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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pengertian Perkawinan  

Saat sekarang ini masyarakat Indonesia memiliki hukum nasional di 

seluruh wilayah setempat (hukum yang berlaku di seluruh penduduk di 

Indonesia) dalam bidang hukum. Undang-Undang Perkawninan dan aturan 

pelaksanaannya ini merupakan bidang hukum dalam perkawinan, yang  

terdapat dalam Undang-Undang yaitu UU No.1 tahun 1974 dan Aturan 

Pelaksanaannya yaitu terdapat dalam PP No. 9 tahun 1975. Dengan 

berlakunya Undang-undang, maka UU No.1 tahun 1974 mengatur semua 

tentang peraturan hukum-hukum perkawinan dan setelah lamanya UU tidak 

berlaku lagi semasa sepanjang telah di atur dalam UU No.1 tahun 1974 ( 

diatur dalam pasal 66 UU NO.1 tahun 1974). Sebaliknya masih berlaku 

sepanjang belum diatur dan memang sudah ditunjuk masih berlakunya oleh 

UU. No. 1 tahun 1974.10 

Dalam mempelajari hukum-hukum perkawinan ini maka sebaiknya 

harus mengetahui atau mengerti dulu apa itu perkawinan. Di dalam bukunya 

Ibu Komariah, menyimpulkan perkawinan itu suatu ikatan hati ke hati antara 

pria dan wanita yang di mana nantinya bertujuan untuk mewujudkan keluarga 

                                                           
10 Komariah, HukumPerdata, (Malang, P.T. Universitas Muhammadiyah Malang  Press 

2013), 31. 
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yang tentram, damai berdasarkan ketentuan-ketentuan Allah,11 berdasrkan UU 

Perkawinan. 

Jadi inti menurut UU No.1 tahun 1974 ini perkawinan itu ialah 

bagaimana seorang pasangan suami istri harus saling bisa memahami satu 

sama lain agar keluarga kelaknya menjadi keluarga yang kekal dan bahagia 

berdasarkan agama yang mereka anut. Membentuk keluarga itu sendiri agar 

bisa memberikan keturunan, sehingga nantinya menjadi keluarga yang 

bahagia. 

Dalam UU. No. tahun 1974 yang tercantum dalam pasal 26 berbeda 

dasar perkwinannya, pasal 26 KUH perdata menyatakan KUH perdata 

memandang perkawinan hanya dari sudut hubungannya dengan hukum 

perdata saja. Dalam agama sendiri peraturan tidaklah sangat penting selama 

belum di atur hubungannya dengan hukum perdata itu sendiri.12 Jadi dalam 

pasal 26 KUH perdata disini yaitu membahas tentang bagaimana memandang 

perkawinan dalam hukum perdata saja, dan di dalam agama peraturan ini 

sangat tidak penting dalam di karenakan dalam perdata belum memiliki 

hubungan. 

Pada masyarakat umumnya pasangan suami istri dari manakah mereka 

mulai melakukan suatu perkawinan yang bisa dikatakan menjadi peristiwa 

hukum dengan segala akibat hukum yang harus mereka patuhi nantinya dalam 

masyarakat. Di katakan sebagai akibat hukum apabila suami istri apabila 

                                                           
11 Ibid,  32 
12 Ibid 
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sudah melaksanakan peraturan-peraturan dalam perkawinan dan syarat-syarat 

perkawinan secara sah, setelah sudah melaksanakan peraturan maupun syarat-

syarat tersebut maka mereka sebagai pasangan suami istri ini bisa di katakan 

sebagai akibat hukum. 

Menurut “ahli ushul” , arti nikah terdapat 3 macam pendapat, yakni: 

a. Menurut ahli ushul golongan Hanafi, arti aslinya adalah 

setubuh dan menurut arti majani (metaphoric) adalah akad 

yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria 

dan winata. 

b. Menurut ahli ushul golongan Syafii, nikah menurut arti aslinya 

adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan 

kelaminan antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti 

majazi adalah setubuh. 

c. Menurut Abul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan 

sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanafih mengertikan 

nikah, bersyarikat artinya antara akad dan setubuh.13 

Para ulama’ mutaakhirin, dalam mendefinisikan nikah telah 

memasukkan unsur hak dan kewajiban suamiistri ke dalam pengertian nikah. 

