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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan atau pernikah an pada prinsipnya adalah akad untuk 

menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban yang mana 

dalam hal itu saling tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan di mana 

antara keduanya yang bukan mukhrim. Istilah “Nikah ” berasal dari bahasa 

Arab, sedangkan menurut istilah bahasa Indonesia adalah “Perkawinan”, 

Apabila ditinjau dari segi Hukum Nampak jelas bahwa pernikah an adalah  

suatu akad suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya 

Setatus sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan 

tujuan mencapai keluarga yang sakinaḥ, mawaddaḥ  dan warahmaḥ. 16  

Perkawinan dalam literatur Fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua 

kalimat yaitu nikah   ) نكح ) dan zawaj  (  Kedua kata ini merupakan kata .( زوج 

yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat 

dalam al-Qur’an dan hadits Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam al-

Qur’an dengan arti kawin, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. An-

nisa’[4]:317

                                                             
16 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam (Jakarta: P.T Rineka Cipta, 1993), 188. 
17 Kementrian Agama RI. Al Qur’an dan Terjemah. (Jakarta: Adhwaul Bayan, 2015), 77 
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ِسُطواِِْۡفِۡۡإَونۡ  ُۡتق  َّلا
َ
ۡأ ُتم  ََتََٰمَِٰۡخف  ْۡفَۡۡٱۡل  َِنۡۡٱنِكُحوا ََٰعَۖۡۡٱلن َِسآءَِۡماَۡطاَبۡلَُكمۡم  ََٰثَۡوُرَب َۡوثَُل ََنَٰ َمث 

ُۡ ِدل َۡتع  َّلا
َ
ۡأ ُتم  ِۡخف  َۡتُعولُواْۡفَإِن  َّلا

َ
ََنٰٓۡأ د 

َ
َٰلَِكۡأ َۚۡۡذ ي َمَُٰنُكم 

َ
ۡأ َۡماَۡملََكت  و 

َ
َِٰحَدًةۡأ  ٣ۡواْۡفََو

Redaksi ayat di atas menerangkan bahwa anjuran untuk menikahi  

seorang perempuan boleh lebih dari satu yaitu dua sampai empat perempuan, 

dengan syarat dapat berlaku adil terhadap istri-istri yang telah dinikahi. Dan 

jika tidak dapat berlaku adil maka dianjurkan cukup satu perempuan saja. 

Demikian pula banyak terdapat kata za-wa-ja dalam al-Qur’an dalam 

arti kawin, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Ahzab [33]:3718 

َعَمِۡۡإَوذۡ  ن 
َ
ِٓيۡأ َُۡتُقوُلۡلَِّلا َۡعلَي َكَۡزو َجَكۡوَۡۡٱّللا ِسك  م 

َ
ۡأ َتَۡعلَي هِ َعم  ن 

َ
َۡوأ َۡۡٱتاقَِۡعلَي هِ َوُُت ِِفِِۡفۡۡٱّللا

ۡ َۡما ِسَك َُۡنف  َۡوَُت ََشۡۡٱّللا ُۡوَۡۡٱنلااَسُۡمب ِديهِ َۡوَطٗراۡۡٱّللا ِن َها ۡم  َۡزي ٞد ۡقَََضَٰ ا ۡفَلَما َُٰهَۖ َُۡت َشى ن
َ
ۡأ َحقُّ

َ
أ

َنََٰكَهازَۡ ۡۡواج  ۡلََعَ ۡيَُكوَن ََّۡل ِمنِيَۡلََِك  ۡۡٱل ُمؤ  َۡوَطٗراۚۡ ِۡمن ُهنا ْ ا ۡقََضو  ۡإَِذا د ِعَيآئِِهم 
َ
ۡأ َوَِٰج ز 

َ
ۡأ ِِۡفٓ َحَرٞج

ُرۡ م 
َ
َِۡوََكَنۡأ ُعوَّٗلۡۡٱّللا  ٣٧َۡمف 

Demikian pula terdapat dalam surat Al-ahzab ayat 37 yang 

menerangkan terkait pernikah an, dimana didalamnya terdapat kisah Zaid bin 

Haritsah merupakan tawanan pada masa jahiliyah yang kemudian Rasulullah 

memerdekakannya dan diangkat menjadi anaknya. Zaid merupakan suami 

dari Zainab binti Jahsy yang kemudian Zaid mentalak zainab dan terjadilah 

                                                             
18 Kementrian Agama RI. Al Qur’an dan Terjemah, 423 
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perceraian, setelah Zainab menyelesaikan masa iddahnya kemudian 

Rasulullah menikah inya.  

Secara arti kata nikah  atau zawaj  berarti “bergabung (ضم)  “hubungan 

kelamin” (وطء)  dan juga berarti “akad” (عقد) . Dalam arti terminologis dalam 

Kitab-Kitab fiqih banyak diartikan dengan:  

ۡعقدۡيتضمنۡاباحةۡالوطءۡبلفظۡاَّلنكاحۡاوۡالزتوج   

Yang artinya: akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan 

hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja.19 

Pernikah an merupakan salah satu pokok hidup yang paling utama 

dalam pergaulan atau bermasyarakat yang sempurna. Pernikah an itu bukan 

saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah 

tangga dan keturunan, akan tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan 

menuju pintu keberkahan atau perkenalan antara suatu kaum dengan kaum 

yang lainya. Yang mana perkenalan tersebut akan menjadi jalan untuk 

menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainya. 

