
 BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Pernikahan Adalah sebuah Hal yang sakral. dalam Agama dan Negara Nikah di gunakan sebagai 

cara untuk menghalalkan hubungan antara Laki-laki dan Perempuan. Pernikahan dalam Islam pada 

dasarnya telah diatur dalam Fiqh atau Syariat, namun di masa sekarang sering sekali terjadi koverensi 

Agama Dalam pernikahan, dimana Di Indonesia sendiri sering terjadi hal tersebut untuk memudahkan 

hubungan pernikahan antara laki-laki yang berbeda Keyakinan dengan Perempuan hal ini menimbulkan 

Konverensi atau perpindahan Agama, namun hanya sebatas untuk formalitas agar disahkan secara 

negara.
1
  

Seharusnya Bukan hanya masalah tentang halal atau sah secara Negara Dan Agama saja. Namun 

yang perlu diperhatikan adalah Bagaimana Hak  dan kewajiban yang diperoleh suami dan Istri. 

Pernikahan buakanlah hal yang sepele, namun banyak syarat dan juga ketentuan yang harus dilaksanakan 

baik sesudah maupun sebelum melaksanakannya. 

Pernikahan dalam pandangan Islam hukumnya bermacam-macam.diantaranya yaitu dapat 

dikatakan Wajib bagi orang-orang yang telah mampu baik dalam hal fisik maupun mental. Dihukumi 

haram bagi orang-orang yang belum mampu baik fisik maupun mental.  Namun lebih mengarah kepada 

sunah muakad. Hal ini bagi orang-orang yang telah dikatakan mampu,selain itu pernikahan juga dapat 

dihukumi haram, mubah dan juga makruh cengan kriteria-kriteria tertentu. Pernikahan Akan sangat baik 

dilakukan oleh mereka yang telah baligh. Seperti Kita kaum mahasiswa yang telah mengalami masa 

pubertas. Oleh karena itu kita wajib mengetahui bagaimana pengertian,syarat,rukun serta hukum-hukum 

menikah dan apa saja yang berkaitan dengan hal tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

 

1. Apa yang dimaksud dengan nikah ? 

2. Apa saja Dalil tentang pernikahan ? 

3. Apa saja Syarat dan Rukun Nikah ? 

4. Wanita yang haram untuk dinikahi ! 

5.  Apa saja Hak dan kewajiban suami Istri ! 

6. Apa yang dimaksud Thalaq dan rujuk ?  
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BAB II  

ISI  

 

 

2.1 Pengertian Nikah  

 

 Niakah, bukanlah kata-kata yang asing ditelinga kita. Kita sering mendengarnya,bahkan 

tak jarang kata-kata ini menimbulkan respon yang berbeda dalam individu-individu yang 

mendengarkan kata ini. Nikah berasal dari bahasa Arab yaitu  

وكًحا -يىِكح   -وكح    yang memilki arti mengawini.
2
namun sebenarnya nikah adalah suatu cara untuk 

menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. 

 

Menurut syekh Sayid umar asyatori nikah secara bahasa adalah    م الضَّ yang diartikan 

sebagai penggabungan maupun وطء yang diartikan sebagai hubungan intim, namun secara istilah 

nikah adalah mensyahkan hubungan intim dengan lafadz nikah atau memperistri atupun dengan 

Lafadz-lafadz yang memilki makna yang sama.
3
 Sehinga dapat dikatakan bahwa nikah adalah 

cara untuk menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan. 

 Menurut Abdul Aziz Perkawinan adalah salah satu upaya menyalurkan naluri seksual 

suami Istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang 

dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia diatas bumi.
4
 Serta menurut kesepakatan ulama 

Mazhab sepakat bahwa pernikahan Baru dianggap sah apabila dilakukan dengan akad,yang 

mencakup ijab dan qobul antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau 

melalui orang yang mewakilinya, dan tidak dianggap sah apabila hanya berdasarkan pada rasa 

saling suka.
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 Nikah sendiri adalah sebuah cara penghalalan hubungan badan antara laki-laki dan 

perempuan yang dilakukan oleh semua Agama yang ada di Indonesia. Hampir semua agama yang 

ada di Indonesia memiliki cara atau syariat-syariat sendiri dalam pelaksanaannya. Seperti dalam 

Agama Islam nikah memilki syarat,rukun dan hal-hal lain yang telah diatur dalam fiqh. 

Pernikahan juga telah diatur dalam perundang-undanagan Negara Indonesia yaitu dalam UU No.1 

tahun 1974,sehingga dalam pelaksanan pernikahan di Indonesia dilakukan secara Agama dan 

Negara, dimana Agama menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta Negara 

menghalalkan dan menjadi jalan untuk sahnya keturunan-keturunan yang dihasilkan dari 

pernikahan tersebut. 

