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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Khitbah 

 Khitbah dalam bahasa arab berasal dari kata khathabah yang artinya 

berbicara. Apabila dikatakan takhathaba maka berarti bercakap-cakap, 

maksudnya dapat diartikan dua orang yang berbincang bincang. Sementara 

menurut istilah khitbah ialah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki 

kepada seorang wanita untuk mengawininya, baikitu dilakukan oleh seorang laki-

laki secara langsung maupun melalui perantara orang yang lain yang 

dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.13 

Khitbah adalah pendahuluan (langkah awal) dalam proses menuju 

pernikahan yang telah disyari’atkan dalam agama, sebelum dipertemukan dalam 

suatu ikatan pernikahan dengan akad, agar masing-masing dari calon mempelai 

mengetahui calon pengantinnya, dan selanjutnya akan menuju ke jenjangn 

pernikahan dengan mengetahui hal-hal yang dianggap perlu.14 

Khitbah merupakan ungkapan keinginan untuk menikah dengan seseorang 

tertentu dan mengutarakan keinginnanya tersebut kepada seseorang yang ingin 

dikhitbah dan walinya.pemberitahuan tersebut bisa secara langsung maupun 

secara tidak langsung atau melalui perantara keluarga. Jika seorang perempuan 

                                                 
13Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang 

No.1 Tahun 1974 Tentang Perkainan), (Yogyakarta: liberti,1982) 23 
14Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq,Jakarta 

Timur, Pustaka Al Kautsar, 2016)408 



16 

 

 

yang hendak dikhitbah menerima maka khitbah tersebut dinyatakan sah. 

Dengan demikian hukum dan konsekuensi syari’atpun telah berlaku.15 

Khitbah sebagai pendahuluan menuju pernikahan, kedua pasangan dan 

keluarga saling mengenal satu sama lain, khitbah merupakan jalan untuk 

mengenal akhlak, tabia’at dan kecendrungan masing masing keduanya. Akan 

tetapi hal tersebut harus melalui proses yang syar’i yang telah di tentukan oleh 

syari’at Islam. apabila keduanya telah memiliki kecendrungan dan kecocokan satu 

dengan yang lain maka sudah mungkin untuk dilangsungkan pernikahan. Tidak 

perlu menunggu lama sebab akan menjalin hubungan yang telalu lama tampa 

status yang jelas dikhawatirkan akan menimbulakn fitnah dan kemasyiatan, 

sehingga apabila kedua duanya sudah mantap dan telah memiliki kecendurangan 

hati maka disegerakan untuk menikah.  

Khitbah bisa berupa pengungkapan perasaan cinta secara terang terangan, 

seperti perkataan laki laki kepada perempuan yang hendak menghitabah “saya 

ingin menikahi si fulanah.”Namun adakalanya khitbah juga bisa secara implisit 

atau dengan sindiran dan indikasi.Cara seperti ini bisa dilakukan dengan 

membicarakan langsung dengan seseorang yang ingin dikhitbah. Misal “kamu 

sangat layak untuk dinikahi”  bisa juga dengan “orang yang mendapatkanmu pasti 

beruntung”  atau “saya sedang mencari perempuan yang cocok sepertimu”.16 

Khitabah tidak semata mata harus datang kerumah perempuan yang ingin 

dikhitbah dengan secara resmi dan harus formal akan tetapi khitbah bisa juga 

diungkapkan secara langsung didepan siperempuan dengan mengutarakan 

                                                 
15 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu (Pernikahan,Talak,Khuluk,Meng-Iila’ Istri 

Li’an, Zhihar, Masa Iddah)  (Jakarta : Gema Insani Darul Fikir, 2011), 20-21. 
16Ibid 
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keinginan untuk menikahinya, kemudian setelah itu barulah kerumah orang 

tuanya untuk membicarakan kelanjutan hubungan keduanya, setealah itu 

mempertemuakna kedua keluarga untuk membicarakan pernikahan.  

Khitbah bukan sebuah pernikahan yang mengikat keduanya secara mutlak 

akan tetapi khitbah hanya sebuah janji untuk menikah. Karna pernikahan itu 

sendiri dikatakan telah sah apabila sudah akaq yaitu ijab dan qobul antara 

mempelai laki laki dan wali dari perempun tersebut.kedua belahpihak yang telah 

melakukan khitbah tetaplah masih berstatus orang lain. Keduanya hanya boleh 

berinterksi sesuai dengan yang disyari’at dalam Islam.17 

Mengkhitbah bukan berarti mengikat secara mutlak perempuan yang telah 

di khitbah, akan tetapi khitbah masih bisa dibatalkan apabila di tengah proses 

perkenalan setelah khitbah terdapat ketidakcocokan antara kedua belah pihak 

maka khitbah tersebut boleh dibatalkan secara baik baik. Namun khitbah juga 

memiliki ikatan terhadap perempuan yang sudah dikhitbah, yaitu tidak boleh di 

khitbah oleh laki laki yang lain sebelum laki laki yang pertama membatalkannya. 

Haram hukunya bagi seorang laki laki yang meminang seorang wanita di 

atas pinangan laki laki lain. Karean hal tersebut akan merebut hak peminang yang 

pertama dan akan menyakiti hatinya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Uqbah 

bin Amir, bahwa Rasulullah SAW bersabada  

 المؤمن أخو المؤمن فال يحل له أن يبتاع عل بيع أخيه وال يخطب على خطبة أخيه حتى يذر

“seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain, maka tidak halal 

baginya mebeli sesuatu yang sedang dalam transaksi saudaranya, dan juga tidak 

                                                 
17Ibid 
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halal baginya meminang pinangan saudaranya hingga (pinangan itu) 

dilepaskan.” (HR. Muslim)18. Dari keterangan hadits diatas sudah jelas bahwa 

seorang perempuan yang sudah dipinang tidak boleh menerima pinangan laki laki 

lain, karna kan menimbulkan berbagai macam permasalahan dan perselisihan 

yang akan terjadi antar keduanya.  

