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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian, akan dicantumkan penelitian

sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang relevan dengan penelitian

yang dilakukan oleh peneliti

Adapun penelitian yang pernah dilakukan ataun yang relevan dengan judul

penelitian ini adalah :

1. Azizah Putri Utami, Mahasiswa IAIN Surakarta dengan judul skripsi “Upaya

Perempuan Buruh Pabrik dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah,

Wa Rahmah” Berdasarkan penelitian di lapangan, penulis menyimpulkan

bahwa upaya para perempuan yang bekerja sebagai buruh pabrik tekstil di

Desa Gunung Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali dalam membangun

keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah lebih pada bagaimana mereka

sebagai perempuan harus bisa paham posisinya sebagai istri dan sebagai ibu.

Jadi, mereka sebagai istri dan ibu yang bekerja sebagai buruh, hanya berusaha

untuk bisa menjadi seperti layaknya ibu-ibu lain pada umumnya, yaitu

membahagiakan suami dengan menjadi istri yang penurut dan menjadi ibu

yang baik dengan memberikan apa yang dibutuhkan oleh anaknya jika

memang itu diperlukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya para

perempuanyang bekerja sebagai buruh pabrik tekstil di Desa Gunung

Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali dalam membangun keluarga sakinah,
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mawaddah, wa rahmah, lebih kepada bagaimana sifat dan sikap mereka

sebagai individu ketika mereka dihadapkan dalam masalah keluarga. Jadi jika

masing-masing dari perempuan buruh tersebut masih berpegang pada emosi

mereka dalam berkeluarga maka keluarga sakinah, mawaddah, warahmah

tidak akan bisa tercapai.8

2. Sunarti Wijayanti Upaya Kua Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah

Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus di Desa Jawisari

Kec.Limbangan Kab. Kendal)

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua

makhluk-Nya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 ayat 1 dijelaskan

tujuan  menikah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,

mawaddah,  warahmah. Fakta dimasyarakat desa Jawisari Kec. Limbangan,

Kab. Kendal masih terdapat beberapa keluarga yang tidak harmonis, yang

disebabkan faktor ekonomi yang masih menengah kebawah, mayoritas

pendidikannya SD dan SMP kemudian langsung menikah, sehingga terdapat

beberapa yang tidak bisa melanggengkan rumah tangganya. Kantor Urusan

Agama (KUA) merupakan ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas Kementrian

Agama didaerah. Ia menempati posisi sangat strategis dalam upaya

pengembangan dan pembinaan kehidupan dimasyarakat khususnya

pembentukan keluarga sakinah. Untuk mengatasi masalah yang

8 Azizah Putri Utami, Upaya Buruh Pabrik dalam Membentuk Keluarga Sakina, Mawadah,
Wa rahmah, Skripsi ztidak Diterbitkan, Surakarta, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018
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mempengaruhi ketidak harmonisan keluaga maka sangat dibutuhkan peran

Kantor Urusan Agama untuk membawa kemashlahatan bagi umat

(masyarakat).

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam

penelitian ini adalah 1) Bagaimana peran Kantor Urusan Agama dalam

pembentukan keluarga sakinah di Desa Jawisari Kec. Limbangan Kab.

Kendal? 2) Bagaimana tinjauan mashlahah mursalah terhadap peran Kantor

Urusan Agama di Desa Jawisari Kec. Limbangan Kab. Kendal? Dalam hal ini

penulis melakukan penelitian lapangan (field research) yang sumber datanya

diperoleh dari lapangan. Sumber primer dalam penelitian ini diperoleh melalui

observasi dan wawancara dengan KUA Kec. Limbangan Kab. Kendal, tokoh

agama, kepala desa yang berada di wilayah Desa Jawisari dan warga yang

melakukan pernikahan. Sedangkan data sekunder berupa data dokumentasi

dan arsip-arsip resmi serta karya tulis berupa kitab, buku yang berkaitan

dengan materi. Pada penelitian ini penulis mendapatkan kesimpulan bahwa

Peran Kantor  Urusan Agama dalam pembentukan keluarga sakinah sangat

dibutuhkan karena memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam

kerukunan keluarga serta kesejahteraan bermasyarakat. KUA Limbangan

menjadi wadah bagi masyarakat yang membutuhkan bimbingan atau

konsultasi tentang pembentukan keluarga sakinah. Peran KUA Limbangan
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telah memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Jawisari walaupun masih

belum begitu efektif. 9

B. Kajian Teori

1. Memaknai Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

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

bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Melakukan hubungan

kelamin atau setubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah

yang menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan

menurut istilah syari’at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan

yang karenanya hubungan badan menjadi halal. 10 Serta terhindarnya dari perbuatan

yang dikhawatirkan dapat terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh

agama.

Menikah adalah salah salah satu sunnah dalam ajaran Islam Allah swt, telah

menganjurkan dan menyeru manusia untuk melangsungkan pernikahan. Nikah

merupakan upacara pengikatan janji suci yang dilakukan oleh dua orang, baik melalui

perdata Islam atau Hukum agama. Dalam hal perkawinan dan perceraian, kedudukan

perempuan kurang menguntungkan bila disbanding dengan kaum laku-laki atas

9 Sunarti Wijayanti, Upaya KUA dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Maslaha
Mursala (Studi Kasus di Desa Jawisari Kec. Limbangan Kab. Kendal), Skripsi Tidak Diterbitkan,
Semarang, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2017

10 Syaikh Hassan Ayyub, Fikih Keluarga (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001). h. 3
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alasan-alasan tertentu pihak suami juga mempunyai hak untuk menekan dan

mengoreksi kesalahan-kesalahan sang istri.11

Adapun makna pernikahan itu secara definitif, masing-masing ulama fiqih

berbeda pendapat dalam mengungkapkan pendapatnya, antara lain sebagai berikut:

1) Ulama Hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang

berguna untuk memiliki mut’ah dengan sengaja. Artinya seorang lelaki

dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk

mendapatkan kesenangan atau kepuasan.

2) Ulama Syafi’iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad

dengan menggunakan lafal nikah atau zauj. Yang memiliki arti

menyimpan wati. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki

atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

3) Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad

yang mengandung arti mut’ah untuk mencapai kepuasan, dengan tidak

mewajibkan adanya harga.

4) Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan

menggunakan lafal inkah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan dari

seorang perempuan dan sebaliknya.12

Perkawinan menurut hukum agama adalah perbuatan yang suci yaitu suatu

ikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha

11 Muhammad Hadi, Formulasi Hukum Pernikahan, (Yogyakarta: Mahameru Press). h. 1.
12 Slamet Abidin Aminuddin, Fiqih Munakahat 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 10
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Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, serta berkerabat berjalan

dengan perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama

yang dianut mempelai dan kelaurga kerabatnya.13

Perkawinan menurut Undang-uandang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 perkawinan

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

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

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebab untuk menciptakan keluarga yang

sakinah, mawadah dan wa rahmah serta mentaati aturan yang berlaku.