 

 

 

 

2.2 dalil tentang pernikahan  

 

ى ِلِحيَه ِمه ِعبَا ِد ك م َو اَِمآ ئِك م إِن يَّك ى و ىا ف قََرآاا االَ يمى مىك   َواَوِكح  م  هللا  ِمه فَضِلهِ  م َو الصَّ    َء ي غىِه 
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Yang artinya : “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu,dan orang-orang 

yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya mu yang laki-laki dan hamba-hamba 

sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin maka Allah Akan memampukan mereka dengan 

karunianya “. ( QS. An-Nur :32 )
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Sehingga dapat dikatakan bahwa menikah adalah sebuah anjuran,selain untuk 

menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan hikmah dari menikah pun salah satunya adalah 

ditambahkan rezeki kepada pasangan yang menikah. 

 

Selain itu Allah pun berfirman dalam Al-qur‟an Bahwa seorang laki-laki boleh menikah lebih 

dari  satu Istri namun harus berprilaku adil, jika Ia mampu adil maka Allah memperbolehkannya.  

 

بَعَ  َه الى َِسآ ِء َمثىَى َوث لََث َور  ىا َما َطا َب لَك م م ِ  فَا وِكح 

„‟ Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua,tiga dan empat „‟. ( An nisa : 3 ).
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Dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia diatur dalam UU No.1 perkawinan tahun 

1974, denagn ketentuan batas laki-laki adalah berumur 19 tahun,dan perempuan berusia 16 tahun. 

 

2.3 Syarat dan Rukun Nikah  

  A. Syarat Pernikahan  

  

Syarat, dalam ilmu fiqh adalah sesuatu yang da tidaknya menentukan adanya 

sebuah hukum.
8
  Sehingga dapat diartikan bahwa syarat adalah sesuatu yang harus 

dipenuhi sebelum dilaksanakannya sebuah hal. Contohnya yaitu seperti hukum talaq yang 

terjadi karena sebelumnya ada Pernikahan. Termasuk pada pernikahan dimana hukum ini 

terjadi karena adanya hal-hal yang muncul yang dapat dikategorikan sebagai Syarat 

Pernikahan. Dalam pernikahan terdapat beberapa syarat  bagi calon suami : 

1. Bukan mahrom  

2. Tidak ada paksaan   

3.Menentukan sendiri  

4.Dan mengetahui tentang calon istrinya baik nama,maupun orangnya. 

5.Mengetahui tentang tingkah lakunya dan agamanya 

6. yaqin 
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  Syarat bagi calon Istri : 

1. perempuan yang tertentu  

2. bukan muhrimnya  
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3. bukan seorang budak 

4. tidak dalam masa iddah 

5. tidak dalam pinangan orang lain 

6. tidak dalam masa idah 

 

  B.  Rukun Pernikahan  

Rukun adalah hal-hal yang harus terpenuhi dalam sebuah hal. Dalam pernikahan 

ada beberapa hal yang harus dipenuhi sebelum adanya sebuah pelaksanaan. Didalam 

pernikahan ada beberapa hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakannya, yaitu 

meliputi : 

1. Pengantin laki-laki  

Dalam Islam laki-laki dikaytakan pantas menjadi seorang suami atau sudah pantas 

menikah adalah Laki-laki yang telah baligh,serta ,mampu. Namun UU di Indonesia 

mengatur bahwa  syarat pengantin Laki-laki adalah Orang yang telah Mencapai usia 21 

tahun. 

2. Pengantin Perempuan 

Menurut islam Wanita tidak dijekaskan sepesifik berapa Usia Wanita yang 

dianjurkan untuk menikah,Namun adat dan kebiasaan seringnya wanita yang dinikahkan 

ialah wanita yang telah baligh. Yaitu biasanya ditandai dengan menstruasi yang dialami 

oleh Wanita tersebut. 

 

 

 

3. Wali  

Menurut pendapat Imam Syafi‟i tidak akan sah akad nikah kecuali dengan wali dan 

dua orang saksi yang adil. Wali dan dua orang saksi itu memerlukan enam syarat : 

a. Islam  

b. Sudah Baligh 

c. Mempunyai Akal ( tidak gila ) 

d. Merdeka  

e. Laki-laki 

f. Adil 
10

 

4. Sighot  

Sighot dapat dikatakan sebagai Akad. Dalam pernikahan harus ada akad yang sah, 

yang diucapkan. Akad dapat dikatakan dengan bahasa setempat maupun dengan 

bahasa Arab. Menurut para Ulama akad nikah yang paling meyakinkan adalah akad 

yang diucapkan oleh Nabi.
11
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2.4 Wanita yang haram untuk dinikahi 