Muhammad Abu Ishrahyang dikutip Djamaan Nur mengatakan bahwa “Nikah 

adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan 

                                                           
13 Abdul Shohmad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia 

( Jakarta: P.T.  Kencana, 2010), 273. 
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hubungan keluarga (suami istri) antara priadan wanita dan mengadakan tolong 

menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan 

kewajiban masing-masing.14 

B. Batas Umur Perkawinan 

Pernikahan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, 

sebagaimana yang sudah tertera dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No.1 

Tahun 1974 perkawinan harus didasarkan atas persetejuan kedua calon 

mempelai. Dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 untuk 

melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua 

puluh satutahun) harus mendapat izin kedua orang tua. Di ayat (3) di sebutkan 

bahwa dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggaldunia 

atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya,15 maka izin di 

maksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih cukup di 

peroleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu 

menyatakan kehendaknya. Dalam pasal (4) menyatakan bahwa 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 

di nyatakan kehendaknya.  

                                                           
14 DjamaanNur, Fiqih Munakahat, (Semarang, P.T. Toha Putra, 1993), 4. 
15 Muhammad Amin Suma,Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan 

Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia (Jakarta, 2004), 330.  
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 Dalam pasal (7) Undang- undang No.1 Tahun 1974 ayat (1) bahwa 

perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah menyampai 19 tahun 

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun (enam 

belas) tahun, pasal (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpanagan 

terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan 

atau Pejabat lain, yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun 

pihak wanita, dan pasal (3) menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan 

mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam 

pasal6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal 

permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi 

yang di maksud dalam pasal 6 ayat (6), yaitu ketentuan-ketentuan tersebut 

ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan 

tidak menentukan lain.16 

C. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan 

1. Pengertian Rukun, Syarat dan Sah. 

“Rukun yaitu sesuatu yang sah dan tidaknya suatu pekerjaan 

(ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, 

seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk 

shalat”. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau pengantin 

perempuan dalam perkawinan.17 

                                                           
16 Ibid, 331 
17 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munkahat, ( Jakarta, P.T. Kencana, 2010), 46. 
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“Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan 

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) , tetapi sesuatu itu tidak termasuk 

dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat”. 

Atau, menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau pengatin 

perempuan itu harus bergama Islam. Jadi dalam Islam syarat untuk 

melakukan suatu perkawinan itu harus beragama Islam baik itu dari 

pihak laki-laki maupun perempuan. 

“Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan  

syarat.18 Apabila pihak pengantin laki-laki maupun perempuan telah 

memenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan itu, maka sah 

perkwinan tersebut. 

2. Rukun Perkawinan19 

Jumhur ulama telah bersepakat bahwa rukun perkawinan itu meliputi : 

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan. Jadi 

rukun perkawinan yang di maksud ialah harus ada dua calon yang akan 

melangsungkan perkawinan tersebut. 

b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. 

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya 

yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi SAW, ialah 

perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka 

pernikahannya batal. 

                                                           
18 Ibid, 46 
19 Ibid 
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c. Adanya dua orang saksi. 

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang 

menyaksikan akad nikah tersebut. 

Jadi, apabila dalam perkwinan tersebut saksinya kurang dari dua orang 

maka pernikahan tidak sah. 

d. Sighat akad nikah, adalah ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau 

wakilnya dari pihak dari pihak wanita, dan di jawab oleh calon pengantin 

laki-laki. 

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda 

pendapat:Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah terdiri dalam 5 

macam rukun nikah, di antarnya ialah: 

1. Wali dari pihak perempuan. 

2. Mahar (Maskawin) 

3. Calon pengantin laki-laki 

4. Calon pengantin perempuan 

5. Sighat akad nikah 

Imam Syafi’I beliau berpendapat bahwa ruku nikah ialah 5 macam 

diantaranya: 

a. Calon pengantin laki-laki 

b. Calon pengantin perempuan 

c. Wali  

d. Dua orang saksi 



17 
 

e. Sighat akad nikah 

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul 

saja (yaitu akad yang di lakukan oleh pihak wali perempuan dan calon 

pengantin laki-laki).20 

3. Syarat sahnya Perkawinan21 

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya 

perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu 

sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami 

istri. 