B. Pengetian dan Tujuan Pernikahan  

1. Pengertian  Pernikahan  

 Islam telah menganjurkan kepada umatnya untuk menikah, dengan berbagai 

motivasi dan anjuran untuk segera menikah bagi yang sudah mampu, terlebih lagi 

apabila sudah tak mampu menahan maka dianjurkan untuk segera menikah. Dan 

terdapat beberapa dalil yang telah mengajurkan untuk menikah apabila sudah siap 

diantaranya ialah dalam Q.S An Nur [24] 32  

م  ّللاَّ   اء  ي ْغن ه  ائ ك ْم ۚ إ ْن ي ك ون وا ف ق ر  إ م  ك ْم و  ب اد  ْن ع  ين  م  ال ح  الصَّ ْنك ْم و  ٰى م  وا اأْل ي ام  ح  أ ْنك  ْن و   م 

ٌع ع   اس  ّللاَّ  و  ل يمٌ ف ْضل ه  ۗ و   

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 pernikahan menurut hukun Islam 

pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati 

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.19 Sementara dalam 

Undang Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawina dalam 

pasal 1 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan mebentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.20 

                                                 
18  H.R. Muslim 
19 Kompilasi Hukum Islam  
20 Undang Undang Republik Indonesia Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
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Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memenuhi tabi’at manusiawi, 

menyalurkah hasrat, dan melampiaskan gairah seksualnya. Pernikahan merupakan 

jalan terbaik untuk melahirkan keturunan, memperbanyak generasi dan 

melanjutkan keturunan kelangsungan kehidupan dengan menjaga nasab yang di 

atur oleh islam dengan perhatian yang besar tersebut dalam sabda Rasullah yang 

artinya “menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan subur (banyak 

keturunan), sesungguhnya aku membanggakan kalian di hadapan para nabi (yang 

lain) pada hari kiamat”.21 

2. Tujuan Nikah 

Tujuan perkawinan dalam islam adalah: untuk memenuhi tuntutan hajat 

tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka 

menwujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, 

untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti 

ketentuan-ketentuan tang telah diantur oleh Syari’ah.22 

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 tujuan pernikahan yaitu untuk 

mewujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahma (keluarga 

yang tentra penuh kasih sayang).23Degan demikian untuk mewujudkan tujuan 

pernikahan tersebut keluarga harus mampu menjaga komunikasi satu dengan yang 

lainya dan adanya keterbukaan antar keluarga 

Menciptakan rasa cinta kasih dan sayang merupakan pondasi utama dalam 

kehidupan berkeluarga sehingga dengan adanya rasa cita kasih dan sayang itulah 

                                                 
21 Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq (Jakarta 

Timur, Pustaka Al Kautsar, 2016), 403.  
22 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang 

No.1 Tahun 1974 Tentang Perkainan) 12 
23 Kompilasi Hukum Islam  
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yang akan mempermudah untuk menggapai tujuan keluarga yaitu keluarga sakina 

mawadah warahma. Sebagaiaman yang di jelaskan dalam firmannya  

ات   ْن آي  م  ْم و  ك  ن  يْ ل  ب  ع  ج  ا و  ه  يْ ل  ن وا إ  ك  ت سْ ا ل  اًج و  ْم أ ْز ك  ف س  ْن أ نْ ْم م  ك  ل ق  ل  ه  أ ْن خ 

ون   ر  كَّ ت ف  ٍم ي  ْو ق  اٍت ل  ي  ك  َل  ل  ي ذ ٰ نَّ ف  ۚ إ  ةً  م  ْح ر  ً و  ة َّ د و   م 

(QS Ar-Rum ayat [30] 21). 

Begitu besar tanda-tanda kekusaan Allah terhadp hambanya karna telah 

meciptakan pasangan dari jenisnya agar merasakan ketentraman dalam kehidupan. 

Sehingga dengan kehidupan yang rukun damai tersebutlah akan akan mewujudkan 

tujuan dari pernikahan tersebut. Al-Qur’an dan sunnah Menjadi pedoman yang 

utama dalam membina kehidupan berkeluarga sehingga suatu saat nanti akan 

menghasilkan generasi-generasi atau ketunan keturuna yang shalih dan shalihah. 

Untuk memenuhi hajat/naluri manusia meruapakan salah satu dari tujuan 

pernikahan.Tuhan menciptakan manusia dalam jenis laki-laki dan perempuan. 

Sudah menjadi kodrat bahwa anatara kedua jenis itu saling mengandung daya 

tarik antara satu sama lain yang dilihat dari sudut biologinsnya daya tarik tersebut 

alah keberahian atau seksual.24 

 

Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah [2] 187 

أ نت ْم ل ب اٌس لَّه نَّ  ب اٌس لَّك ْم و  آئ ك ْم ۚ ه نَّ ل  ف ث  إ ل ٰى ن س  ي ام  ٱلرَّ لَّ ل ك ْم ل ْيل ة  ٱلص    أ ح 

Untuk memenuhi tuntutan tabia’at manusia tersebut haruslah dengan 

pernikahan agar dapat disalurkan secara sah.Tujuan pernikahan agar manusia 

                                                 
24 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-

Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkainan) (Yogyakarta, Liberti, 1982) 15 
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tidak menyalurkan birahi seksulanya dengan perbuatan-perbuatan yang merugikan 

diriya dan juga masyarakat disekelilingnya, agar terhindar dari fitnah dan 

pembicaraan masyarakat sekitar. 

Selanjutnya tujuan pernikahan ialah menjaga manusia dari kejahatan dan 

kerusakan.25Seringnya terjadi kerusakan dan kejahatan yang disebabkan oleh 

hawa nawsu yang disalurkan melalui jalan yang tidak dibenarkan menjadikan 

manusia mudah terjerumus dalam kejahatan, sebab pengaruh hawa nawsu 

sangatlah kuat yang terkadang membuat manusia sampai lupa untuk membedakan 

mana yang baik dan mana yang buruk.Sehingga dengan terjadinya suatu 

pernikahan dapat menolong manusia dari perbuatan kerusakan tersebut. 

C. Prinsip-Prinsip Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan 

Dalam suatu perkawinan perlu adanya ketentuan yang menjadi dasar dan 

prinsip dalam pelaksanaan perkwanan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-

Undang No 1 Tahun 1974 terdapa beberapa prinsip atau asas-asas mengenai 

perkawinan diantaranya sebagai berikut: 

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 

Oleh sebab itu suami dan istri perlu untuk saling membantu dan 

melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya 

membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. 

2. Dalam undang undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan 

adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya 

dan kepercayaanya, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat 

                                                 
25Ibid  
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menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap 

perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan perinstiwa-perinstiea 

penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang 

dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga 

dimuat dalam daftar pencatatan. 