Oleh karena itu perkawinan merupakan tuntutan naluria manusia untuk

berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk meperoleh ketenangan hidup

serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang, insani. Islam juga

menganjurkan agar menempuh hidup perkawinan.14

b. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk

agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya

terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir

dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga15.

13 Hilaman Hadikusumo, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Agama (Bandung:
CvMandar Maju, 1990), h. 10

14 Abdullah Ilham, Kado untuk Membentuk Keluarga Sakinah.
15 Abd. Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 22
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2. Pengertian Keluarga

Istilah keluarga adalah “sanak saudara yang bertalian dengan perkawinan atau

sanak keluarga yang bertalian dengan keturunan”. atau yang dimaksud dengan

keluarga adalah masyarakat terkecil yang terdiri dari suami istri yang terbentuk

melalui perkawinan yang sah, baik mempunyai anak maupun tidak sama sekali.16

Sedangkan makna keluarga sebagaimana yang dikemukakan oleh para pakarsebagai

berikut:

W.P.Napitupulu dalam bukunya yang berjudul Mutiara-Mutiara dari Pantai

Sejahtera mengatakan bahwa keluarga berasal dari kata “kawula” yang berarti

pengabdian dan warga berarti anggota. Selanjutnya dia membagi keluarga menjadi

dua bagian:

“Pertama keluarga inti ialah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-
anaknya yang belum menikah.Kedua keluarga besar adalah keluarga yang
terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang sudah menikah dan lain orang yang
masih punya hubungan atau sosial17.

Berdasarkan Penjelasan di atas bahwa keluarga adalah tempat mengabdi

semua keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum kawin,.

Sedangkan keluarga besar adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak anak

yang sudah berkeluarga serta anggota yang masih ada hubungan keluarga.

Rumah tangga bahagia dapat merasakan keharmonisan bagi semua

anggotakeluarga yang di dalamnya merasakan keharmonisan, kesenangan,

16 WJS. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 1995), h. 675

17 W.P Napitupulu, Mutiara-Mutiara dari Pantai Sejahtera (Jakarta: Biro Pembinaan
Pendidikan Keluarga Berencana, 1985), h. 15
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ketenteraman,kegembiraan atau dengan katalain terlepas dari segala kesusahan

yangmenghadangnya.

a. Bentuk-bentuk Keluarga

Keluarga dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1) Keluarga inti, yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak, atau hanya ibu.

2) Keluarga inti terbatas, yang terdiri dari ayah dan anak-anaknya, atau ibu

dan anak-anaknya. atau bapak atau nenek dan kakek.

3) Keluarga luas (extented family), yang cukup banyak ragamnya seperti

rumah tangga nenek yang hidup dengan cucu yang masih sekolah, atau

nenek dengan cucu yang tidak sekolah, atau nenek dengan cucu yang

telah kawin, sehingga istri dan anak-anaknya hidup menumpang juga.18

Robert R. Bell dalam Buku Mufidah mengatakan ada tiga jenis hubungan

keluarga:

1) Kerabat dekat (conventional kin), kerabat dekat yang terdiri atas individu

yang terkait dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi, atau

perkawinan, seperti suami istri, orang tua, anak dan antar saudara

(siblings).

2) Kerabat jauh (discretional kin), kerabat jauh terdiri dari individu yang

terikat dalam keluarga melalui hubungan darah adopsi dan atau

perkawinan, tetapi ikatan keluarganya lebih lemah dari pada kerabat

18 Mufidah Ch, Psikologi Keluarga IslamBerwawasan Gender, (Yogyakarta: UIN-Malang
Press, 2008), h. 40
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dekat. Anggota kerabat jauh kadang kadang tidak menyadari akan adanya

hubungan keluarga tersebut. Hubungan yang terjadi antara mereka

biasanya karena kepentingan pribadi dan bukan karena adanya kewajiban

sebagai anggota keluarga. Biasanya mereka terdiri atas paman, bibi,

keponakan, dan sepupu.

3) Orang yang dianggap kerabat (fictive kin), seorang dianggap kerabat

karena adanya hubungan yang khusus, misalnya hubungan antar teman

akrab.19

b. Tujuan Hidup Berkeluarga

Keluarga sebagai salah satu kelompok terkecil dalam satu kelompok

masyarakat sebagai sebab keterkaitan dalam pernikahan akan menjadi suatu

keterkaitan kebersamaan yang akan menjadi dasar dalam usaha mengembangkan

tujuan hidup berkeluarga, yang sakinah mawaddah dan rahmah dengan memperoleh

keturunan serta mendidiknya untuk dapat hidup bermasyarakat yang sadar akan tugas,

dan kewajibannya masing-masing dan juga kewajiban bersama yang diridhai oleh

Allah Swt sehingga terpenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik dan mental kedua belah

pihak:

1) Kebutuhan biologis yang sah yang terpelihara dan jauh dari perbuatan-

perbuatan maksiat yang dilarang agama.

2) Kebutuhan biologis yang sah yang terpelihara dan jauh dari perbuatan-

perbuatan maksiat yang dilarang agama.

19 Ibid, h. 40-41
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3) Kebutuhan memiliki keturunan yang sah Menumbuhkan rasa tanggung

jawab terhadap keluarga.

4) Tumbuhnya rasa kasih sayang terhadap keluarga

5) Memperkuat tali kekeluargaan.20

c. Fungsi Keluarga

Keluarga mempunyai fungsi-fungsi pokok yang meliputi: pemenuhan

kebutuhan biologis dan emosional/perasaan, pendidikan sosialisasi, ekonomi, dan

pengawasan sosial. Secara khusus dapat dikemukakan bahwa:21

1) Fungsi keluarga ini meliputi: hubungan seks, ekonomi, reproduksi dan

edukasi. Mengenai fungsi seksual di dalam keluarga dapat dikemukakan,

bahwa privelege seksual yang diberikan kepada dua orang suami istri itu

memperkokoh hubungan mereka di dalam keluarga inti itu. Di dalam

melaksanakan fungsi seksual di dalam keluarga, tiap-tiap masyarakat

menyusun tata tertib, berdasarkan atas sistem nilai-nilai sosial budaya dan

faktor kebutuhan biologis. Tidak ada masyarakat yang tidak mengatur

fungsi seksual di dalam keluarga, yang dibentuk oleh perkawinan itu.

Tetapi sebaliknya tidak sesuai dengan kenyataan, bahwa dua orang dari

dua jenis kelamin melangsungkan perkawinan semata-mata untuk dapat

melakukan hubungan seksual, sebab di berbagai masyarakat hubungan

seksual diperbolehkan dilakukan sebelum dan di luar perkawinan. Di

20 Fachrudddin Hasballah, Psikologi Keluarga dalam Islam, (Banda Aceh: Yayasan PENA,
2007.), h. 6-7

21 Hartomo dan Arnicun Aziz, Ilmu Sosial Dasar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 86-88.
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dalam masyarakat kita yang berdasarkan adat dan hukum agama,

hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan hanya dibenarkan di

dalam perkawinan.

