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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Kajian Relevan  

Pada bagian ini disebutkan beberapa penelitian sebelumnya yang ada 

hubungan nya dengan penelitian yang dilakukan. Semua itu untuk menunjukan 

bahwa pokok masalah yang diteliti dan dibahas belum pernah diteliti atau dibahas 

oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu tidak layak meneliti sebuah penelitian 

yang sudah pernah diteliti oleh orang lain. Atas dasar itu beberapa penelitian 

terdahulu dianggap perlu untuk dituliskan. Adapun penelitian yang Relevan dengan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1). Penulis Skripsi, Ainur Rofiqoh, 2017, Dengan judul penelitian “Dampak 

pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga (studi kasus didesa 

kedungbanteng kec. Sukarejo kab. Ponorogo)” yang mana dalam penelitian yang ia 

lakukan menguak fakta bahwa pernikahan di bawah umur yang terjadi didesa 

kedungbanteng kec. Sukarejo kab. Ponorogo disebabakan karena faktor kemauan 

dan faktor hamil diluar nikah dan adapun dampak yang dirasakan masyarakat yang 

melakukan pernikahan di bawah umur adalah yakni kurangnya kemandirian, 

membebani orangtua dan juga kasus perceraian. 

2).  Penulis Skripsi, Afan sabili, 2018, Dengan judul penelitian “Pernikahan di 

bawah umur dan implikasinya terhadap keharmonisan Rumah tangga (Studi kasus 

pernikahan di KUA kecamatan pengadon tahun 2012-2017)” yang mana dalam 

penelitian yang ia lakukan bahwa alasan utama terjadinya pernikahan di bawah 
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umur yang terjadi di kecamatan pegandon tersebut adalah dikarenakan faktor 

pergaulan bebas, pengaruh kebebasan media dan lemanya kontrol orangtua. 

3).  Penulis Skripsi, Nazwin Pratama, 2017, Dengan judul penelitian “Tinjauan 

hukum Islam terhadap dampak pernikahan dini karena paksaan orang tua (Studi 

kasus didusun kenitupekon serungkuk kec. Belalau kab. Lampung barat) yang mana 

dalam peneltian nya bahwa dampak pernikahan di bawah umur yang dipaksakan 

oleh orang tuanya cenderung berdampak baik. 

Adapun Perbedaan Penelitian diatas dengan Penelitian ini adalah: 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Ainur Rofiqoh mengenai Dampak pernikahan di 

bawah umur terhadap kesejahteraan Rumah Tangga sekilas memang hampir sama 

dengan penelitian saya tetapi penelitian ini lebih fokus pada pelaku pernikahan di 

bawah umur. Sehingga dapat mengetahui sebab-sebab pernikahan di bawah umur 

dan dampaknya terhadap kesejahteraan rumah tangga. Sedangkan penelitian saya 

lebih fokus terhadap dampak yang dirasakan orang yang menikah di bawah umur 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Afan Sabili mengenai Pernikahan di bawah 

umur dan implikasinya terhadap keharmonisan Rumah tangga. Dari segi 

pembahasan hampir sama tetapi penelitian ini berbeda studi kasus yakni dilakukan 

di Kantor Urusan Agama Pegadon. Dan tahun penelitiannya juga dimulai pada 

tahun 2012 sampai dengan 2017 Sedangkan penelitian saya fokus di tahun 2018 dan 

2019. 

c. Penelitian yang dilakukan oleh Nazwin Pratama mengenai Tinjauan Hukum 

Islam terhadap dampak pernikahan dini karena paksaan orang tua. Penelitian ini 



11 
 

sangat jauh berbeda dengan kedua penelitian di atas begitupun dengan penelitian 

saya sekalipun dalam penelitian ini memakai pisau Analisis Hukum Islam dan 

begitupun dengan penelitian saya yang Menggunakan pisau Analisi Maqasid Al-

Syari’ah. Tetapi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak yang 

ditumbulkan dari pernikahan di bawah umur karena paksaan orang tua. Sedangkan 

penelitian saya bertujuan untuk mengetahui Dampak yang ditimbulkan dari 

pernikahan di bawah umur terhadap kelangsugan Rumah tangga. Ditinjau dari 

Maqasid Al-Syari’ah 

2.2  DAMPAK  

2.2.1  Pengertian Dampak 

Pengertian dampak menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

benturan atau pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. 

Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang/benda) yang ikut 

memebentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu 

keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa 

yang mempengaruhi dengan apa yang dipenggaruhi. (Suharno & Retno ningsi, h: 

243)  

Secara sederhana dampak bisa diartikan sebagai pengaruh akibat dalam 

setiap keputusan yang diambil oleh seseorang atasan biasanya mempunyai dampak 

tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.  
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2.2.2  Macam-macam Dampak 

Macam-macam Dampak terbagi menjadi 2 (Dua) bagian yakni sebagai 

berikut: 

1. Dampak Positif 

Menurut hasil pengamatan penulis dilapangan dampak positif dari 

pernikahan di bawah umur yang terjadi di desa lalombonda cukup terbilang sedikit 

dibandingkan jumlah dari dampak negatif nya tetapi bukan berarti pernikahan di 

bawah umur yang terjadi di desa lalombonda tidak memiliki sisi positif nya hanya 

saja memang sisi positif nya hnya beberapa persen saja. 

2. Dampak Negatif  

Pernikahan di bawah umur selain mendatangkan dampak positif. selain itu 

juga dapat mendatangkan dampak negative. Hal ini terbukti dengan hasil penelitian 

penulis dilapangan yang mana dampak negatif dari pernikahan di bawah umur 

sangat banyak dan berdeda-beda pada setiap pelaku yang melakukan pernikahan di 

bawah umur mulai dari dampak yang dirasakan oleh para pelaku, orang tua sampai 

dengan Masyarakat. 

2.3  PERNIKAHAN 

2.3.1  Pengertian Pernikahan 

Pernikahan menurut bahasa adalah berasal dari kata al-jam’u dan al-adhamu 

yang artinya kumpul. Selain itu Makna nikah (Zawaj) bisa diartikan dengan aqdu 

al-tazwij yang artinya akad nikah. Dapat pula diartikan sebagai (wath’u al-zaujah) 

bermakna menyetubuhi istri.  
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Menurut istilah Pernikahan adalah suatu akad yang mengadung arti 

pembolehan untuk melakukan hubungan dengan menggunakan lafadz menikahkan 

atau mengawinkan. 

Menurut Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab yakni 

“Nikahun“ yang merupakan masdar atau kata kerja dari (fi’il madhi) “ Nakaha” 

yang sinonimnya disebut “tazawwaja” kemudian setelah itu diterjemahkan dalam 

bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Selain itu Kata nikah juga dipergunakan 

sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia. (H.M.A Tihami, 2009: 6) 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), perkawinan berasal dari kata 

“kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, 

melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. (Departemen Dikbud RI, 1994: 456) 

Perkawinan disebut juga “pernikahan“ berasal dari kata “Nikah“ yang menurut 

bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti 

bersetubuh (wathi) kata “Nikah“ sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan 

(coitus), juga dapat diartikan sebagai akad nikah. (Abd Rahman Ghazaly, 2006: 7) 

Namun ada yang Memberikan definisi Pernikahan yang berbeda, akan tetapi 

pada hakikatnya sama, diantaranya adalah : 

1. Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini 

Pernikahan adalah berarti akad dan bersetubuh. Selain itu pernikahan dapat 

bermakna bertindih dan berkumpul. Menurut kebiasaan orang-orang arab yang 

mengistilahkan pernikahan sebagai pergesekan rumpun pohon seperti bamboo yang 

ditiup angina, sehingga akibat tiupan angin itu terjadilah pergesekan dan masuknya 
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rumpun yang satu kerumpun yang lain. Yang memiliki arti mengawini atau 

menikahi. (Al Imam Taqiyuddin, 1994: 3) 

2. H. Sulaiman Rasjid  

Perkawinan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan dan pembatasan hak 

dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan antara keduanya bukan muhrim. (Sulaiman Rasjid, 1992: 348) 

3. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 

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

bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. (Uu No 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan) 

4. Kompilasi Hukum Islam 

Pernikahan tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan 

biasa akan tetapi merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqqan ghalidhan untuk 

menaati perintah Allah SWT, dan melaksanakanya merupakan ibadah. 