3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki 

oleh yang bersangkutan, Karena hukum dan agama dari yang bersagkutan 

mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun 

demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri 

meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya 

dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan 

diputuskan oleh Pengadilan.   

4.  Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami dan istri itu 

harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, 

agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tampa 

berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. 

Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang 

masih dibawah umur. Karena perkawinan itu mempunyai hubungan 

dengan masalah kedudukan, maka untuk menerem laju kelahiran yang 

lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri 

yang masih dibawah umur, sebab batas umur yang lebih renda bagi 

seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung 
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umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah sama-sama 

berusia 18 tahun.  

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut 

prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan 

perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan 

sidang Pengadilan. 

6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan 

masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga 

dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.26 

D. Kaidah-Kaidah Fikih 

1. ( Tradisi Menjadi Hukum )  العادة محكمة 

Tradisi merupakan pengulangan sesuatu dan kebiasaan yang dilakukan 

secara berulang ulang hingga melekat dan diterima didalam benak 

masyarakat.Kaidah ini bermakna bahwa baik tradisi yang bersifat umum maupun 

khusus dapat dijadikan sebuah hukum yang dapat diakui dalam hukum Islam 

apabila tidak ada nashnya dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.27 

Adupun syarat-syarat berlakunya tradisi sebagai hukum ialah: Pertama, 

tidak ada perbedaan pendapat dalam mengamalkan, atau umumnya dilakukan oleh 

manusia, hal ini juga terdapat dalam kaidah lain ialah “sesuatu dianggap tradisi, 

                                                 
26Ibid  
27 Abdul Karim Zaidan, Al-Waiiz 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari (Jakarta 

Timur, Pustaka Al-Kausar, 2008) 
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apabila sudah beralaku atau sering kali dilakukan orang-orang. Kedua, tradisi 

menjadi perbandingan untuk mencapai sesuatu yang ingin kita ketahui hukumnya 

melalui kebiasaan yang ada sebelumnya dan yang terakhir ialah, menetapkan 

tradisi sebagai hukum apabila tradisi tersebut tidak betentangan dengan nash 

syari’at Islam maupun syarat yang ditetapkan antara dua orang yang 

melaksanakan akad.28 

2. Mencegah Kerusakan Lebih Diutamakan Daripada Mendatangkan 

Kemasalahatan (درأ المفاسد أولى من جلب المصالح) 

 Apabila terjadi kerusakan dan kemaslahatan kemudian keduanya saling 

bertentangan, maka yang lebih diutamakan ialah mencegah kerusakan.Karena 

dalam syari’at Islam sangat memperhatikan hal-hal yang dilarang dari pada hal-

hal yang diperintahkan.29Dalam kaidah ini menjelasakan apabila terdapat suatu 

kasus atau kejadian mendatangkan kemaslahatan dan kerusakan terjadi dan 

keduanya saling bertentangan maka dalam hal ini harus meninggalkan kerusakan 

dan kejadian tersebut tidak dapat dilakukan. 

E. Teori Maqashid Syariah 

Islam sangat melindungan memperhatikan tiap-tipa individu, yakni dengan 

cara perlindungan yang bersifat materi dan moral. Islam menjaga kehidupan tiap 

individu.Menjaga semua yang menjadi sandaran hidupnya. (harta dan semua yang 

dimilikinya) yang paling dasar dan pertama adalah menjaga kehormatan, yaitu 

nasab, tempat tumbuh, serta silsilah keturunan kepada ayah (leluhur) dan 

keluarganya. Adapun memeihara akal yang merupakan dasar pembebanan 

                                                 
28Ibid  
29Ibid 
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kewajiban dan tanggung jawab dalam islam juga menjaga agama dan hubungan 

individu tersebut dengan tuhannya. 

Mempelajari perlindungan yang diberikan islam kepada jiwa dan 

kehormatan mengharuskan kita untuk mepelajari perlindungan Islam untuk harta 

dan keturunan. Mustahil bila manusia memiliki kehidupan manusiawi atau 

eksistensi kemanusiaan, kecuali dengan adanya perlindungan asasi.Semua agama 

yang ada telah mengakui, menghormati, dan mendasarkannya dengan 

menggunakan semua hal yang menjadikannya berkembang. 

Wahbah al-Zuhaili mendevinisikan Maqashid Syari’ah dengan makna-

makna dan tujuan tujuan yang dipelihara oleh syara’ dalam seluruh hukumnya 

atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari’at dan rahasia-rahasia 

yang diletakan oleh syara’ pada setiap hukumnya. Kedua, tradisi menjadi 

perbandingan untuk mencapai sesuatu yang ingin kita ketahui hukumnya melalui 

kebiasaan yang ada sebelumnya dan yang terakhir ialah, menetapkan tradisi 

sebagai hukum apabila tradisi tersebut tidak betentangan dengan nash syari’at 

Islam maupun syarat yang ditetapkan antara dua orang yang melaksanakan akad.30 

Di kalangan ulama ushul fiqh, tujuan hukum itu disebut dengan Maqqshid 

syari’ah, yaitu tujuan asy-Syari’ dalam menetapkan hukum.Tujuan hukum 

tersebut dapat dipahami melalui penelusuran terdapat ayat-ayat Qur’an dan Sunna 

Rasulullah.Penelusuran yang dilakukan oleh para ulama ushul fiqh tersebut 

                                                 
30

Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam” diakses pada tanggal 01 

maret 2019, 

https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf 
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menghasilkan kesimpulan, bahwa tujuan asy-syari’ menetapkan hukum adalah 

untuk kemaslahatan manusia (Al-Mashlahah), baik didunia maupun diakhirat.31 

Dari segi substansi Maqashid Al-Syari’ah adalah kemaslahatan. 