Pada garis besar syarat-syarat sahnya perkawinan ialah ada dua: 

a. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang 

ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuan tersebut bukan orang 

yang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk 

sementara maupun untuk selama-lamanya. 

b. Akad nikahnya di hadiri para saksi-saksi. 

Secara rinci, masing-masing rukun perkawinan akan di jelaskan 

syarat-syaratnya di antaranya ialah:  

1. Syarat-syarat Kedua Mempelai. 

a. Syarat-syarat pengantin Pria.22 

                                                           
20 Ibid, 48 
21 Ibid, 49 
22 Ibid, 50 
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Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus di penuhi 

oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, ialah: 

1. Calon suami beragama islam 

Dalam ketentuan ini sudah di tetapkan, dalam hukum Islam sendiri 

pihak laki-laki dalam rumah tangga merupakan pengayoman bagi istri 

dan anak-anaknya nanti, maka dari itu yang menjadi pokok-pokok 

hukum harus di kembalikan pada hukum pengayom. Karena 

perkawinan itu di dasarkan hukum Islam, maka laki-laki calon suami 

itu yang menjadi dasar utama ialah beragama Islam. 

2. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki 

Dalam sebuah perkawinan bahwa calon suami itu harus benar-benar 

laki-laki. Hal ini dikarenakan agar setelah menikah nantinya tidak bisa 

melaksankan hak dan kewajiban sebagai layaknya suami. Yang 

menjadi salah satu paham dalam akad perkawinan ialah kurang 

jelasnya pasangan suami. 

3. Orangnya diketahui dan tertentu 

Jadi intinya yang menjadi syarat sah perkawianan calon atau orang 

yang akan dinikahi harus di ketahui dan jelas orangnya. 

4. Mempelai laki-laki harus jelas halal kawin dengan calon istri. 

Dalam persyaratan perkawinan harus berlawan jenis jangan sampai 

perkawinan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum. Kalau 
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laki-laki menikah ada hubungan mahramnya, maka itu merupakan 

dosa dan hukumnya tidak sah. 

5. Calon mempelai laki-laki tahu atau kenal pada calon istri serta tahu 

betul calon istrinya halal baginya. 

Dalam persyaratan perkawinan penjelasannya hampir sama dengan 

Mempelai laki-laki harus jelas halal kawin dengan calon istri yaitu 

harus benar-benar memilih pasangan dan harus tahu betul calon yang 

akan dinikahi, jangan sampai sesudah baru tahu bahwa yang di nikahi 

tersebut ada hubungan mahramnya. 

6. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu. 

Syarat pada prinsip perikatan harus di bebaskan pada kebebasan, 

sehingga tidak sah apabila perbuatan yang di lakukan karena pakasaan, 

kebebasan yang berarti bahwa calon suami harus dijalankan dengan 

kerelaan hatinya tanpa ada paksaan dari siapapun untuk 

melangsungkan suatu perkawinan. 

7. Tidak sedang melakukan ihram 

Jadi bagi orang yang ingin melakukan suatu perkawinan tidak boleh 

ketika sedang melakukan ihram bahkan untuk melamar saja tidak 

boleh. 

8. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri. 

Tidak mempunyai istri yang haram untuk dimadu dan juga tidak 

mempunyai istri empat. Dalam hal ini sudah jelas bahwa orang yang 
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tidak mempunyai istri yang haram tersebut haram untuk melakukan 

pernikahan. 

9. Tidak sedang mempunyai istri empat 

Sama seperti halnya seseorang yang tidak mempunyai istri yang haram 

untuk dimadu maupun tidak mempunyai istri empat. 

b. Syarat-syarat calon pengantin perempuan.23 

1. Beragama Islam 

Dalam persyaratan ini wanita yang tidak muslimah tidak boleh 

dikawin oleh lelaki muslim, seperti halnya bahwa “dan janganlah 

kamu menikah wanita-wanita yang musrik, sebelum mereka 

beriman. 

2. Terang bahwa ia wanita,  bukan banci    

Dalam  perkawinan ada yang namanya perjanjian antara wanita dan 

pria, maka dalam akad perkawinan nantinya harus ada kejelasan, 

dan harus jelas juga orangnya. Maka disinilah begitu sangat 

penting menyebutkan wanita dalam akad perkawinan itu sendiri. 