2) Keluarga juga mempunyai fungsi ekonomi, artinya bagi kelangsungan

hindupnya, keluarga harus mengusahakan penghidupannya. Di dalam

masyarakat yang sederhana pembagian kerja dalam rangka kerja sama

ekonomi dilakukan antara anggota-anggota keluarga. Tugas-tugas yang

dilakukan oleh anggota keluarga dan kerja sama ekonomi itu pada

umumnya saling melengkapi. Dan pembagian tugas serta pekerjaan yang

dilakukan oleh anggota keluarga seperti suami atau istri, khususnya oleh

para wanita pada umumnya lebih banyak ditentukan oleh faktor-faktor

kebudayaan dari pada kondisi fisik maupun psikologis. Oleh karena adat

istiadat, maka seorang anak laki-laki kecil, sejak muda telah dididik untuk

dapat menguasai emosi, dan telah dididik menjadi manusia yang kuat,

yang berani. Didikan-didikan itulah, atau faktor-faktor kebudayaan itulah

yang membuat laki-laki menjadi lebih tegap, lebih berani dan lebih dapat

menahan emosinya, sesuai dengan norma-norma di dalam masyarakat.

Akan tetapi perkawinan itu hanya mungkin ada, apabila fungsi ekonomi

dan fungsi seksual dalam relasi antara personal disatukan. Koperasi

ekonomi itu tidak hanya menyangkut suami istri saja melainkan juga

memperkuat berbagai relasi sosial antara orang tua dan anak-anak.
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3) Fungsi ketiga yang vital dari keluarga inti adalah reproduksi, mengenai

ini telah diuraikan, bahwa dorongan dasar manusia untuk melangsungkan

kehidupan jenisnya menimbulkan basic needs untuk menimbulkan daya

tarik seks, percintaan, pengorbanan menimbulkan kebutuhan dasar

biologis  untuk memenuhi kebutuhan seksual yang kemudian dapat

menghasilkan keturunan itu dan keluarga yang terdiri ayah, ibu, dan anak-

anak merupakan pranata sosial yang paling memadai untuk memelihara

anak-anak yang kemudian dilahirkan di dalam keluarga itu.

4) Fungsi keluarga inti yang keempat adalah fungsi edukasi. Fungsi ini

merupakan konsekuensi yang logis dari pada pemeliharaan anak-anak

yang dilahirkan di dalam keluarga. Proses sosialisasi dari seorang anak

dimulai di dalam lingkungan keluarga. Dari lingkungan keluarga itulah

anak belajar berbahasa, mengumpulkan pengertian-pengertian dan

menggunakan nilai-nilai kebudayaan yang berlaku. Keluarga dalam

hubungan ini mempunyai fungsi meneruskan kebudayaan. Didikan yang

diberikan di dalam keluarga pada masa kanak-kanak disesuaikan dengan

daya tangkap dan sifat-sifat emosionalnya.

Seiring dengan perjalanan hidupnya yang diwarnai oleh faktor internal

(kondisi fisik, psikis dan moralitas para anggota keluarga), dan faktor eksternal

(perubahan sosial budaya), maka masing-masing keluarga mengalami perubahan

yang beragam. Ada keluarga yang semakin kokoh menerapkan fungsinya



18

(fungsional-normal), namun ada juga keluarga yang mengalami keretakan atau

ketidakharmonisan (dis-fungsional-tidak normal).22

d. Peran Keluarga

Kata peranan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sesuatu

yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal

atau peristiwa.23 Sedangkan peranan menurut sebagaimana dikutip oleh Soejono

Soekamto adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang

penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang

dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan

dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang

dalam kehidupan kemasyarakatan24 Artinya menjadikan sebuah keluarga menjadi

keluarga yang paham dengan aturan yang ada di dalam ligkungan sekitar.

3. Konsep Keluarga Sakina

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata yang berbeda makna, yaitu kata

keluarga dan sakinah. Kata keluarga menurut sosiologi berarti kesatuan

kemasyarakatan (sosial) berdasarkn hubungan perkawinan atau pertalian darah.25

22 Syamsu Yusuf LN, MENTAL HYGIENE Pengembangan Kesehatan Mental dalam
Kajian Psikologi Agama, (Bandung: pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 149.

23 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Deluxe (Semarang:
CV Widya Karya,2009),h..371.

24 Soejono Soekamto,Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta:RajawaliPress,1982),h.238.
25 Zaitunah, Membina Keluarga Sakinah, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2001), h. 3
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Serta tinggal bersama dua orang atau lebih.26 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

keluarga berarti sanak saudara, yang terdiri dari ibu, bapak beserta anak-anaknya atau

seisi rumahnya.27 Yang berarti bersama dalam satu rumah baik dengan 2 orang

maupun lebih.

Sedangkan kata sakinah (arab) mempunyai makna ketenangan dan

ketentraman jiwa. Kata ini disebutkan enak kali dalam al-Qur’an yaitu pada surah Al-

Baqarah (2): 248, surat At-Taubah (9): 26 dan 40, surat Al-Fath(48): 4, 18, dan 26.

Dalam ayat-ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan bahwa sakinah didatangkan ke

dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah menghadapi cobaan

ataupun musibah. Sehingga sakinah dapat dipahami dengan “sesuatu yang

memuaskan hati”28

Makna keluarga sakinah tidak terlepas dari adanya landasan normative yang

terdapat dalam Al-Qur’an. Sebagaimana Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

َدٗة  ُ َ ۡ َ  َ َ َ َو َ ۡ َ ِ ْ إ ٓا ُ ُ ۡ َ ِ ّ ٗ ٰ َ ۡ أَۡز ُ ِ ُ ۡ أَ ِ ّ ُ َ  َ َ َ ِۦٓ أَۡن  ِ ٰ َ ۡ َءا ِ َو
وَن   ُ َ َ َ  ٖ ۡ َ ِ ّ  ٖ ٰ َ  َ ِ ٰ َ  ِ ۚ إِن ً َ ۡ َوَر

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.

26 Hendi Suhendi, Sosiologi Keluarga (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 41
27 Anonimous, Kamus Besar Bahsa Indonesia, Depantemen Pendidikan dan Kebudayaan

(Jakarta: balai Pustaka 1995), h. 471
28 Zaitunah Subhan, Membina Keluarg Sakinah. Op.cit, h. 3
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Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
bagi kaum yang berfikir.”29

Dalam kandungan ayat di atas pernikahan antara laki-laki dan perempuan

cenderung untuk membentuk sebuah keluarga yang mawadah, warahmah dan

sakinah, karena pernikahan yag dilandasi dengan dengan keimanan akan

mengahdirkan ketentaraman dan kasih sayang dalam sebuah keluarga serta

mem\nanamkan cinta serta kasih sayang dalam sebuah keluarga bagi pasangan yang

akan menikah dan membangn rumah tangga.