Kemaslahatan dalam taklif tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk: pertama 

dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas. Kedua dalam 

bentuk majazi yakni bntuk yang merupakan sebab yang membawa kepada 

kemasalahatan.32 

Imam al Ghazali mengemukakan penjelasan sebagai berikut: 

Pada dasarnya al maslahah ialah, suatu gambaran dari meraih manfaat atau 

menghindarkan kemudharatan.Tetapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab 

meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan tersebut adalah tujuan dan 

kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya.Yang kami maksudkan 

dengan al maslahah ialah memelihara tujuan tujuan syara’.33 

Kemaslahatan init/pokok yang disepakati dalam semua syari’at tercakup 

dalam lima hal diantaranya sebagai berikut: 

1. Menjaga agama (Hifdz Ad-Din) 

2. Menjaga jiwa (Hifdz An-Nafs ) 

3. Menjaga akal (Hifdz An-Nafs) 

4. Menjaga terhadap kehormatan/ keturunan (An-Nasl) 

5. Menjaga harta benda (Hifdz Al-Mal)34 

                                                 
31Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah, (Jakarta: Amzah, 2009) 
32Asafri Jaya Bakri Konsep Maqashid Syari’ah Menutur Al-Syaitibi, (Jakarta: P.T. 

RajaGrafindo Persada, 1996) 69-70 
33 Sebagaimana Dikutip Oleh Abd. Rahman Dahlan,Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2010), 306 
34 Ibid 
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Perlindungan diatas tidak dapat dilakukan oleh manusia dalam keadaan yang 

sangat darurat, keadaan yang bisa menjaga manusia agar dapat terus bertahan 

hidup guna menolak kehancuran atau kematian. Penjelasan secara ringkas terkait 

pembahasan kemaslahatan di atas akan di rangkum sebagai berikut: 

1. Perlindungan Terhadap Agama 

Islam sangat menjaga hak dan kebebasan.Kebebasan yang pertama adalah 

keyakinan dan beribadah, setiap orang berhak memeluk agamanya masing-masing 

tidak ada paksaaan dalam beragama dan berhak memegang mazhab tertentu.Tidak 

boleh dipaksakan untuk meninggalkan agama demi agama yang lain apalagi 

sampai ditekan untuk berpindah agama ke agama islam. sebagaimana firman 

Allah  

ن  ٱْلغ ى    ْشد  م  ين  ۖ ق د تَّب يَّن  ٱلرُّ اه  ف ى ٱلد   ٓ إ ْكر   ال 

 (Q.S Al-Baqarah: 256)35 

Dalam ayat ini sudah jelas bahwasanya tidak ada paksaan dalam memeluk 

agama setiap banusia berhak memilih agamanya masing masing dan berhak 

memilih pegangan hidup masing masing. Ayat yang lain yang yang juga 

menerangkan tidak ada paksaan dalam hal beragama adalah dalam QS. Yunus 

[10] 99 

تَّٰى ي ك ون و ه  ٱلنَّاس  ح  ن ين  أ ف أ نت  ت ْكر  ْؤم  ۟ا م   

                                                 
35  (Q.S Al-Baqarah: [2] 256) 
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Sebagaimana dikatakan para ulama ahli tafsir menjelas satu sisi yang 

mengagumkan agama islam. mereka meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang 

menceritakan, ada seorang perempuan yang sedikit keturunannya, dia bersumpah 

epada dirinya bahwa bila dia dikarunia anak, dia akan menjadikannya sebagai 

seorang Yahudi (hal seperti ini dilakukan oleh para wanita dari kaum Anshar pada 

masa jahiliah), lalu ketika muncul Bani Nadzir, diantara mereka terdapat 

keturunan dari kaum Anshar. Maka bapak bapak mereka berkata, “kami tidak 

akan membiarkan anak-anak kami”; mereka tidak akan membiarkan anak mereka 

memeluk agama Yahudi, lalu Allah menurunkan ayat ini.36 

Walaupun ada usaha dari orang tua untuk memaksakan anak anak mereka 

agar tidak mengikuti agama musuh mereka yang berbeda agama dan kaumnya, 

dan meski ada keadaan khusus yang dihadapi anak-anak atau keturunan mereka, 

agama Yahudi adalah mayoritas. Atas peristiwa yang telah terjadi, Al Qur’an tetap 

menolak segala bentuk pemaksaan, karena orang orang yang diberi petunjuk oleh 

Allah maka dia akan membukakan dan menerangi hatinya, lalu orang tersebut 

akan masuk islam dengan bukti dan hujjah.  

Untuk orang-orang non muslim, Islam menjaga tempat peribadatan mereka, 

menjaga kehormatan syiar mereka, bahkan Al-Qur’an menjadikan salah satu 

sebab diperkenankannya berperang adalah karena untuk menjaga kebebasan 

beribadah, Suatu hari Umar bin Khatab melewati sebuah kaum yang dibebani 

Jizyah, dia membenci hal ini, lalu dia pun berkata “mereka mengatakan jika 

mereka tidak mendapat (harta untuk membayar Jizyah) maka biarkanlah mereka, 

                                                 
36 Ahmad Al Musri, Maqashid Syariah, 2 
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jangan kalian bebani mereka sesuatu yang mereka tidak sanggupi.” Setelah itu 

beliau memerintahkan dan membiarkan mereka. 

Umar di pukul seorang laki-laki dari golongn kafir Dzammi (Abu Lu’lu’ah 

Al-Majusi), namun hal ini tidak mencagah dirinya untuk berwasiat kepada 

khalifah setelahku agar berbuat baik kepada Ahli Dzammi. Hendaklah 

iamenempati janji mereka, dari belakang mereka. Dan hendaklah ia tidak 

membebani mereka diatas kemampuan.37 

 Begitulah jelaslah terlihat bagaimana toleransi islam dalam berinteraksi 

dengan baik. Dengan perbuatan yang lembut dan akhlak yang santun, selalu 

memperhatikan hungan dengan orang lain, antara tetangga dan juga dalam hal 

kemanusiaan.Dengan kebaikan yang dilakukan ramah terhadap sesama dan 

kelembutan hati dalam berkomunikasi dalam kehidupan sehari hari. 

2. Perlindungan Terhadap Nyawa 

Hal yang paling sering diperhatikan oleh agama Islam adalah hak hidup, hal 

yang sangat disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaanyA. Manusia 

merupakan ciptaan allah yang sangat sempurnah yang dijadikannya bentuk dan 

susunan tubuh yang seimbang dan sempurah dalam bentuk apa saja yang Allah 

kehendaki sebagaimana dalam firmanya dalam Q.S. An-Naml (27) : 88 

ا ت ْفع ل ون   ب يٌرٌۢ ب م  ٓى أ تْق ن  ك لَّ ش ْىٍء ۚ إ نَّه ۥ خ  ْنع  ٱَّللَّ  ٱلَّذ   ص 

Dalam syari’at islam Allah sangat memuliakan jiwa manusia yang dimana 

harus dijaga, dipelihara, dipertahankan, dan tidak boleh dihancurkan atau rusak 

dengan sember apapun dalam firmanya menjelaskan  

                                                 
37Ibid 
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يك ْم إ ل ى ٱلتَّْهل ك ة   ال  ت ْلق و۟ا ب أ ْيد   و 

( Qs. Al-Baqarah [2]: 195) 

Sebagaiaman yang diterangkan dalam ayat ini bahwasanya dilarangnya 

manusia membunuh diri sendri dan sekaligus anjuran untuk menjaga jiwa sebagai 

tanda bukti kasih sayang Allah terhadap hambanya karna sesungguhnya Allah 

maha penyayang. 