3. Halal bagi calon suami 

Jadi wanita yang di nikahi oleh seorang pria atau calon suami itu 

sudah halal dinikahi. 

4. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih 

dalam’iddah. 

                                                           
23 Ibid, 54 
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Jadi wanita tersebut tidak dalam perkawinan dengan laki-laki lain, 

juga tidak dalam masa iddah. Iddah itu sendiri ialah waktu tunngu 

bagi wanita yang dicerai oleh suaminya atau di tinggal mati oleh 

suaminya, untuk dapat nikah lagi dengan laki-laki lain. Kalau 

iddahnya talak raj’i di mana pada waktu wanita menjalani masa 

iddah boleh dirujuk lagi oleh bekas suaminya, hal ini tentu saja 

meghalangi adanya perkawinan baru dengan oran lain. 

5. Tidak dipaksa 

Wanita itu tidak dipaksa, artinya ialah mempunyai kebebesan 

untuk menentukan sikap. Paksaan disini ialah paksaan dengan 

ancaman yang mengakibatkan terancmannya keselamatan jiwa. 

6. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah. 

Jadi wanita itu tidak sedang menjalani ihram haji ataupun umrah. 

2. Syarat-syarat Ijab Kabul 

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul secara 

lisan.Inilah yang di namakan akad nikah (ikatan atau perjanjian 

perkawinan). Sah perkawinannya bagi orang-orang yang bisu dengan 

isyarat tangan maupun kepala kepala yang bisa di pahami.24 

Ijab di lakukan oleh pihak wali mempelai perempuan, sedagkan 

kabul di lakukan oleh pihak memepelai laki-laki Ijab dan kabul harus di 

lafatkan dengan jelas dan tegas agar terdengar oleh saksi-saksi kedua belah 

pihak mempelai.  

                                                           
24 Ibid, 57 
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Dalam ijab dan Kabul dilakukan ditempat yang sama, dan tidak 

boleh ada jarak untuk kedua mempelai dalam  melakukan ijab dan kabul. 

Mazhab Hanafi membolehkan ada jarak dalam melakukan ijab dan Kabul, 

asal ijab dan kabul tersebut masih didalam satu majelis dan tidak ada hal-

hal yang menunjukan salah satu pihak berpaling dari maksud dalam akad 

terebut. Jadi dalam ijab dan kabul boleh ada jarak dan juga boleh juga 

tidak ada jarak. 

3. Syarat-syarat Wali25 

Dalam suatu perkawinan agar perkawinan bisa di katakan sah, 

yaitu harus ada wali dalam suatu perkwainan. Wali dilakuan oleh pihak 

mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atu wakilya, dan 

wali laki-laki harus beragam Islam, berakal sehat, sudah baligh, dan 

berperilaku adil. Dalam melakukan perkawinan wajib adanya wali, dan 

jika dalam suatu perkawinan tersebut tidak ada wali maka perkawinan ini 

tidak sah. 

Wali nikah, kalau kita lihat dari pendapatnya Mazhab Hanafi dan 

Mazhab Malik, keduanya ini berbeda pendapat mengenai wali dalam 

perkawiman. Mazhab Hanafi sendiri berpendapat bahwa dalam suatu 

perkawinan tidak perlu adanya wali. Menurutnya perempuan yang sudah 

berakal dan sudah baligh, perempuan ini bisa dirinya mengawinkan 

dirinya sendiri, tanpa adanya dua orang saksi dalam perkawinan tersebut. 

                                                           
25 Ibid, 59 
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Sedangkan Mazhab Malik berpendapat bahwa wali dalam perkawinan itu 

wajib ada, dikarenakan dalam suatu perkwinan salah satu syarat untuk 

melakua perkawinan yaitu harus ada wali nikah. 