2. Ciri keluarga sakinah

Adapun beberapa cirri-ciri dari keluarga sakinah, yakni sebagai berikut:30

a. Berdasarkan ketauhidan

Keluarga sakinah adalah keluarga yang di bangun atas pondasi ketauhidan,

yaitu dibangun semata-mata atas dasar keyakinan kepada Allah SWT.

b. Bersih dari syirik

Syarat utama ketauhidan adalah bebas dari syirik/ menyekutukan Allah.

Demikianlah suatu keluarga yang sakinah harus bebas dari suasana syirik yang hanya

menyesatkan kehidupan keluarga.

c. Keluarga yang penuh dengan kegiatan ibadah

Ibadah merupakan kewajiban manusia sebagai hasil ciptaan Tuhan. Oleh

karena itu, kegiatan ibadah baik dalam bentuk hablum minallah maupun hablum

29 Departemen Agama Ri, Al-Qur;an dan Terjemah (Jakarta : Daus Sukses Mandiri, 2012), h.
407

30 Ahmad RafieBaihaqy, Membangun Surga Rumah Tangga, (Surabaya: Gita Media Press,
2006), h. 56



21

minannas merupakan ciri utama keluarga sakinah. Dalam keluarga sakinah segala

aspek perilaku kehidupannya merupakan ibadah.31 Terciptanya kehidupan

keluarganya yang islami seperti melaksanakan shalat dan mebiasakan shalat

berjamaah dalam keluarga atau mengajak keluarga untuk shalat berjamaah.

d. Terjadinya hubungan yang harmonis intern dan eksern keluarga

keharmonisan.

Hubungan antara anggota keluarga merupakan landasan bagi terwujudnya

keluarga yang bahagia dan sakinah. Demikian hubungan dengan pihak-pihak di luar

keluarga seperti dengan sanak family dan tetangga. Dalam suasana yang harmonis

penuh kasih sayang dan saling pengertian. Setiap peribadi akan berkembang menjadi

sosok insane yang berakhlak mulia di hadapan Allah SWT.

e. Segenap anggota keluarga pandai bersyukur kepada Allah SWT.

Banyak sekali kenikmatan baik lahir maupun batin yang di peroleh dalam

keluarga yang pada hakikatnya semua itu merupakan karunia Allah SWT. Keluarga

sakinah akan selalu mensyukuri akan segala karunia tersebut kepada Allah, dengan

bersukur Allah akan melipat gandakan kenikmatannya dan sebaliknya Allah akan

menimpahkan azab yang pedih apabila hambanya mengingkarinya.

f. Terwujudnya kesejahteraan ekonomi

Tidak dapat  diingkari bahwa kebutuhan dasar ekonomi merupakan sumber

kebahagiaan dan keutuhan keluarga. Oleh karna itu, keluarga sakinah adalah keluarga

yang mampu mencari sumber-sumber ekonomi di jalan ridha Allah, serta mengelola

31Muhammad Surya, Bina Keluarga.  (Semarang : Aneka Ilmu, 2003). h.401
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dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mencukupi kehidupan keluarga. Allah akan

mengatur pemberian rizki kepada setiap manusia, dan manusia di wajibkan berusaha

sesuai dengan kemampuannya.32

3. Proses Terbentuknya Keluarga Sakinah

Dalam rumah tangga yang Islami, suami dan istri harus memahami

kekurangan dan kelebihan masing-masing, harus tahu hak dan kewajiban pribadi,

mengerti tugas dan fungsi diri sendiri, menunaikan tugasnya dengan penuh tanggung

jawab, ikhlas, serta mengharapkan ganjaran dan ridha Allah Swt. sehingga, upaya

untuk mewujudkan pernikahan dan rumah tangga yang diridhai Allah Swt. menjadi

kenyataan.33

Sebagaimana disebutkan oleh Chours, seorang psikolog  Belanda  bahwa

manusia memerlukan tiga hal mendasar agar hidup bahagia dan tenang, yaitu:

a. Kebutuhan biologis, seperti makan, minum, hubungan kelamin dan

seterusnya yang berhubungan dengan pemenuhan biologis manusia.

b. Kebutuhan sosio-kultural, misalnya bergaul, berbudaya dan

berpendidikan.

c. Kebutuhan meta fisik atau religius seperti kebutuhan terhadap agama,

moral dan falsafah hidup.34

32 Muhammad Surya, Bina Keluarga, (Semarang : Aneka Ilmu, 2003). h. 402-203
33 Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Panduan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Pustaka Iman Asy-

Syafi‟I, 2016), h. 150.
34 Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam, (study terhadap pasanganyang

berhasil mempertahankan keutuhan perkawinan dikota Padang), (Kementrian Agama RI, 2011),h. 66
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Oleh karena itu, dalam sebuah keluarga harus memiliki sebuah persiapan

untuk melangsungkan suatu pernikahan sesuai dengan penjelasan diatas, agar

terbentuknya keluarga yang sakinah, mawadah wa rahmah.

Dengan demikian, Membagun keluarga sakinah adalah suatu usaha yang baik

dan mulia. Namun, jangan pernah membayangkan bahkan berfikir itu akan terwujud

dalam sekejap mata, tanpa rintangan yang menghadang disana.

Adapun kriteria atau fondasi utama yang harus dimilikioleh sebuah keluarga

sehingga dapat dikatakan sebagai keluarga bahagia sejahtera (sakinah) tersebut adalah

sebagai berikut:

a. Memiliki keinginan menguasai dan mengamalkan ilmu-ilmu agama,

seriap anggota keluarga memiliki semangat dan motivasi untuk senantiasa

mempelajari ilmu-ilmu agama dan mengahayati serta mengamalkan

dalam kehidupan sehari-hari.35

b. sikap saling menghormati setiap angota keluarga meiliki sifat yang sarat

dengan etika dan sopan santun.36

c. Berusaha memperoleh rizki yang halal dan memadahi penanggung jawab

keluarga berusaha memperoleh rizki yang halal dan hasil atau rizki itu

dapatmemenuhi kebutuhan para anggota keluarga secara memadahi dan

berkecukupan.37

35 Tohari Musantara, Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam (Yogyakarta: UII
Press, 1992), h. 64

36 Ibid, h. 65
37 Ibid, h. 66
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d. Membelanjakan harta secara efektif dan efesien penanggung jawab

perbelanjaan keluara setidaknya bisa mengatur dan menyeimbangkan

antara pendapat dan pengeluaran rumah tangga. Sehingga kebutuhan-

kebutuhan pokok keluarga dapat terpenuhi secara memadai.38

4. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Keluarga Sakinah

Islam memberikan tuntutan pada umatnya untuk menuntun menuju keluarga

sakinah yaitu:

a. Dilandasi oleh mawaddah dan rahmah

b. Hubungan saling membutuhkan satu sama lain sebagaimana suami istri

disimbolkan dalam al-Quran dengan pakaian.

c. Suami istri dalam bergaul memperhatikan yang secara wajar dianggap patut

(ma’ruf).

d. Keluarga yang baik adalah memiliki kecenderungan pada agama, yang muda

menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, sederhana dalam

belanja, santun dalam pergaulan, dan selalu intropeksi.