Dari Jundub bin Abdullah menceritakan bahwa Rasulullah bersabda, 

Dalam golongan disebelah kalian ada seorang laki-laki yang memiliki luka.Dia 

merasakan sakit dan mengeluh, lalu dia mengambil sebuah pisau, tangannya 

memotong luka itu dengan menggunakan pisau tersebut.kemudian darah tidak 

kering (mengalir terus-menerus) hingga dia mati. Allah pun berfirma, “Hambaku 

telah telah mendahului diriku dengan mencabut nyawanya.Aku haramkan syurga 

baginya. (HR. Al-Bukhari) 

Dalam hadits tersebut menjelaskan tidak akan masuk syurga orang yang 

meninggl dalam hadits tersebut, yang dikarenanakan telah membunuh dirinya 

padahal sesungguhnya yang berhak necabut nyawa manusia hanya Allah SWT, 

Allah yang memberi hidup dan allah pula yang mematikan. Oleh sebab itu 

menjaga jiwa sangatlah penting dah Sesutu yang harus diperhatikan. 

 

ين   فَّى ٱأْل نف س  ح  ْوت  ٱَّللَّ  ي ت و  ا ٱْلم  ل ْيه  ٰى ع  ك  ٱلَّت ى ق ض  ا ۖ ف ي ْمس  ه  ن ام  ْت ف ى م  ٱلَّت ى ل ْم ت م  ْوت ه ا و   م 

ى س مًّ ٍل مُّ ٰىٓ إ ل ٰىٓ أ ج  ل  ٱأْل ْخر  ي ْرس   و 

(QS. Az-Zumar [39]: 43) 
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Tindakan penganiayaan terhadap jiwa yang dilakukan dengan cara 

membunuh seseorang merupakan suatu perbuatan yang keji dan telah menlanggar 

perundang undangn dan telah keluar dari ajaran Islam, perbuatan pembunuhan 

merupakan suatu hal yang telah menodai kemuliaan yang telah Allah berikan 

kepada manusia yang seharsnya di jaga dan dilindungin. Dalam firmanya allah 

menerangkan tindakan bagaimana tingkatan krimanal dalam kehidupan 

masyarakat dalam QS. Al-Maidah [5] 32 

ا ب غ ْير  ن ْفٍس أ ْو ف س اٍد ف ى ٱأْل   ن ق ت ل  ن ْفًسٌۢ يل  أ نَّه ۥ م  ء  ٓ ت ْبن ا ع ل ٰى ب ن ٓى إ ْسر ٰ ل ك  ك 
ْن أ ْجل  ذ ٰ ْرض  م 

يعًا م  آ أ ْحي ا ٱلنَّاس  ج  ْن أ ْحي اه ا ف ك أ نَّم  م  يعًا و  م  ا ق ت ل  ٱلنَّاس  ج  أ نَّم   ف ك 

Islam sangat melarang membunuh jiwa manusia dan melenyapkannya, juga 

melarang merusak dan mengancurkan atau meluaki anggota tubuh atau 

semacamnya.Orang yang melakukan pembunuhan dan merusak anggota tubuh 

meruapakan pelaku dosa besar yang tidak bisa menjaga ciptaan tuhan38. Telah 

dijelaskan dalam ayat diatas bahwasanya bahwa siapa yang mebunuh seorang 

manusia maka sama halnya dia telah membunuh manusia seluruhnya dan apabila 

memelihara seorang manusia maka telah memelihara semua manusia, begitu 

penting menjaga jiwa sesame manusia.  

3. Perlindungan Terhadap Akal  

Akal merupakan sumber hikmah pengetahuan, cahaya hati sinar kehidupan dan 

merupakan media kebahagiaan dunia dan akhirat39. Dengan akal, surat perintah 

Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin 

                                                 
38 Ahmas Al Musri, Maqashid Syariah, 43 
39Ibid 
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dimuka bumi ini dan dengannya manusi menjadi sempurnah, mulia, dan berbeda 

dengan makhluk lainnya. Sebagaimana dalam firmanya 

ه   ْلن ٰ ف ضَّ ت  و  ن  ٱلطَّي  ب ٰ ه م م   ْقن ٰ ز  ر  ٱْلب ْحر  و  ْم ف ى ٱْلب ر   و  ه  ْلن ٰ م  ح  اد م  و  ْمن ا ب ن ٓى ء  ل ق ْد ك رَّ ْن و  مَّ ْم ع ل ٰى ك ث يٍر م  

ياًل  ل ْقن ا ت ْفض   خ 

(QS. Al-Isra’ ayat 70.40 

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan) Kami utamakan (anak-anak 

Adam) dengan pengetahuan, akal, bentuk yang paling baik, setelah wafat 

jenazahnya dianggap suci dan lain sebagainya (dan Kami angkut mereka di 

daratan) dengan menaiki kendaraan (dan di lautan) dengan menaiki perahu-perahu 

(dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka atas 

kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan) seperti hewan-hewan ternak dan 

hewan-hewan liar (dengan kelebihan yang sempurna.) Lafal man di sini bermakna 

maa; atau makna yang dimaksudnya menurut bab yang berlaku padanya. 