Meskipun terdapat perbedaan tentang perumusan pengertian pernikahan, 

tetapi pada dasarnya memiliki maksud yang sama yang mana pada intinya 

pernikahan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan 

dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia yang diliputi rasa 

ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT. 
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2.3.2 Dasar Hukum Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif 

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan 

dianjurkan oleh shara diantara Firman Allah SWT yang menjelaskan mengenai 

disyari’atkanya perkawinan adalah: 

1. Menurut Al-Qur’an dan Assunah 

a. Dalil Al-Qur’an  

Allah SWT berfirman di dalam Q.S Ar-Rum/30 : 21: 

                        

                    

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.” (Depag RI, 2012: 402) 

Ayat diatas menjelaskan bahwa disyari’atkanya pernikahan adalah untuk 

mencapai kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar 

tercapi suatu kehidupan yang aman dan tentram (sakinah), saling mencintai 

(mawaddah) dan saling menyantuni (warohmah). (Amir syarifuddin, 2009: 35) 

b. As-Sunnah  

Disamping itu, Nabi Muhammad SAW juga telah menagajarkan bahwa 

pernikahan merupakan bagian terpenting untuk menjadi umat beliau. Seperti yang 

telah dijelaskan dalam Hadits Rasullulah SAW Sebagaimana yang diriwayatkan 

oleh Aisyah :  
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ُجوا فَإًِِّي ُهَكاثٌِر ُسٌَّتِي فَلَي َس ِهٌِّي َوتََزوَّ بَّيْعَملّْ فََوي  لَن   ُسٌَّتِي   ِهي   الٌَِّكاحُ 

َم لََُ بُِكو   و  يَاِم فَإِىَّ الصَّ َِ بِالصِّ ٌ ِكخ  َوَهي  لَن  يَِجد  فََعلَي  ٍل فَل يَ َُهَن َوَهي  َكاَى َذا طَو  اْل 

 )رواٍ ابي هاجَ(ِوَجاٌء 
Artinya : 

“Pernikahan itu termasuk sunnahku, barang siapa yang tidak mengerjakan 

sunnahku, maka tidak termasuk dari (Umat)-ku. Dan menikahlah kamu 

sekalian, sesungguhnya aku membanggakan banyaknya umat atas kamu 

sekalian. Dan barang siapa yang telah mempunyai kemudahan, menikahlah. 

Dan barang siapa yang belum menemukan (kemudahan), maka hendaknya 

berpuasa, sesungguhnya puasa dapat menjadi tameng baginya”. (HR. Ibnu 

Majah, Juz 1: 592) 

2. Menurut Hukum Positif 

Urusan pernikahan juga diatur oleh Negara yang mana bertujuan untuk 

ketertiban administrasi dan mengatur pernikahan yang dilakukan di suatu Negara 

tersebut, begitu pula dengan Indonesia mempunyai aturan atau undang-undang yang 

mengatur tentang pernikahan dan itu dijadikan dasar hukum pernikahan menurut 

hukum positif, adapun dasar hukum perkawinan yang berlaku sekarang ini antara 

lain: 

a. Buku I dari kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu Bab IV (4)  sampai 

dengan Bab IX (9) 

b. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

c. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan 

d. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama 

e. Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 

1974 tentang perkawinan. 
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f. Peraturan pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan dan tambahan 

peraturan pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan 

perceraian bagi pegawai Negeri Sipil. 

g. Instruki Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di 

Indonesia (pasal 1-170 KHI). (Simanjuntak, 2016: 91) 

2.3.3 Tujuan Pernikahan 

Pernikahan secara umum dianjurkan di dalam islam karena pernikahan 

memiliki tujuan yang mulia. Sebagai upaya dalam memelihara kehormatan diri agar 

tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang terlarang, dan selain itu pernikahan 

bertujuan untuk memelihara kelangsungan rumah tangga yakni keluarga dan 

keturunan yang dipenuhi rasa kasih sayang antara suami dan istri serta saling 

membantu antara keduanya untuk kemaslahatan keluarga. (Hussein Muhammad, 

2007: 101) Menurut Imam al-Ghazali. (Imam al-Ghazali, tanpa tahun, h: 27-36) 

tujuan pernikahan adalah: 

1. Untuk mendapatkan dan meneruskan keturunan. 

2. Untuk memenuhi hajat manusia dalam menyalurkan syahwatnya dan 

menyebarkan kasih sayangnya. 

3. Untuk memenuhi panggilan agama dan memelihara diri dari kejahatan dan 

kerusakan akhlaq. 

4. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban untuk 

memperoleh harta kekayaan guna menghidupi keluarganya 
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5. Untuk membangun rumah tangga guna membentuk masyarakat yang tentram 

atas dasar kasih dan sayang. 

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

pernikahan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sedangkan menurut kompilasi hukum 

islam tujuan pernikahan adalah tidak lain untuk mewujudkan kehidupan rumah 

tangga yang sakinah mawaddah dan warohma. 

2.3.4  Rukun dan syarat Pernikahan 

1). Rukun Pernikahan 

Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunya. 

Sebagaimana ditegaskan bahwa rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dan 

menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan ( ibadah ), dan sesuatu itu termasuk 

dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri. (Khairul Abror, 2017: 57) 

Adapun rukun dari sebuah pernikahan adalah : 

a. Dua orang yang saling melakukan akad yakni mempelai laki-laki dan mempelai 

perempuan yang tidak terhalang secara syar’i 

b. Adanya ijab dan qabul 

c. Adanya wali 

d. Adanya dua orang saksi yang menyaksikan dilangsungkanya suatu pernikahan 

2).  Syarat Pernikahan 

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila 

syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan akan menimbulkan hak 
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dan kewajiban suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan 

adalah sebagai berikut: 

1. Syarat bagi mempelai Laki-laki dan Perempuan dalam pernikahan:  

a. Beragama islam 

b. Mempelai laki-laki bukan mahrom bagi calon istri 

c. Mempelai laki-laki mengetahui wali akad nikah 

d. Tidak sedang melaksanakan ibadah ihram haji dan umrah 

e. Tidak ada unsur paksaan (ikhtiyar) 

2. Syarat wali 

Wali nikah dalam pernikahan adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat 

hukum islam yakni: muslim, baliqh, berakal, dan adil dalam artian tidak fasik untuk 

itu perkawinan tanpa wali tidaklah shah. 

3. Syarat saksi. 

Saksi yang mengahdiri akad nikah memiliki syarat seperti: dua orang laki-

laki, muslim, balight, berakal melihat dan mendengar serta (paham) akan maksud 

dari akad nikah. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan diterangkan pada BAB II pasal 6 dan 7 UU RI No 16 Tahun 2019 atas 

perubahan atas UU RI No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa syarat perkawinan 

adalah sebagai berikut: (Uu Pokok Perkawinan, 2007: 6) 

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai 
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2. Untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapi umur 19 

tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. 

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam 

keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat 

2 (Dua) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari 

orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak 

mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang 

yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis 

keturunan, lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat 

menyatakan kehendaknya. 

2.3.5 Hukum pernikahan 

Pernikahan apabila ditinjau dari segi hukum syar’i terdiri dari 5 (lima) 

macam. Secara rinci jumhur ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan 

melihat keadaan orang-orang tertentu : 

a. Pernikahan menjadi wajib bagi mereka yang telah mampu untuk membangun 

sebuah rumah tangga dan telah siap secara fisik, mental maupun finansial. Dan 

mereka khwatir akan terjerumus kepada perzinahan maka pernikahan bagi 

mereka dihukumi wajib. 

b. Pernikahan menjadi Sunnah bagi orang yang telah berkeinginan untuk menikah, 

dan telah pantas untuk menikah tetapi tidak mampu menafkahi istrinya maka 

pernikahan bagi nya itu menjadi sunnah. 
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c. Pernikahan menjadi Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk 

menikah dan belum berkeinginan untuk menikah selain itu secara finansial 

mereka belum mampu. Walaupun dia sudah siap untuk menikah namun 

fisiknya mengalamai cacat impoten, berpenyakitan tetap, tua Bangka dan 

kekurangan fisik lainya maka pernikahan baginya dihukumi makruh. 

d. Pernikahan menjadi mubah bagi mereka yang hanya ingin sekedar memenuhi 

syahwatnya sedang tidak berniat untuk membina rumah tangga sesuai syariat 

islam. Maka pernikahan bagi nya dihukumi Mubah. 

e. Pernikahan menjadi Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi 

ketentuan syara’ untuk melakukan perkawian atau ia yakin perkawinan itu tidak 

akan mencapai tujuan syara’. sedangkan ia meyakini perkawinan itu akan 

merusak kehidupan pasangannya maka pernikahan baginya dihukumi haram. 