Di dalam hukum islam walaupun seseorang telah memenuhi 

syarat-syarat menjadi wali, tetapi belum tentu dapat menjadi wali 

perkawinan kalau tidak termasuk pada macam-macam wali. Ada 3 macam 

wali dalam perkawinan Islam ialah: 

a. Wali Nasab 

Wali nasab adalah adalah wali yang mempunyai hubungan darah 

dengan calon pengantin wanita baik verrtikal maupun horizontal 

b. Wali Hakim 

Wali hakim adalah wali yang di tugaskan oleh kepala Negara yang 

beragama Islam untuk menikahkan seorang wanita dengan seorang 

laki-laki pilihannya. 

c. Wali Muhakkam 

Wali Muhakkam adalah seseorang yang di tunjuk dan 

dipercayakan oleh kedua belah pihak (calon suami isteri) untuk 

menikahkan di tempat asal memenuhi syarat.Penunjukan itu dilakukan 

dalam kedadaan darurat, Artinya tidak diperoleh wali nasab dan tidak 

mungkin dihubungi atau tidak ada wali hakim.26 

                                                           
26 Abdul Djamali, Hukum Islam = asas-asas hukum Islam I, hukum Islam II: berdasarkan 

ketentuan kurikulum konsorsium ilmu hukum ( Bandung, P.T. Mandar Maju, 2002), 88. 
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4. Syarat-syarat Saksi27 

Dalam suatu perkawinan perlu adanya saksi dalam suatu akad 

nantinya, dikarenakan masuk dalam kategori salah sutu sahnya suatu 

perkawinan. Saksi dalam perkawinan yaitu harus dua orang saksi laki-laki.  

Dalam mengahadiri saksi dalam perkawinan harus saksi-saksi itu 

harus beragama Islam, sudah berakala, baligh, dan bisa mendengar dengan 

jelas serta mengerti akan maksud dalam akad itu sendiri. 

D. Tujuan Perkawinan 

 Di dalam Agama tujuan perkawinan adalah untuk membentuk 

keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah, harmonis dan sejahtera. 

Harmonis dalam keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir 

dan batin di sebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, 

sehingga timbullah kebahagian, yakni kasih sayang antar keluarga.28 

 Adapun pendapat Imam Al-Ghozali mengenai tujuan perkawinan 

itu diantaranya: 

1. Mendapatkan dan melangsungkan perkawinan 

2. Memenuhi hajat manusia untuk meyalurkan syahwatnya dan 

menumpahkan kasih sayang. 

3. Memenuhi panggilan Agama, memelihara diri dari kejahatan dan 

kerusakan. 

                                                           
27 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munkahat, ( Jakarta, P.T. Kencana, 2010),64 
28 Ibid, 22 
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4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak 

dan serta kewajban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta 

kekayaan yang halal. 

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang 

tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.29 

Penjelasan tujuan perkawinan dalam pandangan Imam Al-Ghozali: 

a. Dalam setiap manusia pasti ingin naluri untuk mendapatkan 

keturunan dalam perkawinanan agar bisa dalam hidupnya sejahtera 

dengan adanya momongan dalam hidupnya, Allah sendiri juga 

telah memberikan hidup bagi setiap manusia, dan memberikan 

jalan hidup bagi manusia agar hidup bahagia didunia maupun di 

akhirat. Manusia yang hidupnya didunia dan akhirat bahagia itu 

ialah dengan berbaktinya kepada tuhan secara individu-individu. 

Kehidupan di dunia dan di akhirat mereka yang bahagia hidupnya 

dengan adanya kehadiran buah hati mereka. Buah hati merupakan 

anugerah terindah yang di berikan oleh Allah bagi setiap manusia 

yang sudah berkeluarga. Saat sekarang ini banyak pasangan yang 

tidak dikaruniai kehadiran anak dalam keluarganya, dengan tidak 

di karunianya kehadiran anak atau tidak bisa mempunai anak itu 

menjadi sebuah tolak ukur bagi kedua pasangan meminta rumah 

tangganya harus kandas begitu saja. 

                                                           
29 Ibid, 24 
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b. Dalam kehidupan di dunia Allah sudah menentukan jodoh bagi 

setiap umatnya untuk hidup berpasang-pasangan, Allah SWT 

sudah mengetahui bahwa di kalau saja pria dan wanita itu 

diberikan kesempatan untuk berbuat yang melanggar peraturan 

yang udah di buat oleh Allah, maka akan berbuat pelanggaran bagi 

pria dan wanita. Selain adanya perkawinan untuk kebutuhan 

seksual dalam perkawinan ada juga dalam perkawinan itu perlu ada 

yang namanya unuk memberikan cinta dan kasih sayang untuk 

setiap wanita maupun perempuan agar hidup harmonis dan 

bertanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga. 