Memperhatikan empat faktor yang disebutkan dalam hadist Nabi bahwa

indikator kebahagiaan keluarga adalah: suami istri yang setia, anak-anak yang

berbakti, lingkungan sosial yang sehat, dan dekat rizkinya.

Adapun sebaliknya penyakit yang menghambat keluarga sakinah antara

lain:

38 Ibid, h, 67
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1) Aqidah yang keliru atau sesat yang dapat mengancam fungsi religius

dalam keluarga.

2) Makanan yang tidak halal dan sehat. Makanan yang haram dapat

mendorong seseorang melakukan perbuatan haram pula.

3) Pola hidup konsumtif, berfoya-foya akan mendorong seseorang mengikuti

kemauan gaya hidupnya sekalipun yang dilakukakannya adalah hal-hal

yang diharamkan, seperti korupsi, mencuri, menipu dan sebagainya.

4) Pergaulan yang tidak legal dan tidak sehat

5) Kebodohan secara intelektual maupun secara sosial.

6) Akhlak yang rendah

7) Jauh dari tuntutan agama.39

5. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan  dalam Membentuk Keluarga Sakinah.

Keluarga sakinah merupakan idaman bagi semua orang. Untuk

mewujudkannya memerlukan strategi yang disertai dengan kesungguhan, kesabaran,

dan keuletan dari suami dan istri. Islam memberikan rambu-rambu dalam sejumlah

ayat al-Qur’an sebagai legitimasi yang dapat digunakan untuk pegangan bagi suami

istri dalam upaya membangun dan melestarikannya antara lain:

a. Selalu bersyukur saat mendapat nikmat

b. Senantiasa bersabar saat ditimpa kesulitan semua orang pasti mengharapkan

bahwa jalan kehidupannya selalu lancar dan bahagia, namun kenyataannya

39 Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender,  (Yogyakarta: UIN-Malang
Press, 2008), h. 209-210.
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tidak demikian. Sangat mungkin dalam kehidupan berkeluarga menghadapi

sejumlah kesulitan dan ujian; berupa kekurangan harta, ditimpa penyakit, dan

lain-lain. Fundasi tetap harus kita bangun agar keluarga tetap bahagia

walaupun sedang ditimpa musibah.

c. Bertawakal saat memiliki rencana Allah sangat suka kepada orang-orang yang

melakukan sesuatu secara terencana. Nabi Muhammad Saw kalau mau

melakukan sesuatu yang penting selalu musyawarah dengan para sahabatnya.

Musyawarah merupakan bagian dari proses perencanaan. Alangkah indahnya

apabila suami istri selalu bermusyawarah dalam merencanakan hal-hal yang

dianggap penting dalam kehidupan berumah tangga, misalnya masalah

pendidikan anak, tempat tinggal dan lain-lain. Dalam menyusun sebuah

rencana hendaknya berserah diri kepada Allah Swt., itulah yang disebut

tawakkal.

d. Bermusyawarah, Seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan-

keputusan strategis. Alangkah mulia kalau suami sebagai pemimpin selalu

mengajak bermusyawarah kepada istri dan anak-anaknya dalam mengambil

keputusan-keputusan penting yang menyangkut urusan keluarga. Hindarkan

diri dari sikap otoriter, insya Allah hasil musyawarah itu pasti akan lebih

baik.40

40 Aniwati, Implementasi Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam Keluarga (Studi di
Gampong Meunasah Pantonlabu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara), 2018. h. 20
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4. Upah (Ijarah)

1. Pengertian Upah

Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia

memiliki harta kekayaan. Pada saat sekarang ini banyak pekerjaan yang dapat

dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keahliannya masing-masing. Salah satu

pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu menjadi buruk bongkar muat di

pelabuhan Kandai dan menerima upah dari perkerjaan yang telah dilakukan.

Dalam bahasa Arab upah disebut dengan Al-Ijarah, yang berasal dari kata

Al-Ajru yang berarti Al-‘Iwadhu (ganti). Dari sebab itu Ats-Tsawab (pahala) dinamai

Ajru (upah). Menurut pengertian Syara’, Al-Ijarah adalah suatu jenis akad untuk

mengambil manfaat dengan jalan penggantian (upah). 41 Dalam kamus bahasa

Indonesia Upah adalah uang dan sebagianya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa

atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.42

Sebagaimana dijelaskan diatas, di dalam Islam istrilah sewa atau upah

dikenal dengan istilah Ijarah . Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa Ijarah adalah

akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemikiran

manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.43 Manfaat terkadang

berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk

dikendarai.  Dan terkadang berbentuk karya, seperti karya seorang seorang pekerja

41 Sahid Sabiq, Alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, Fikih Sunnah, (Bandung: Alm’arif,
1988), Cet ke-1, h, 15

42 Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utam,
2008), h. 947
43 Hendi Suhendi, F
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bangunan, tukang tenun, penjahit.  Terkadang manfaat itu berbentuk sebagai kerja

pribadi sesesorang yang yang mencurahkan tenaga, seperti para pekerja.

Para ulama fiqh juga mengemukakkan tentang upah, adalah sebagai berikut

1. Ulama Hanafiah, ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan

imbalan.

2. Ulama asy-syafi’iyah, ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang

dituju, tertentu, bersifat mubahdan boleh dimanfaatkan dengan imbalan

tertentu imbalan.

3. Ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah pemilikan manfaat sesuatu

yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu Imbalan.44

Menurut Dewan Penelitian Perupahan Nasional, upah adalah suatu

penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu

pekerjan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan

kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi dinyatakan atau

dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-

undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi

dan penerima kerjaan.45

Sedangkan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa upah

adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai

44 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 115
45 Ithzal Rivai, Islamic Human Capital Dari Teori bke Praktik Majamenen Sumber Daya

Islami, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 799.
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imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh dan keluarganya

atas suatu pekerja dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.46

Dari beberapa definisi yang telah diuraikan diatas dapat dilihat berbagai

redaksi dari pengertian Ijrah itu sendiri, namun apabila dicermati dapat diambil suatu

kesimpulan yang sama tentang masala upah ini. Jadi dapat diakatan upah adalah

penerimaan sebagian imbalaan yang telah di peroleh dalam bentuk uang atau dalam

bentuk yang lainnya, serta adanya tunjangan untuk dri sendiri dan keluarga.