(Mardani, 2011: 80) 

2.3.6 Pernikahan di bawah umur 

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang 

Laki-laki dan seorang perempuan yang belum mencukupi batas usia pernikahan 

yakni laki-laki 19 tahun dan begitupun dengan perempaun. yang mana batas usia 

tersebut telah ditetapkan di dalam undang-undang No 16 tahun 2019 atas perubahan 

undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 

Masalah penentuan umur dalam Undang-undang Perkawinan maupun 

Kompilasi memang bersifat ijtihadiyah, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqhi 
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yang lalu. Namun demikian, apabila diteliti referensi syar’inya mempunyai landasan 

kuat, Misalnya isyarat Allah SWT dalam Q.S An-Nisa/4 : 9 yang berbunyi : 

                      

        

Terjemahnya: 

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka 

bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan 

yang benar.’ (Q.S: An-Nisa/4 : 9) 

Ayat ini memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukan bahwa 

perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda dengan ketentuan yang diatur 

didalam UU No. 16 tahun 2019 akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak 

rendahya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan 

misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga 

berdasarkan kasih dan sayang. 

2.3.7  Hikmah Pernikahan 

Sebuah kebijaksanaan Allah Yang Maha Tinggi, Dia memerintahkan 

hambanya hanya untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan Logika, dan akal 

pikiran manusia selaras dengan itu. Dibalik larangan Allah untuk tidak melakukan 

sesuatu perbuatan bagi hambanya selalu saja ada hikmahnya yang luruh dan mulia, 

juga selalu ada bukti nyata sebagai pencegahan. Adapun hikmah pernikahan adalah: 

(Kisyik Abdul hamid, 1995: 7) 
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1. Untuk memelihara keturunan,  

Dengan dilangsungkanya pernikahan maka manusia secara tidak langsung 

akan menghasilkan keturunan yang mana dari keturunan tersebut nantinya akan 

mewariskan bumi Allah SWT dan segala yang ada diatasnya. 

2. Menentramkan jiwa setiap pribadi 

Perkawinan dapat menetramkan jiwa dan menumbuhkan rasa kasih sayang 

diantara pasangan suami dan istri sehingga tercipta ketentraman jiwa di dalam 

sebuah keluarga. 

3. Menyelamatkan manusia dari kerusakan ahklaq 

Dengan adanya perkwaninan maka manusia akan terselamatkan dari 

perbuatan yang menyimpang untuk itu perkawinan merupakan jalan terbaik untuk 

menghindarkan diri dari perbuatan zina. 

2.4  Rumah Tangga  

2.4.1  Pengertian Rumah Tangga 

Pengertian rumah tangga sebenarnya tidak tercantum dalam ketentuan 

khusus, akan tetapi dapat kita temukan di dalam pengertian keluarga yang tercantum 

di dalam pasal 1 ke 30 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang 

berbunyi “keluarga adalah mereka yang memepunyai hubungan darah sampai 

derajat tertentu atau hubungan perkawinan.” Asas-asas atau prinsip yang tercantum 

dalam undang-undang ini antara lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk 

dan membina keluarga yang kekal, bahagia lahir dan batin. Untuk itu suami istri 

harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat 
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mengembangkan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. 

Dengan demikian kata “rumah tangga mengandung pengertian sebagai gambaran 

yang kuat mengenai kehangatan, rasa aman dan cinta kasih. (Soeroso Moerti 

Hadiati, 2010: 62) 

Anggota rumah tangga adalah semua orang yang bertempat tinggal disuatu 

rumah, baik yang berbeda dirumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara 

tidak ada (Mantra ida bagus, 2003). Anggota yang telah berpergian selama 6 bulan 

atau lebih dan anggota rumah yang tinggal 6 bulan dianggap sebagai anggota rumah 

tangga. 

2.4.2  Jenis Rumah tangga  

Jenis rumah tangga terdiri dari beberapa kategori dan dibedakan menurut 

jenis pemukiman, yaitu sebagai berikut : 

a. Rumah tangga biasa, adalah seseorang atau kelompok orang yang mendiami 

sebagian atau seluruh bangunan fisik, dan biasanya tinggal bersama serta 

makan dari satu dapur. Yang mana terdiri dari Bapak, ibu dan anak.  

b. Rumah tangga khusus, terdiri dari orang-orang yang tinggal di asrama yaitu 

tempat tinggal yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya diatur oleh suatu 

yayasan atau badan. Orang-orang yang tinggal di lembaga pemasyarakatan, 

panti asuhan, dan rumah tahanan.  
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2.5 Maqasid Al-Syari’ah 

2.5.1 Pengertian Maqasid Al-Syari’ah 

 Maqashid al-syari’ah berasal dari dua kata yakni maqashid dan syari’ah. 