Maknanya menyangkut juga para malaikat; sedangkan makna yang dimaksud 

adalah pengutamaan jenisnya, dan tidak mesti semua individu manusia itu lebih 

utama dari malaikat karena mereka lebih utama daripada manusia yang selain para 

nabi.41 

 Melalui akalnya manusia bisa berfikir mana yang baik dan mana yang 

buruk, dengan akal manusia dibedakan dengan mahluk lainya melalui akalnya 

manusia mendapatkan petunjuk menuju kebaikan kepada penciptannya, dengan 

aklnya manusia dapat berinteraksi dengan baik, dengan akalnya manusia bisa 

                                                 
40 QS. Al-Isra’ [17]: 70 
41 Jalaluddin Al-Mahalliy dan Jalaluddin As-Syuyuthi Terjemahan Tafsir Jalalain(Bandung: Sinar 

Barru, 1990) 
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mnyembah dan beribadah kepada sang penciptanya, Dengan akal manusia 

mendapatkan gelar yang sempurnah dari pencipta tuhan yang lain. Dengan 

akalnya manusia bisa menuju derajat yang lebih tinggi dari pada malikat dan 

dengan akanya pula manusia bisa lebih rendah dari pada hewan, sehingga dengan 

akal dapt merubah derajat manusia dihadapan Allah SWT. 

 Islam memerintahkan kita untuk menjaga akal, mecegah bentuk 

penganiayaan yang dapat menyebabkan kerusakan pada akal.Menjaga dan 

melindungi akal bisa dilaksanakan dengan penjagaan antara akal itu sendiri 

dengan ujian dan bencana yang bisa melemahkan dan merusaknya, atau 

menjadikan pemiliknya sebagai sumber kejahatan dan sampah dalam masyarakat, 

atau menjadi alat dan perantara kerusakan didalamnya.42 

 Sekarang ini kita hidup diera modern dimana alcohol, narkoba, dan obat 

obat terlarang yang dapat merusak akal sudah tersebar dimana dan sangat mudah 

untuk mendapatkan obat obat terlarang tersebut.khususnya dikalangan pemuda-

pemuda menjadi sasaran utama dalam pemakaian obat obat terlarang, banyak 

korban yang berjatuhan dan hancur karna disebabkan obat obat terlarang tersebut. 

tidak sedikit yang rusak akalnya, rusak jiwanya bahkan tidak sedikit banya yang 

meninggal hanya karna obat obat terlarang tersebut.  

Keadaan mabuk menyebabkan padanmya bara api pikiran, meredupkan 

cahaya akal, membunuh kemauan, mematikan cita-cita, melemahkan karakter, 

menghilangkan akhlak mulia. Keadaan tersebut juga mnyebabkan kehinaan, 

                                                 
42 Ahmad Al Mursi, Maqashid Syariah,94 
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kemerosotan, kehancuaran, rusaknya anggota tubuh  dan melemahnya seluruh 

tubuh.43 

Allah berfirman  

ْم أ ْعي ٌن الَّ  ل ه  ا و  ْم ق ل وٌب الَّ ي ْفق ه ون  ب ه  نس  ۖ ل ه  ٱْْل  ن   و  ن  ٱْلج  نَّم  ك ث يًرا م   ه  أْن ا ل ج  ل ق ْد ذ ر   و 

 
ٓ آ ۚ أ ۟ول ٰ ع ون  ب ه  اذ اٌن الَّ ي ْسم  ْم ء  ل ه  ا و  ون  ب ه  ر  ف ل ون  ي ْبص  ئ ك  ه م  ٱْلغ ٰ

ٓ لُّ ۚ أ ۟ول ٰ م  ب ْل ه ْم أ ض  ئ ك  ك ٱأْل ْنع ٰ  

(QS Al-A’raf ayat 179).44 

 Ayat di atas telah menjelaskan, seseungguhnya dijadikan neraka jahannam 

yang didalamnya dipenuhi dengan jin dan manusia, yang tidak dapat 

menggunakan mata hatinya untuk memahami ayat ayat Allah, dan memiliki mata 

tapi tidak untuk melihat tanda tanda kekuasaanya dan memiliki telinga tapi tidak 

untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Manusia hanya menggunakan ciptaan Allah 

hanya dengan suatu keburukan dan menyesatkan dan mereka itulah orang orang 

yang lalai. 

4. Perlindungan Terhadap Kehormatan  

Islam sangat menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhtian 

yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi terhadap 

hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang 

dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain. 

Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman gibah atau 

menggunjing, mengadu domba, memata matai, mengumpat, dan mencela dengan 

                                                 
43Ibid  
44 QS Al-A’raf [7] 179 
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menggunakan panggila panggilan buruk, juga perlindungan perlindungan lain 

yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia.45 

Ahmad Al-Mursi membagi perlindungan terhadap kehormatan terkait 

masalah had dan sanksi yang diterapkan islam untuk perbuatan zina dan perbuatan 

mengahncurkan kehormatan; masalah had dan sanksi yang ditetapkan Islam untuk 

tindak kejahatan qadzaf; masalah pengharaman yang dilakukan Islam untuk setiap 

perbuatan atau ucapan yang menyinggung kehormatan manusia; masturbasi, 

onani, dan kelainan seksual lainya, manun dalam pembahasan skripsi ini akan 

mebahas terkait perbuatan-perbuatan yang menghancurkan kehormatan dan 

perhatian terhadap perlindungan nasab dan fenomenanya46.  

a. Perzinahan 

Dalam Q.S Al-Isra’ ayat 32 Allah berfirman: 

س اء  س ب ياًل  ش ةً و  ن ا ۖ إ نَّه  ك ان  ف اح  ب وا الز   ال  ت ْقر   و 

Dalam ayat ditas menjelasakan larangna untuk mendekati zina karna hal 

tersebut merupakan perbuatan yang buruk. Larangan keras disampaikan ayat ini 

bagi yang mendekati perzinahan, sehingga mendekatinya saja dilarang lalu 

bagaimana dengan hukuman bagi yang melakukan zina, hal ini akan dijelaskan 

dibawah ini: 

Pada mulanya sanksi bagi wanita penzina adalah dengan dikurung oleh 

keluarganya didalam rumah sampai mati atau sampai Allah memberikan jalan 

untuknya.Sedangkan sanksi bagi laki-laki pezina adalah dengan disiksa (ta’zir 

                                                 
45Ahmad Al Mursi, Maqashid Syariah, 131 
46Ibid 
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atau pukul).Apabila setelah itu dia memperbaiki dirinya dan bertaubat maka di 

harus dibiarkan.47 

Sebagaimana dalam firmanya  

ي أْف ةٌ ف ى د  ا ر  م  ْذك م ب ه  ال  ت أْخ  ْلد ةٍ ۖ و  ۟ائ ة  ج  ا م  م  ْنه  ٍد م   ح  ان ى ف ٱْجل د و۟ا ك لَّ و ٰ ٱلزَّ ان ي ة  و   إ ن ن  ٱَّللَّ  ٱلزَّ

ن ين   ْؤم  ن  ٱْلم  ا ط آئ ف ةٌ م   م  ْد ع ذ اب ه  ْلي ْشه  ر  ۖ و  اخ  ٱْلي ْوم  ٱْلء  ن ون  ب ٱَّللَّ  و   ك نت ْم ت ْؤم 

(QS. An-Nur)48 

Dari beberapa penjelasan Ayat al-Qur’an diatas artinya bahwa hukum bagi 

penzina sangatlah pedih yaitu didera bahkan diasingkan dan berupa pengajaran 

bagi umat manusia karna syari’at Islam mengaharuskan pelaksanaan sanksi zina 

haruslah keras dengan tujuan untuk menyiksa dan pengejaran bagi lain agar 

terhidar dari perbuatan zina.  