 Laki-laki memang boleh memilih denagn bebas wanita-wanita yang ingin Ia nikahi. Namun 

bukan berarti semua Wanita dapat Ia nikahi sesuai dengan kehendaknya. Laki-laki terkhusus orang 

Muslim wajib mengerti mana sajakah perempuan-perempuan yang boleh Ia nikahi dan yang haram untuk 

Ia nikahi. Ada empat belas jenis wanita yang haram untuk dinikahi. Hal ini disebabkan karena adanya 

hubungan pertalian Atau nasab,karena adanya sesuatu dan karena adanya segi permaduan. 
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A. wanita dari segi nasab 

1. Ibu dan seterusnya keatas 

2. Anak perempuan dan kebawahnya 

3. Saudara perempuan kandung 

4. Saudara perempuan jalur Ibu  

5. Saudara perempuan jalur bapak 

6. Anak perempuan saudara laki-laki  

7. Anak perempuan saudara perempuan  

 

B. wanita yang haram dinikahi dari Segi sesuatu 

1. ibu yang menyusui 

2. saudara sepersusuan  

3. mertua 

4. anak tiri ( ibunya sudah disetubuhi ) 

5. Istri Ayah  

6. Istri Anak laki-laki  

C. wanita yang haram dinikahi karena segi permaduan  

1. Ipar perempuan  

2.5 Hak dan kewajiban Suami Istri  

Dalam menjalin hubungan Rumah tamgga terdapat antara Hak laki-laki sebagai suami 

dan hak perempuan sebagai istri. Bukan hanya Hak namun juga kewajiban-kewajiban. Hak 

adalah sesuatu yang harus diterima sementara pengertian dari kewajiban adalah  apa yang harus 

diberikan. Dalam hal ini adalah dalam hubungan suami dan Istri. Ada beberapa hak bagi suami 

dan beberapa kewajiban baginya serta kebalikannya. Selain itu pula terdapat hak bersama antara 

suami dan Istri. 

1. Hak bersama suami dan Istria ada lima : 

a. halal bagi masing-masing apa yang bertalian dengan kekeluargaan dan 

menikmati seksual. 

b. Haram melakukan perkawinan besan.
13

 

c. Terjalin ikatan saling mewarisi. 

d. Terjalin hubungan keturunan darah dengan suami. 
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e. Bergaul dengan baik. 

2. Kewajiban suami bagi Istri  

a. hak mengenai benda ( Mas kawin dan Nafkah ). 

b. Hak mengenai Batin (adil bagi suami yang memilki Isti lebih dari satu ). 

3. Hak suami atas Istri  

a. Mematuhi suami selama sesuai dengan ketentuan Allah 

b.  

4. Kewajiban Istri  

2.6 Thalaq dan Rujuk 

 A. Thalaq  

  Dari Ibnu Umar R.A, berkata Rasulullah bersabda : 

ِ تَعَا لَى الط َلَق  أَ بغَض  الَحََلِل إِلَى  اَّللَّ  

„‟ Perkara halal yang paling dibenci Allah Adalah Talak”( HR.Abu Dawud ). 

Secara bahasa kata الط ََل ق berarti adalah membuka simpul ikatan, yang  berasal dari kata   اال طَلق yang 

berarti melepas atau membiarkan.
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Thalaq menurut syara adalah melepas ikatan pernikahan karena ikatan itu tidak dapat dipertahankan lagi 

karena adanya sebab-sebab yang mendesak,sehingga mendorong terlepasnya ikatan tersebut.
15

 Atau 

sering kita sebut juga dengan istilah perceraian.  

 Dalam Thalaq terdapat dua jenis yaitu tahalq Sharin atau dapat dikatakan sebagai tahlaq dengan tegas 

dan thalaq kinayah atau di talaq dengan sindiraan. Thalaq sendiri dapat digolongkan menjadi  thalaq roj‟i , 

thalaq Ba‟in. 

B. Rujuk   

1. Thalaq sughro adalah Thalaq yang dijatuhkan suami untuk Istri ( tahalq Satu Dan Dua ). Dalam 

Keadaan ini suami dapat menggauli istrinya kembali( Rujuk) dengan cara  menunggu Istrinya suci 

dari dua sucian. 
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 atau ada juga yang berpendapat   masa Iddah seorang Wanita  yang di ceraikan 

suaminya apabila Ia masih Haid maka ia Wajib menunggu sampai tiga kali sucian. Namun bagi 

wanita yang Telah menopause masa Idahnya yaitu selama tiga bulan atau berkisar selama 90 hari. 

2.   Thalaq bai‟in atau disebut juga sebagai Thalaq tiga. Dalam Thalaq bai‟in ini apabila seorang suami 

telah Menthalaq Istrinya namun Ingin kembali Lagi maka Harus Menunggu Istrinya menikah dengan 

laki-laki lain,lalu laki-laki itu menceraikannya.
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