Jika dalam keluarga tersebut ada cinta lagi di luar perkawinan 

maka dalam perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan 

dan tanggung jawab yang layak bagi perkawinannya tersebut, 

karena di dasarkan atas suau kebebasan yang belum terikat sama 

sekali dalam satu norma. Satu-satunya norma itu ada pada diri 

masing-masing setiap orang. Dan setiap orang berhak mempunyai 

kebebasan masing-masing. Dalam perkawinan perlu kebebasan 

menjaga kasih sayang secara harmonis dan tanggung jawab dalam 

keluarga untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing dalam 

berkeluarga. 

c. Dalam memelihara diri sebagai manusia, bahwa dalam hidup perlu 

ketengan hidup serta cinta dan kasih sayang dari keluarga. Maka 

dari itu perlu membuktikan kasih sayang itu dengan cara 
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melangsungkan perkawinan. Jika tidak ada ikatan perkawinan 

dalam sebuah hubungan maka akan mengalami ketikwajaran dan 

akan menimbulkan kerusakan baginya, baik dari dirinya sendiri 

maupun dari masyarakat umum. Dalam kehidupan bermasyarakat 

saat ini tanpa adanya sutu ikatan perkawinan itu akan 

menimbulkan fitnah bagi setiap pasangan yang belum mempunyai 

ikatan sebagai suami istri. Manusia itu mempunyai nafsu yang 

besar dalam melakukan hubungan yang tidak baik untuk mengajak 

pasangannya berbuat yang tidak layak sebagai suami istri. 

d. Kehidupan sehari-hari tanpa adanya pasangan sering dipengaruhi 

oleh emosi dalam dirinya, sehingga dalam dalam berkeluarga 

masih bimbang untuk berkeluarga dan kurang dalam bertanggung 

jawab layaknya sebagai pasangan.  Banyak dalam kalangan 

masyarakat yang berkeluarga dan mencari nafkahnya untuk 

menghidupi sehari-harinya untuk anak dan istrinya. Bisa ambil dari 

contoh seorang ojek yang susah payah untuk mencari nafkah yang 

halal untuk mencukupi kehidupannya sehari hari untuk menafkahi 

kebutuhan keluarganya. Mereka yang hidupnya mencari nafkah 

sebagai tukang ojek, maka meraka akan menggunakan hartanya 

dengan baik dan hemat, mengingat kebutuhan keluarganya yang 

sederhana itu. Ada manusia sekarang mencari nafkah untuk 

menghidupi anak dan istrinya sehari-hari dengan cara yang tidak 

halal, misalnya bermain judi, merampok, mencuri dan lain 
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sebagainya.Jarang manusia sekarang yang hidupnya belum 

bekelurga memikirkan untuk hidup kedepanya mau ngapain, 

setelah sudah bekeluarga meraka susah memikirkan untuk mencari 

nafkah untuk kebutuhan sehari-harinya. Sebagai calon ibu nantinya 

harus benar-benar menggunakan uang dengan baik agar bisa 

mencukupi untuk kehidupannya sehari-hari. 

e. Sebagai manusia di dunia tidaklah sebagai umatnya harus berdiri 

sendiri melainkan juga harus bermasyarakat, dalam masyarakat 

tersebut terdiri dari unit-unit kecil yaitu dengan suatu perkawinan. 

Dalam kehidupan di dunia ini manusia semuanya pasti ingin hidup 

tenang dan damai maupun ketentraman dalam hidup masing-

masing manusia untuk mencapai kehidupan yang bahagia. Hidup 

bahagia di sini di artikan sebagai ketenangan dan ketentraman 

dalam berkeluarga. Keluarga menjadi faktor penting dalam untuk 

mencapai keluarga yang tenang dan tentarm dimasyarakat. 

Ketentraman maupun ketenangan dalam keluaraga tergantung 

kedua pasangan untuk membangun keluarga yang harmonis. 

Keharmonisan di bentuk dalam sebuah keluarga yang mempunyai 

kesadaran untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami istri 

 

 

 