Hukum perbuatan zina bagi pelaku yang sudah atau belum menikah dapat 

dilaksanakan dengan banyak syarat yang sangat jarang dapat terpenuhi 

seluruhnya, bahkan mungkin sangat sulit.Oleh sebab itu dalam syari’at Islam 

boleh dijatuhkan apabila terdapat sanksi empat orang laki-laki yang adil, tidak 

memiliki cacat fisik, dan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, dan 

melihat bahwa pelaku zina benar-benar melakukannya dengan sempurnah.Dan 

hukum zina juga dapat dilakukan apabila terdapat pengakuan dari pelaku zina 

tersebut.49 

 Dalam Islam juga berusah untuk mencari alasan untuk menggugurkan had  

zina dengan syubhat yang paling lemah sekalipun. Diantara usaha usaha yang 

                                                 
47Ibid 
48 QS. An-Nur [24]; 2 
49Ahmad Al Mursi, Maqashid syariah, 137 
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dilakukan ialah seorang hakim tidak boleh menerima pengakuan sipelaku zina 

atas perbuatannya, karna pengakuan merupakan satu satunya alat bukti yang 

langsung diterima dan diakui. Bahkan pengakuan juga dianggap sebagai patokan 

yang mengharuskan pelakunya dihukum had. setiap kali pelaku memberi 

pengakuan, seorang hakim harus menolak dan menghalangi pengakuannya, juga 

memperlihatkan bahwa hakim tidak menyukai pengakuannya tersebut. setelah itu 

hakim diharuskan untuk membujuk si pelaku untuk mencabut pengakuannya, 

bahkan diajarkan kata-kata untuk mencabut ucapannya tersebut. 50 

b. Pengharaman Untuk Setiap Tindakan dan Ucapan Yang Menyentuh 

Kehormatan Manusia 

Dalam Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan mausia, dan 

mengharamkan perbuatan yang dapat merusak kehormatan orang lain seperti 

halnya mengadu dompa, menggunjing, mencaci, menghina, memanggil dengan 

julukan yang tidak baik memfitnah orang lain dan perbuatan perbuatan yang dapat 

merusak dan menyentuh kehormatan orang lain. Allah berfirmah dalam (QS Al-

Hujurat [12] 49) 

ال   ن  ٱلظَّن   إ نَّ ب ْعض  ٱلظَّن   إ ثٌْم ۖ و  ن و۟ا ٱْجت ن ب و۟ا ك ث يًرا م   ام  ين  ء  ا ٱلَّذ  أ يُّه 
ٓ ال  ي ْغت ب ي ٰ سَّس و۟ا و  ت ج 

ٱتَّق و۟ا ٱَّللَّ  ۚ إ نَّ ٱ وه  ۚ و  ْهت م  ْيتًا ف ك ر  يه  م  د ك ْم أ ن ي أْك ل  ل ْحم  أ خ  بُّ أ ح  ك م ب ْعًضا ۚ أ ي ح  يمٌ بَّْعض  ح  اٌب رَّ َّللَّ  ت وَّ  

c. Perlindungan Terhadap Nasab dan Fenomenanya  

Pada zaman jahilia, orang-orang arab telah mempraktikan dua sistem 

ini..Mereka menggunakan sitem mencabut nasab dengan alasan untuk 

memberikan ganjaran atau mengeluarkan salah satu kelompok atau keluarganya 

                                                 
50Ibid  
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yang bertentangan dengan etika, ada istiadat, maupun aidah mereka. Maka apabila 

keputusan ini sudah dijatihkan maka keluaraga yang dikeluarkan akan menjadi 

terasingkan dan teelah keluar dari kelompok atau keluarganya.  

Munculnya Nabi Muhammas SAW menjadi ancaman bagi orang orang kafir 

Quraisy karna telah mebawa agama barunya dan bertentangan dengan adat istiadat 

mereka, sehingga meminta Abu Thalib untuk mencabut nasab Nabi Muhammad 

untuk keluarga dari anggota keluarganya. Sehingga mereka dapat membunuhnya 

tidak peduli dengan apa yang akan di lakukan oleh  keluarga bani hasyim terhadp 

perbuatannya. Namun Abu talib tidak melakukan hal teraebut dikarenakan Abu 

Thalib merasa bahwa Muhhammad memilki budi pekerti dan akhlak yang mulia 

untuk menjadikan keluarga bani Hasyim mulia dan terhormat. 

 Sudah sangat jelas akibat dari adanya tindakan memberi klaim dan 

mencabut nasab seseorang, diantara akibatnya ialah menghinakan kehormatan 

hubungan kekerabatan,melemahkan hubungan darah, merusak pondasi keluarga, 

mengobarkan faktor fitnah dan dendam dan memperpanas api perpecahan serta 

pertikaian antara keluarga dan golongan.51Oleh sebab itu Islam benar benar 

menjaga dan memperhatikan terkait permasalahan nasab sebab dari kedua sistem 

tersebut dapat berpengaruh dan memberikan dampak yang luar biasa dalam 

kehidupan berkeluarga.Terutama dalam pencabutan nasab dimana hubungan 

keluarga sudah tidak bisa lagi terjaga dan terjadinya pertikaian dikarenakan nawsu 

dan emosi manusia tidak dapat terkontrol sehingga Islam tidak mebolehkan hal 

tersebut dikarenakan berdampak buruk untuk keluarga dan juga masyarkat sekitar. 