Kata maqashid merupakan jama’ dari maqashid yang memiliki arti sebagai maksud 

dan tujuan, sendangkan syari’ah memiliki pengertian sebagai hukum-hukum dari 

Allah SWT yang ditetapkan bagi manusia agar menjadikanya sebagai pedoman 

untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Jadi secara 

kesimpulan Maqashid al-syari’ah adalah kandungan nilai-nilai yang menjadi tujuan 

pensyariatan hukum. Atau dengan kata lain Maqashid Al-syari’ah adalah tujuan-

tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. (Asafri Jaya, 1996: 5) 

 Menurut Al-Syatibi syari’ah sebagai hukum-hukum Allah yang mengikat 

atau mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan-perbuatan, perkataan maupun 

I’tiqad-I’tiqad nya yang secara keseluruhan terkandung di dalamnya. (Abu ishak Al 

syatibi, 1997: 88) 

 Maqashid al-syari’ah memiliki pengertian secara umum maupun secara 

khusus. Pengertian yang bersifat umum lebih mengacu kepada apa yang dimaksud 

oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukan dari 

pengertian kebahasaannya maupun tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian 

ini lebih identic dengan pengertian istilah maqashid al-syari’ah (maksud Allah 

dalam menentukan ayat hukum, atau maksud Rasullulah dalam mengeluarkan hadits 

hukum). Sedangkan untuk pengertian secara khususnya adalah subtansi atau tujuan 

yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum. (Zein Satria Efendi, 1995: 14) 
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Menurut Abdul Wahab Khallaf seorang pakar ushull fiqhi, ia mengatakan 

bahwa nash-nash syari’ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh 

seseorang yang mengetahui maqashid al-syari’ah (tujuan hukum). Pendapat ini 

sejalan dengan pandangan para pakar fiqhi lainnya, selain itu Menurut Wahab al-

zuhaili mengatakan bahwa pengetahuan tentang maqashid al-syari’ah merupakan 

persoalan penting (dharuri) bagi mujthid ketika akan memahami nash dan membuat 

istimbath hukum, dan bagi orang lain dalam rangka untuk mengetahui rahasia-

rahasia syari’ah. 

Apabila diteliti memang pada dasarnya semua perintah dan larangan Allah di 

dalam Al-Qur’an, begitu pula dengan perintah dan larangan Nabi Muhammad SAW 

yang terumuskan dalam fiqh, maka akan terlihat bahwa semuanya mempunyai 

tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Pada dasarnya semuanya memiliki 

hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia. Sebagaimana 

yang dijelaskan di dalam QS. Al-Anbiya/21 : 107, mengenai alasan Rasullulah 

SAW diutus kedunia: 

 ّ ّ ّّ   ّّّّّ

Terjemahnya: 

“Dan tidaklah kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam” 

(Q.S Al-Anbiya/21 : 107) 

 

Memang ada beberapa aturan hukum yang tidak dijelaskan secara langsung 

oleh syari’ (pembuat syari’at) dan akalpun sulit untuk membuat rasionalisnya, 

seperti penetapan waktu shalat zhuhur yang dimulai setelah tergenlincirnya 
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matahari. Meskipun begitu tidaklah berarti penetapan hukum tersebut tanpa tujuan, 

hanya saja barangkali rasionalisasinya belum dapat dijangkau oleh akal manusia. 

2.5.2 Cara Mengetahui Kandungan Maqasid Al-Syari’ah 

Kandungan maqasid al-syari’ah dapat diketahui dengan merujuk pada 

ungkapan Al-syaitibi, seorang tokoh pembaru ushul fiqih yang hidup pada abad ke-

8 H, dalam kitabnya Al-Muwafaqat fi Ushul al-syari’ah. Di situ beliau mengatakan 

bahwa syaria’at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan 

di akhirat. Jadi pada dasarnya syari’at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan 

individu dan jama’ah. memelihara aturan serta menyemarakan dunia dengan 

segenap sarana yang Akan menyampaikannya kepada jenjang kesempurnaan, 

kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia. karena dakwah islam merupakan 

rahmat bagi semua manusia. 

