 
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sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain. 

Begitu pula dengan hal-hal yang terkait didalamnya hukum Islam pada umumnya 

dan tata cara pernikahan dalam Islam pada khususnya selalu memberikan 

kemudahan bagi umatnya yang akan melaksanakan pernikahan tersebut. Sebagai 

contoh tentang mahar, banyak atau sedikitnya maskawin tidak dibatasi oleh 

syari’at Islam. 

Begitu pun dengan pelaksanaan walimatul ‘ursy Islam memberikan 

kemudahan kepada orang yang akan mengadakan perayaan menurut 

kemampuannya, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad saw., kepada Abdur 

Rahman Bin Auf sewaktu dia menikah. 

Demikianlah Islam menghendaki dan mengatur tata cara perkawinan 

semudah mungkin dan tidak mempersulit. Hal ini akan bertolak belakang ketika 

gambaran-gambaran hukum Islam tentang perkawinan yang mudah dan tidak 

mempersulit di atas disandingkan dengan problematika masyarakat pada 

umumnya, dimana masyarakat seringkali menghendaki bahwa pernikahan harus 

dilaksanakan dengan acara yang megah dan meriah serta mahar yang mahal 

sesuai dengan tingkatan ekonomi dalam masyarakat tersebut. 

Hukum Islam bersifat menyeluruh yang mengatur segala aspek kehidupan 

manusia, maka tentulah pembinaan hukum memperhatikan kebaikan masing-

masing sesuai adat dan kebiasaan mereka, tempat mereka berdomisili serta iklim 

yang mempengaruhi. Oleh karena dalam teori hukum Islam persoalan adat 

memiliki aturan tersendiri untuk diterapkan, yaitu dikenal dengan konsep ‘Urf. 

Memberlakukan hukum Islam yang sesuai dengan adat kebiasaan atau ‘urf berarti 
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memelihara kemaslahatan bagi masyarakat yang merupakan salah satu asas dan 

prinsip hukum Islam. Selama ‘urf itu tidak merusak dan merubah prinsip Syara’.98 

 

 

Dari satu sisi, ‘urf itu ada dua macam, ‘urf sahih dan ‘urf fasid : 

1. Al-Urf al-Shahih 

Kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak 

bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan 

kemaslahatan mereka dan tidak membawa madlarat bagi mereka. Misalnya 

dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak 

wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin. 

2. Al-Urf al-Fasid 

Kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah 

dasar yang ada dalam syara’. Misalnya kebiasaan yang berlaku di dalam 

kalangan pedagang dalam menghalalkan riba seperti peminjam uang antara 

sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam 

tempo satu bulan harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh 

tempo dengan perhitungan uangnya 10%.99   

 

 

                                                      
98Dahlan Idhami, Karakteristik Hukum Islam (Cet. I; Surabay: Al-Ikhlas, 1994), h. 43. 
99Umam dkk, 1985 : h. 163. 