                                                 
51Ibid  
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 Hubungan keluarga tidak tunduk kepada kemauan dan nawsu manusia 

semata melainkan hubungan keluarga merupakan hubungan darah yang tidak akan 

didapatkan seseorang yang asal usulnya tidak akan meberikan potensi hubungan 

kekerabatan kepadanya. Hubungan keluarga merupakan tali yang kuat berasal dari 

nasab dan tidak akan terpisah dari orang yang mengikatnya. Itulah mengapa 

syari’at islam tidak mengecualikan apapun dari peraturan ini, melainkan dalam 

dua kondisi diantaranya mengharuskan kekerabatan yang tidak berdasarkan 

kepada hubungan darah, dan kondisi yang sulit untuk kemaslahatan individu 

maupun umum.52 

  Dengan adanya peraturan-peraturan dan keringan diatas tidak lain islam 

ingin memberikan suatu tujuan kemakmuran dan kemuliaan bagi umat manusia 

dan ingin merealisasikan keadilan dan memberika perlindungan terhadap 

masyarakat dan orang yang lemah terhadap kehidupan keluarganya. Oleh sebab 

itu dalam Islam kehormatan nasab sangat penting untuk diperhatikan karna nasab 

menjadi tolak ukur dalam kehidupan berkeluarga dan memutuskannya merupakan 

suatu keburukan yang dapat merusak hubungan keluarga dan akan berdampak 

negatif dalam kehidupan keluarga yang selanjutnya.  

5. Perlindungan Terhadap Harta Benda  

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana 

manusia tidak bisa terpisah darinya.53 Manusia membtuhkan harta untuk 

kelangsungan hidupnya, manusia tidak dapat terpisahka dari harta yang akan 

                                                 
52 Ibid 
53 Ibid 
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melengkapi kebutuhan materinya dalam melanjutkan hidup. Sebagaimana dalam 

firmanya allah mengaskan dalam QS Al-Kahfi ayat 46 

ي ٰوة  ٱلدُّْني ا ين ة  ٱْلح  ٱْلب ن ون  ز  ال  و   ٱْلم 

(QS Al-Kahfi [18];46) 

Manusia harus termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya 

dan demi menambah kenikmatan materi dan religi. Namun terdapat tiga syarat 

yang membatasi motivasi manusia dalam mencari harta dintaranya ialah, harta 

yang dikumpulkanya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang 

halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia 

hidup.54 

 Dengan sangat jelas ayat diatas menjelaskan hendaklah kita memakan dan 

minum dengan tidak berlebihan sebab pemborosan merupakan sifatnya setan yang 

dapat merugikan manusia.dimana harta yang dipergunakan untuk berhura-hura, 

membeli barang-barang mewah, untuk kesombongan berlibur dengan pengeluaran 

yang luar biasa sementara untuk berzakat sangat sulit sekali untuk 

mengeluarkanya. Hal-hal seperti inilah yang Allah haramkan sebab akan 

merugikan diri dan orang lain. Sehingga tidak heran banyak yang mencari harta 

dengan perbuatan perbuatan yang tidak sejalan dengan syari’at Islam misalnya 

korupsi, mencuri, sampai pada menjual kehormatan diri demi mendapatkan harta. 

Dalam Al Qu’an sendiri telah dijalesakan bagaimana cara menghasilkan harta 

yang baik dan tidak memakan harta saudaranya sendiri, sebagaimana dalam 

firmanya  

                                                 
54Ahmad al Mursi, Maqashid Syariah, 167 
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ةً ع ن ت ر   ر  ٓ أ ن ت ك ون  ت ج ٰ ل  إ الَّ ط  ل ك م ب ْين ك م ب ٱْلب ٰ ن و۟ا ال  ت أْك ل ٓو۟ا أ ْمو ٰ ام  ين  ء  ا ٱلَّذ  أ يُّه 
ٓ نك مْ ي ٰ اٍض م    

(QS. An-Nisa)55 

 Allah juga menjelaskan pengharaman memakan harta riba sebagaimana 

firmanya  

ل   س   ۚ ذ ٰ ن  ٱْلم  ن  م 
بَّط ه  ٱلشَّْيط ٰ ى ي ت خ  ا ي ق وم  ٱلَّذ  ب ٰو۟ا ال  ي ق وم ون  إ الَّ ك م  ين  ي أْك ل ون  ٱلر   ْم ق ال ٓو۟ا ٱلَّذ  ك  ب أ نَّه 

آء   ن ج  ب ٰو۟ا ۚ ف م  م  ٱلر   رَّ ح  لَّ ٱَّللَّ  ٱْلب ْيع  و  أ ح  ب ٰو۟ا ۗ و  ثْل  ٱلر   ا ٱْلب ْيع  م  ا إ نَّم  ٰى ف ل ه ۥ م  ب  هۦ  ف ٱنت ه  ن رَّ ظ ةٌ م   ْوع  ه ۥ م 

ل د ون   ا خ ٰ ب  ٱلنَّار  ۖ ه ْم ف يه  ئ ك  أ ْصح ٰ
ٓ ْن ع اد  ف أ ۟ول ٰ م  ه ۥٓ إ ل ى ٱَّللَّ  ۖ و  أ ْمر   س ل ف  و 

. (:QS. Al-Baqarah 275)56 

  Apabila seseorang meminjam hartanya kepada orang lain misalnya dalam 

bentuk uang, maka dia bisa memilih salah satu diantara tiga kemungkinan berikut. 

1. Meminta kembali hartanya tampa tambahan 

2. Apaila tidak bisa mendaptkannya maka dia harus bersabar dan tidak 

membebaninya dengan melakukan tagihan 

3. Apabila orang yang memberikan pinjam orang kaya, maka dia dapat 

menyedekahkan pinjaman itu kepada yang meminjamnya yang dalam 

keadaan tidak mampu.57 

 Islam selalu mengajarkan kepada manusia agar tidak hidup dengan foya-

foya, berhamburan harta, dan memakan harta riba sebab selain merugikan orang 

lain juga merugikan diri sendiri sebab harta yang dimakan bukanlah harta yang di 

dapatkan secara halal melainkan didaptkan dari mengambil sebagian harta orang 

lain dengan memberikan bunga terhadap harta pinjaman.  

 

                                                 
55 QS. An-Nisa [4]: 29 
56 QS. Al-Baqarah [2]: 275 
57 Ahmad Al Mursi, Maqashid  Syariah, 169 