2. Dasar Hukum Upah

Dalam Syariat Islam landasasn pengupahan kaum buruh atas jasa yang

diberikan kepada majikannya dapat dilihat dalam Q.S at-Taubah  ayat 105:

ُ َعَملَُكْم َوَرُسْولُٗھ َواْلُمْؤِمنُْوَنۗ َوَستَُردُّْوَن اِٰلى ٰعِلِم  ّٰ َوقُِل اْعَملُْوا فََسیََرى 

اْلغَْیِب َو الشََّھادَةِ فَیُنَبِّئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُْونَۚ 

Terjemahanya:

“Dan Katakanlah, ‘Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat
pekerjaannyamu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan
kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib dan
yang nyata lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu
kerjakan.”47

Mengenai penjelasan ayat diatas bahwa bekerjalah sebab Allah melihat

pekerjaanmu baik itu untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain sebab Allah melihat

apaun yang hambanya Kerjakan dan memberi imbalan atas apa yang ia kerjakan.

46 Undang-undang Ketenaga Kerjaan, (Jakarta : SInar Grafik, 2003), h. 3
47 Departemen Agama Ri, Al-Qur;an dan Terjemah (Jakarta : Daus Sukses Mandiri, 2012), h.

204..
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3. Syarat dan Rukun Upah (Ijarah)

1. Syarat-syarat

Sebagai sebuah transaksi umum, al-Ijarah baru dianggap sah apabila

telah memenuhi rukun dan syarat-syarat akad Ijarah adalah sebagai berikut:48

a. Pelaku Ijarah haruslah berakal

Kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama Syafi’iyah dan

Hanabilah, disyaratkan telah baliqh dan beakal. Oleh sebab itu, apabila

orang yang belum atau berakal, seperti anak kecil dan orang gila,

menyewakan harta mereka , al-Ijarah tidak sah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan

ijarah mestilah orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak

yang sempurna. dipertanggungjawabkan secara hukum.

b. Keridhaan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk

melakukan akad al-Ijarah. Apabila salahnseorang diantaranya terpaksa

melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.

c. Objek al-Ijarah disertakan secara langsung dan tidak cacat

Objek Al-ijarah itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara

langsung dan tidak cacat.

d. Objek Al-Ijarah sesuatu yang dihalalkan oleh syara’

48 Ghufran A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Konstektual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada,2002), h. 186
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Islam tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa  atau perburuhan

terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya menewa rumah

untuk perbuatan maksiat, menyewa orang untyk membunuh orang

(pembnuh bayaran) dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah

kepada orang  non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka.

e. Objek al-ijarah berupa harta tetap yang dapat diketahui.

Jika manfaat itu tidak jelas dan mendapat perselisihan, maka akadnya

tidak sah karena ketidak jelasan mengahalangi penyerahan dan menerima

sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut.

Apabila syarat-syarat sewa-menyewanya diatas telah terpenuhi maka akad

sewa menyewa telah dianggap sah menurut syara’. sebaliknya jika syarat-syarat

tersebut tidak terpenuhu, maka sewa menyewanya dianggap batal.49

2. Rukun Ijarah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena

adanya unsur unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena

adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap

dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut

rukun.50

Menurut Jumhur Ulama, rukun ijarah ada (4) empat, yaitu :

a. Aqid (orang yang berakad)

49 Syahid Sabiq, Fikih Sunnah 13.( Pt Alm’arif, Bandung, 1987), h. 15
50 Muhammd Al Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, (Pustaka Azzam, Jakarta, 2007), h. 303
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Yaitu orang yang melakukan akad sewa- menyewa atau upah mengupah.

Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut Mu’ajjir dan

orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa

sesuatu disebut Musta’jir.51

b. Sighat

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad (sighatul-‘aqd),

terdiri atas ijab dan qabul. Dalam Hukum perjanjian Islam ijab dan qabul

dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-

diam, 5) dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan ijab dan qabul

pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan

masa atau waktu yang ditentukan.52

c. Upah

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta’jir atas jasa yang telah diberikan

atau diambil manfaatnya oleh mu’ajjir. Dengan syarat hendaknya:

1. Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah

dengan upah yang belum diketahui.

2. Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang

dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari

pemerintah. Jika dia mengambil gaji dua kali dengan hanya

mengerjakan satu pekerjaan saja.

51 Hendi Suhendi, Op.Cit, h. 117
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3. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang

yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya

harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran uang sewa yang

menjadi objek sewa menyewa.53

4. Objek (Prestasi) Tertentu

Unsur objek (prestasi) tertentu atau dapat ditentukan berupa

memberikan suatu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau

tidak berwujud; melakukan suatu perbuatan tertentu atau tidak

melakukan perbuatan tertentu. Suatu objek tertentu atau prestasi

tertentu merupakan objek perjanjian, prestasi wajib dipenuhi.

5. Tujuan Perjanjian

Unsur tujuan, yaitu apa ynag ingin dicapai pihak-pihak itu harus

memenuhi syarat halal. Tujuan perjanjian itu akan dicapai pihak-pihak itu

sifatnya harus halal artinya tidak dilarang undang-undang. tidak

bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan

kesusilaan masyarakat.

53 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (PT Raja Grapindo Persada,
Jakarta, 2003), h. 231.
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6. Konsep Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Makna syari‟ah adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di Arab)orang

mempergunakan kata syari‟ah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata)

air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri54.

Syariah Islam berarti segala peraturan agama yang di tetapkan Allah untuk

umat Islam, baik dari Al-Qur‟an maupun dari sunnahRasulullah saw. yang berupa

perkataan,perbuatan ataupun takrir (penetapan atau pengakuan).

Pengertian tersebut meliputi ushuluddin (pokok-pokok agama), yang

menerangkan tentang keyakinan kepada allah berserta sifat-sifatnya, hari akhirat dan

sebagainya, yang semuanya dalam pembahasan ilmu tauhid atau ilmu kalam. Ia juga

mencakup kegiatan-kegiatan manusia yang mengarah kepada pendidikan jiwa dan

keluarga serta masyarakat. Demikian pula tentang jalan yang akan membawanya

kepada kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Ini semuanya termasuk dalam

pembahasan ilmu akhlak.

2. Prinsip Hukum Islam

a. Tidak meyulitkan (Adamul Kharaj). Yang disebut dengan tidak

menyulitkan adalah hukum Islam itu tidak sempit, sesak, tidak memaksa

dan tidak memberatkan.