Dari pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama 

dalam maqashid al-syari'ah adalah hikmah dan illat ditetapkannya suatu hukum. 

Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan illat. illat adalah sifat tertentu 

yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (zahir), dan ada tolak ukurnya 

(mundhabit), dan sesuai dengan ketentuan hukum (munasib) yang keberadaannya 

merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi 

tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi 

manusia. Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara :  
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1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut 

dengan istilah jalb al-manafi'. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu 

juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.   

2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan 

dengan dar' al-mafasid.  

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya sesuatu 

yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. 

Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan 

primair, sekunder, dan tersier. Dalam kaitanya dengan cara untuk mengetahui 

hikmah dan tujuan penetapan hukum, setidaknya ada tiga cara yang telah ditempuh 

oleh ulama sebelum al-syathibi, yaitu : 

1. Ulama yang berpendapat bahwa maqasid al-syari’ah adalah sesuatu yang 

abstrak sehingga tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk tuhan dalam 

bentuk zahir lafal yang jelas. Cara ini ditempuh oleh ulama Zahiriyah. 

2. Ulama yang tidak mementingkan pendekatan Zahir lafal untuk mengetahui 

maqasid al-syaria’ah. Mereka terbagi dalam dua kelompok yakni kelompok 

Bathiniyah dan kelompok Muta’ammiqin fi al-Qiyas 

3. Ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan (zahir lafal dan 

pertimbangan makna atau illat) mereka adalah kelompok Rasikhin dalam 

pandangan asfari, dalam rangka memahami maqashid alsyari’ah ini, al-syaithibi 

tampaknya termasuk dalam kelompok ketiga yang memadukan dua pendekatan 

yakni zahir lafal dan pertimbangan makna atau illat. Hal ini dapat dilihat dari 
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tiga cara yang dikemukakan oleh al-syathibi dalam upaya memahami maqashid 

al-syariah, yaitu : 

a. Melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan 

b. Melakukan penelaahan illat perintah dan larangan 

c. Analisis terhadap sikap diamnya syari’ dalam pensyari’atan suatu hukum. 

Cara pertama dilakukan dalam upaya telaah terhadap lafal perintah dan 

larangan yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadits secara jelas sebelum dikaitkan 

dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Artinya kembali kepada makna 

perintah dan larangan secara hakiki. 

Cara kedua dengan melakukan analisis terhadap illat hukum yang terdapat 

dalam Al-Qur’an atau hadits. Seperti diketahui bahwa illat itu ada yang tertulis dan 

adapula yang tidak tertulis. Jika illatnya tertulis maka harus mengikuti kepada apa 

yang tertulis, dan jika illatnya tidak tertulis maka harus dilakukan tawaquf (tidak 

membuat suatu putusan). 

Cara ketiga dengan melihat sikap diamnya syari’ dalam pensyariatan hukum. 

Diamnya syari’ itu dapat mengandung dua arti yaitu kebolehan dan larangan.dalam 

hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, sikap diamnya syari’ mengandung 

kebolehan dan dalam hal-hal yang bersifat ibadah sikap diamnya syari’ 

mengandung larangan. Dan dari sikap diamnya maka akan diketahui tujuan Hukum. 

Para ahli hukum islam mengklasifikasi Maqasid al-syari’ah atau tujuan-

tujuan yang luas dari syari’at sebagai berikut: 



30 
 

1. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan 

pertama dan utama dari syariat. Kebutuhan hidup tersebut dengan kebutuhan 

primer (dharuriyat) yang dikenal dengan istilah al-maqasid al khmazah yaitu 

akal, jiwa, harta, keturunan dan agama 

2. Menjamin keperluan hidup sekunder (hajiiyat) yang mencakup pemenuhan 

fasilitas yang membuat mudah umat islam dan tidak mempersulit umat islam 

dalam menjalankan kehidupanya. 

3. Pembentukan perundang-undangan Islam adalah untuk membuat berbagai 

perbaikan. Yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial 

dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik 

atau dikenal dengan keperluan tersier (tahsiniyat). (Santoso T, 2003: 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


