
ONSEP PERNIKAHAN   

 

5.1 Dasar Pernikahan : 

Pernikahan dasarnya adalah dalam rangka melaksanakan 
sunnatullah (hukum-hukum alam) yang terjadi pada makhluk yang 
bernama „manusia‟ dan sunnah Nabi Muhammad Saw. Dalil yang dapat 
dijadikan dasar pernikahan itu antara lain: 

 “ Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan 
mereka yang berpekerti baik, termasuk hamba-hamba sahayamu 
yang wanita “ (QS. An Nuur : 32). 

 “ Pernikahan adalah sunnah (peraturan)-ku, barang siapa yang 
benci kepada sunnahku, maka ia bukan termasuk golongan 
(umat)-ku “ (HR. Bukhari Muslim).1  

5.2 Pengertian Perkawinan  

Pernikahan perkawinan menurut UU No. 1/1974 adalah: 

 “ ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang 
bahagia/tentram (sakinah) dan kekal, berdasarkan ke-Tuhan-an 
Yang Maha Esa (Allah Swt) “ 

5.3 Tujuan Pernikahan  

Secara khusus tujuan pernikahan itu adalah dalam rangka 
mencapai ketenangan hidup yang diliputi oleh suasana kasih sayang 
(mawadah wa rahmah), baik lahir maupun bathin diantara suami-istri. 
Seperti yang ada dalam Firman Allah Swt. yang artinya: 

 „Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung 
dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 
rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir‟ (QS. Ar 
Ruum : 21). 

Sedangkan secara umum tujuan pernikahan itu sebagai berikut:  
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(1) Mewujudkan keluarga muslim yang benar-benar bahagia, 
disamping menciptakan pendidikan sesuai dengan ajaran Islam; 

(2) Mendapatkan keturunan yang syah, memperoleh keturunan yang 
mengenal 2 (dua) orang tuanya secara jelas, serta orang tua yang 
bertanggung jawab kepada keturunannya; 

(3) Menghindari manusia dari lembah maksiat yang menghinakan, 
seperti perzinaan; 

(4) Menjaga keluarga dari pedihnya siksa neraka (QS. At Tahriim : 6); 
dan 

(5) Memelihara pandangan mata, serta yang lainnya (HR. Bukhari-
Muslim).2  

Adapun hal-hal yang mendasari perkawinan yang bahagia, 
diperlukan cinta sejati, yaitu: 

(a) Cinta yang keluar dari hati nurani yang bersih (bukan nafsu 
syahwat); 

(b) Jujur dan penuh keihlasan; 
(c) Tanggungjawab dan rela berkorban; 
(d) Cinta yang didasari karena cintanya kepada Allah Swt.; 
(e) Membina hubungan suami istri secara harmonis (saling pengertian, 

memaafkan, berpartisipasi, mencintai, menyesuaikan diri, 
menerima kenyataan, dan bermusyawarah); 

(f) Membina hubungan antara anggota keluarga, serta lingkungan; 
(g) Kecenderungan mempelajari ilmu-ilmu agama 
(h) Hemat dan hidup sederhana; dan 
(i) Menyadari cacat sendiri.3 

5.4 Persiapan Perkawinan Yang Sakinah  

Guna mencapai sebuah keluarga yang sakinah (tentram, 
langgeng), maka diperlukan persiapan-persiapan yang optimal mungkin, 
antara lain: 

(1) Cinta yang bertanggung jawab; 
(2) Dewasa (phisik dan sosial) dan berkepribadian matang/mantap; 
(3) Mengenal secara mendalam: kepribadian pasangan, keluarga 

pasangan ( agama, sosial, ekonomi, adat istiadat, dan prinsip-
prinsip yang berlaku), Mengenal seks (masalah kegiatan seksual 
dan fungsi alat reproduksi), Mengenal wawasan berpikir dan cita-
cita kehidupan pasangan ; 

(4) Agama dan adat istiadat ; 
(5) Persiapan pernikahan ; dan 
(6) Saling percaya dan saling bersama. 
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5.5 Prinsip-Prinsip Dan Langkah-Langkah Memilih Jodoh  

Untuk mendapatkan istri dan sekaligus ibu bagi anak-anak dan 
mengatur manajemen rumah tangga, karena di tangan istri dan ibu yang 
shalihlah sebuah keluarga dan negara ini akan maju dan makmur, maka 
seharusnyalah pria atau calon suami memilih calon istri secara hati-hati 
dengan tetap memperhatikan hal-hal berikut ini: 

(a) Faktor agama dan akhlaq; 
(b) Faktor kecantikan; 
(c) Faktor keturunan; dan 
(d) Faktor harta. 

Adapun dalil-dalil yang dapat dijadikan landasan itu sebagai 
berikut: 

 “Wanita itu dinikahi karena 4 (empat) perkara, yakni karena 
hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena 
agamanya. Pilihlah wanita yang beragama maka engkau selamat” 
(HR. Bukhari dan Muslim). 

 „Janganlah kamu nikahi wanita karena kecantikannya, sebab 
kecantikan itu akan sirna, jangan pula lantaran hartanya, karena 
harta itu mungkin akan mencelakakannya. Nikahilah wanita itu 
karena agamanya, sungguh hamba sahaya yang hitam pekat, tetapi 
kuat agamanya itu lebih utama‟ (HR. Ibnu Majah, Al Baihaqi, dan Al 
Bazzar). 

 „Sebaik-baik wanita wanita adalah yang apabila kamu 
memandangnya akan senang, apabila kamu perintah ia patuh 
kepadamu, apabila kamu beri bagian ia akan menerimanya, apabila 
kamu pergi ia menjaga diri dan hartamu‟ (HR. An Nasa‟i). 

Sedangkan untuk mendapatkan suami, maka wanita atau calon 
istri haruslah memperhatikan hal-hal berikut ini dari calon suaminya : 

(a) Faktor agama (beriman dan bertaqwa) dan akhlaq; 
(b) Faktor kesetiaan; 
(c) Faktor ketampanan; 
(d) Faktor keturunan; dan 
(e) Faktor harta.4 

Sebagaimana riwayat berikut ini: 

“Pada suatu ketika ada seorang pria datang menghadap Hasan bin 
Ali bin Abi Thalib, lalu berkata: Aku memiliki seorang anak 
wanita menurut pandanganmu, dengan siapakah anak wanitaku 
itu harus dinikahkan? Maka Hasan menjawab: ‘Kawinkahlah 
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anakmu dengan pria yang bertaqwa kepada Allah Swt, jika ia 
mencintainya, ia akan menghormatinya dan jika ia tidak 
mencintainya, maka ia tak akan menganiaya‟ (Fiqh Sunnah). 
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