54 Ali, Mohammad Daud: Hukum Islam. (Jakarta: rajawali press, 1998). h .235
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b. Menyedikitkan beban (Taqlil At-Takalif), yaitu dengan menyedikitkan

tuntutan Allah untuk berbuat, mengerjakan perintahNya dan menjauhi

laranganNya.

c. Berangsur-angsur (Tadrij). Hukum islam dibentuk secara gradual, tidak

sekaligus. Diantara hukum islam yang diturunkan secara gradual adalah

riba, pertama hanya dikatakan sebagai perbuatan tercela (Qs.al-Rum:

39)kemudian riba yang dilarang adalah yang berlipat ganda (Qs. Ali

imron: 130),terakhir dikatakan hukum secara mutlak (Qs. Al-Baqoroh:

275, 278),Demikian juga dalam pelarangan minuman keras, awalnya

hanya dikatakan bahwa mudharatnya lebih besar dari manfaatnya (Qs. Al-

Baqoroh: 219), kemudian larangan untuk mendekati shalat dalam keadaan

mabuk (Qs. an-Nisa: 43),dan terkhir diharamkan secara mutlak bahkan

dikatakan sebagai perbuatan syetan (al-Maidah: 90).

d. Universal, syari‟at Islam meliputti seluruh alam tanpa ada batas wilayah,

suku, ras, bangsa, dan bahasa. Keuniversalan ini pula tergambar dari sifat

hokum Islam yang tidak hanya terpaku pada satu masa saja (abad ke-VII

saja, misalnya), tetapi untuk semua zaman. Hukum Islam menghimpun

segala sudut dari segi yang berbeda-beda di dalam suatu kesatuan, dan ia

akan senantiasa cocok dengan masyarakat yang menghendaki tradisi lama

ataupun modern, seperti halnya ia dapat melayani para ahl aql danahl naql,

ahl al-ra‟yatau ahl al-hadis.
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e. Menegakkan Keadilan. Keadilan dalam arti perimbangan atau keadaan

seimbang (mauzun) antonimnya ketidakadilan, kerncuan (at-tanasub),

persamaan (musawah), tidak diskriminatif, egaliter, penunaian hak sesuai

dengan kewajiban yang diemban ( keadilan distributif), serta keadilan

Allah yaitu kemurahanNya dalam melimpahkan rahmatNya kepada

manusia sesuai dengan tingkat kesediaan yang dimilikinya55.

3. Karakteristik Hukum Islam

Hukum Islam mempunyai watak tertentu dan beberapa karakteristik yang

membedakanya dengan berbagai macam hukum yang lain. Karakteristik tersebut ada

yang memang berasal dari watak hukum itu sendiri dan ada pula yang berasal dari

proses penerapan dalam lintasan sejarah menuju ridho Allah. Dalam hal ini, beberapa

karakteristik hokum Islam bersifat sempurna, universal, kemanusiaan, mengandung

moral agama, dan dinamis, akan dijelaskan dalam bagian ini.

a. Sempurna, artinya syari‟at itu akan selalu sesuai dengan segala situasi

dankondisimanusia, dimanapun dan kapanpun, baik sendiri maupun

berkelompok. Hal ini didasarkan bahwa syari‟at Islam diturunkan dalam

bentuk yang umum dan hanya garis besar permasalahannya saja, sehingga

hukum-hukumnya bersifat tetap meskipun zaman dan tempat

selaluberubah.penetapan hokum yang bersifat global oleh al-Qur‟an

tersebut dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada umat manusia

55 Hasbi ash-Shiddiqi, Falsafah Hukum Islam, h. 105-106



37

untuk melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi ruang dan

waktu.56

b. Elastis, dinamis, fleksibel, dan tidak kaku. Karena hukum Islam

merupakan syariat yang universal dan sempurna, maka tak dapat

dipungkiri pula kesempurnaan ini membuatnya bersifat elastis, fleksibel

dan dinamis dalam perkembangan zaman, karena jika hukum Islam

menjadi sesuatu yang kaku justru akan menjadikannya tak relevan pada

masa atau ruang tertentu. Bila syari‟at diyakini sebagai sesuatu yang baku

dan tidak pernah berubah, maka fiqih menjembatani antara sesuatu yang

baku (syari‟at) dan sesuatu yang relative dan terus berubah tersebut (ruang

dan waktu).43Syari‟at Islam hanya memberikan kaidah dan patokan dasar

yang umum dan global. Perinciannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan

manusia, dan dapat berlaku dan diterima oleh seluruh manusia. Dengan ini

pula, dapat dilihat bahwa hukum Islam mempunyai daya gerak dan hidup

yang dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan,

melalui suatu proses yang disebut ijtihad. Dalam ijtihad yang menjadi hak

bagi setiap muslim untuk melakukannya merupakan prinsip gerak dalam

Islam yang akan mengarahkan Islam kepada suatu perkembangan yang

bersifat aktif, produktif serta konstruktif.

c. Sistematis, artinya antara satu doktrin dengan doktrin yang lain bertautan,

bertalian dan berhubungan satu sama lain secara logis. Kelogisan ini

56 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Imu, 1997), h. 46
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terlihat dari beberapa ayatdalam al-Qur‟an yang selalu menghubungkan

antara satu institusi dengan institusi yang lain. Selain itu, syari‟at Islam

yang mendorong umatnya untk beribadah di satu sisi, tetapi juga tidak

melarang umatnya untuk mengurusi kehidupan duniawi.57

d. Bersifat Ta’abuddi dan Ta’aquli. Warna syari‟at Islam dapat dibedakan

dengan dua warna: yaitu ta‟abuddi bentuk ibadah yang fungsi utamanya

untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Bentuk ibadah seperti ini

sudah given, taken from granted, makna yang terkandung di dalamnya

tidak dapat dinalar, irrasional, seperti jumlah rakaat shalat. Sedangkan

yang ta‟aqulliadalah bersifat duniawi yang maknanya dapat difahami oleh

nalar manusia dan rasional.

e. Menegakkan Maslahat, karena semua hukum harus bertumpu pada

maslahat dan dasar dari semua kaidah yang dikembangkan dari seluruh

hukum Islam harus bersimpul pada maslahat. Syariat berurusan dengan

perlindungan maslahat, entah dengan cara yang positif, misalnya dengan

tindakan untuk menopang mashalih, syariat mengambil tindakan untuk

menopang landasan-landasan mashalihtersebut. Atau dengan cara

preventif, yaitu untuk mencegah hilangnya mashalih, ia mengambil

57 Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam. Penerjemah Joko Supomo, (Yogyakarta:
Islamika, 2003), h. 300
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tidakan-tindakan untuk melenyapkan unsur apa pun yang secara aktual

atau potensial merusak mashalih58.

4. Sumber dan Dalil Hukum Islam.

Sumber dalam bahasa Arab adalah mashdar, yaitu asal dari segala

sesuatu dan tempat merujuk segala sesuatu, dalam ushul fiqih kata mashdar

al-ahkam al-syar‟iyyah, secara terminologi berarti rujukan utama dalam

menetapkan hukum Islam, yaitu Alquran dan Sunnah. Sedangkan “dalil” dari

bahasa Arab al-dalil, jamaknya al-adillah. secara etimologi berartipetunjuk

kepada sesuatu baik yang bersifat material maupun non material (maknawi).

Secara terminologi, dalil mengandung pengertiansuatu petunjuk yang

dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara‟ yang

bersifat praktis, baik yang statusnya qathi‟ (pasti) maupun zhanni (relatif).59

a. Al-Qur’an

Secara etimologis, Alquran adalah mashdar dari kata qa-ra-a yang artinya

bacaan. Sedangkan secara terminologis Alquran adalah Alquran adalah

Kalam Allahyang mukjiz, diturunkan kepada Nabi dan Rasul penghabisan

dengan perantaraan Malaikat terpercaya, Jibril, tertulis dalam mushaf yang

58 Khalid Pendapat ini disandur oleh Muhammad Mas‟uddari pendapat al-Syatibi. Lihat,
Muhammad Khalid Masud, Filsafat Hukum Islam. Penerjemah Ahsin Muhammad. (Bandung:
Pustaka, 1996), h. 244

59 Wahbah al-Zuhaili, Ushul Fiqih Alislami (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 417. dan Abdul
Wahhab Khalaf, Ilmu Ushul al-Fiqh(Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), h. 20
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dinukilkan kepada kita secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah,

yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas60.

b. 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 Rasulullah yang berhubungan dengan hukum, baik berupa ucapan

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

Taqririyah).61

5. Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat

kelak dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak

yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan, dengan kata lain,

tujuan hukum Islam adalah kemashalatan hidup manusia baik rohani, maupun

jasmani individual dan sosial.Kemashalatan (kebahagiaan hidup) itu tidak

hanyauntuk kehidupan didunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal

diakhirat kelak. Abu Ishaq al Shatibi (md 790/1388) Merumuskan lima tujuan hukum

Islam, yaitu memelihara:

60 H. Sam‟ani Sya‟roni, Tafkirah Ulum Alquran (Al-Ghotasi Putra, 2006), h. 11.
61 H. Satria Effend dan M. Zein, Ushul Fiqih (Jakarta: Kencana, 2005), h. 112.



41

a. Agama

Agama wahyu di turunkan Allah SWT melalui malaikat sejak nabi Adam As

sampai kepada nabi Muhammad untuk di sampaikan kepada umat manusia. Namun

demikian, dalam penyampaiannya tidak boleh ada paksaan. Sebab merupakan hak

manusia untuk memilih atau tidak memilih agama dan keyakinanya itu. Dalam pasal

29 UUD 1945 menyebutkan bahwa: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut

agamanya dan kepercayaanya itu. Maka sikap toleransi adalah penting untuk

menjagakerukunan hidup intra dan antar umat beragama.

b. Jiwa

Hak hidup sangat di jamin dan di junjung tinggi dalam Islam. Karenanya ada

hukum qishos yang membunuh orang yang telah membunuh orang lain, kecuali

keluarganya memaafkan dan membayar denda. Untuk bisa hidup, maka manusia

harus mampu mencukupi sandang, pangan dan papan, sehingga dapat hidup layak dan

berkesinambungan.

c. Akal

Perbedaan antara manusia dengan hewan adalah akalnya. Tanpa akal maka

manusia sama saja dengan binatang. Akal harus dijaga dengan sebaik-baiknya supaya

tetap sehat dan kuat. Akal yang sehat terletak pada jiwa yang sehat.Karena itu, hal-

halyang dapat merusak dan menghilangkan akal wajib di hindari, seperti minuman

keras, narkoba, perjudian dan lain-lain.
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d. Keturunan

Salah satu kebahagian hidup adalah manakala memiliki keturunan dari hasil

perkawinan yang sah, baik secara hukum agama maupun hukum negara, sehingga

menjadi keturunan yang indah di pandang mata. Sebab ia akan menjadi generasi

penerus dan yang akan mendoakan orang tuanya setelah wafat.

e. Harta

Harta yang kita miliki, sesungguhnya adalah milik Allah, karena itu hanyalah

titipan saja. Namun demikian kita wajib untuk menjaganya atau tidak hilang atau

rusak, apalagi sampai menimbulkan kemudharatan. Maka wajib bagikita untuk

memperhatikan dari mana harta itu diperoleh dan menggunakanya dengan baik dan

benar sehingga memberikan manfaat bagi orang lain.

Kelima tujuan hukum Islam itu didalam kepustakaan disebut Al-Maqasid Al-

Khamsah atau Al-Maqasid Al-Shari'ah (tujuan-tujuan hukum Islam).Dari uraian di

atas, penulis mengambil satu langkah awal kita sebagai warga negara Indonesia yang

memeluk agama Islam dalam proses pembagian harta warisan hendaknya

mengikutiapa yang telah di tuliskan dalam Al-Quran.

6. Sistem Akad

Konteks Islam, akad merupakan perjanjian yang di dahului ijab-qabul dalam

bentuk ucapan, dalam rangka penyerahan hak milik disatu pihak dan ucapan

penerimaan dipihak lain. Perjanjian atau akad didefenisikan pertalian ijab untuk

melakukan pernyataan ikatan. Sementara qabul adalah pernyataan penerimaan ikatan
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sesuai kehendak syariah yang berpengaruh pada objek perikatan62. Dapat dilihat

dalam firman Allah swt. pada surah al-Maidah Ayat 1.,

امنوۡۤا اۡوفۡوا ِباۡلعقۡودِ  ؕ◌ ۤیـایھا الِذۡین
Terjemahanya:

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad perjanjian”.63

Teks diatas, menunjukkan perintah wajib, bahwa akad yang dimaksud adalah

ijab dan qabul, wajib dipenuhi dalam suatu transaksi bermu’amalah64. Akad atau

perjanjian merupakan bentuk yang perannya sangat penting saat berinterasi baikitu

persoalan jaul beli maupun tentang pemberian upah dari hasil kerja seseorang.   Akad

dalam pandangan lain mencakup tentang janji setia seorang hamba kepada Allah swt,

dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Kata al-uqud

jamak dari kata aqod /akad yang berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu yang lain

sehingga tidak terpisah muslimin wajib memenuhi akad karena ikatan perjanjian, dan

salah satu ciri  manusia beradab adalah manusia yang selalau menepati janji. Perintah

ayat di muka, juga menekankan perlunya memenuhi akad dalam segala bentuk dan

maknanya dengan pemenuhan sempurna, sehingga perjanjian yang mereka jalin tidak

berakibat merugikan orang lain.65

Akad pada dasarnya dititik beratnya pada kesepakatan antara kedua belah

pihak yang di tandai dengan ijab dan Qobul. Diamana adanya keridhoan saat

62 Muhammad Hadi, Op.Cit., h. 28-29
63 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV Daru Sunnah, 2002),

h.107.
64 Ibid., h. 29
65 Ibid., h.29
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melakukan kesepakatan agar sesuai dengn hukum syara’. Baik itu akad dilakukan saat

jual beli maupun saat pemberian suatu upah kepada pekerja, sebagaimana sesuai

dengan judul yang peneliti sedang teliti dimana perjanjian pemberian upah buruh

kapal di pelabuhan Kandai sehingga harus sesuai dengan hukum Islam serta akadnya

jelas.