Pernikah an dapat dikatakan sebagai jalan untuk saling mempererat 

hubungan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan 

manusia, bukan saja antara suami dan istri dan keturunannya, akan tetapi 

antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, 

yang saling kasih-mengasihi, akan berpindahlah kebaikan tersebut kepada 

semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu-

                                                             
19 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih (Jakarta: P.T Prenada Media, 2003), 73 
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kesatuan dalam segala urusan, saling bertolong-menolong sesamanya dalam 

menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Dan selain itu, dengan 

pernikah an seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.20 

Seperti sabda Rasulullah Saw: 

ِۡبِْنَۡمْسُعوٍدۡريضۡاّللۡعنهَۡقاَلۡ ِۡصىلۡاّللۡعليهۡوسلمۡرَُسوَۡقاَلۡ:َعْنَۡعبِْدۡاّلَلا ۡۡ)ُلۡاّلَلا يَاَۡمْعََشَ

َباِبَۡمِنۡاْسَتَطاَعِۡمنُْكُمۡاَْْلَا ْجۡۡئَةَۡاَلشا وا ۡۡفَإِناهُۡۡ,فَلَْيزَتَ َغضُّ
َ
ْحَصنُۡۡ,ۡلِلَْبَصِۡۡأ

َ
ۡلَمَْۡۡوَمنْۡۡ,ۡجِۡلِلَْفرَْۡۡوأ

َۡعلَْۡيه21ِۡ وْمِۡۡ;ۡفَإِناهَُۡۡلُۡۡوَِجاءۡ ۡ( ُۡمتاَفقۡ   يَْسَتِطعَْۡۡفَعلَيْهِۡۡبِالصا

Pernikah an merupakan salah satu cara untuk terlepas dari kemaksiatan 

dan hawa nafsu seseorang, sebagaimana yang telah diterangkan terhadap 

hadits di atas bahwa apabila seorang pemuda telah mampu untuk berumah 

tangga maka dianjurkan untuk segera menikah . Dan apabila belum mampu 

maka dianjurkan bagi kita berpuasa untuk mengendalikan hawa nafsu. 

2. Dasar Hukum Perkawinan 

Adapun nash dan dalil-dalil naqli yang berkenaan dengan perkawinan 

yang itu bersumber dari Al-Qur’an dan hadits Nabi Muhammad SAW.22 

a. Sumber nash Al-Qur’an yang berkaitan dengan perkawinan 

diantaranya: 

1) Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa’ [4]:323 

                                                             
20 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam (Bandung: P.T. Sinar Baru Algensindo, 2011), 374 
21 Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, Terjemah Bulughul Maram (Semarang: P.T. Pustaka Nuun, 

2011), 266. 

 
22 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, 188 
23 Kementrian Agama RI. Al Qur’an dan Terjemah, 77 
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ِۡۡإَونۡ  ِِۡف ْ ِسُطوا ُۡتق  َّلا
َ
ۡأ ُتم  ََتََٰمَِٰۡخف  ْۡفَۡۡٱۡل  ۡۡٱنِكُحوا َِن ۡم  ۡلَُكم َۡطاَب ۡۡٱلن َِسآءَِۡما َمث ََنَٰ

ۡ َّلا
َ
ۡأ ََنٰٓ د 

َ
َٰلَِكۡأ َۡذ ۡۚ ي َمَُٰنُكم 

َ
ۡأ َۡماَۡملََكت  و 

َ
ۡأ َِٰحَدةً ِدلُواْۡفََو َۡتع  َّلا

َ
ۡأ ُتم  ِۡخف  فَإِن  ََٰعَۖۡ ََٰثَۡوُرَب َۡوثَُل

 ٣َۡتُعولُواْۡ

Anjuran menikah  sebagaimana yang telah dijelaskan dalam 

firman Allah di atas, bahwa bila seorang laki-laki telah mampu untuk 

menikah  dan dapat berlaku adil maka diperbolehkan baginya untuk 

menikahi satu sampai empat wanita. Dan jika merasa kurang untuk 

bisa berlaku adil maka dianjurkan cukup satu saja. 

2) Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Rum [30]:2124 

َٰتِهَِۡۡوِمنۡ  ْۡإَِۡل َهاۡوََجَعَلۡبَي َنُكمۡۡۦَٓۡءاَي ُكُنٓوا ۡل ِتَس  َوَٰٗجا ز 
َ
ۡأ نُفِسُكم 

َ
ۡأ ِن  َۡخلََقۡلَُكمۡم  ن 

َ
أ

ُروَنۡ ٖمَۡيَتَفكا َٰٖتۡل َِقو  َٰلَِكۡٓأَلَي ِِۡفَۡذ إِنا ۡۡۚ ًَة ٗةَۡورَۡح  َودا  ٢١ۡما

Allah SWT menciptakan makhluknya dengan pasangan hidup 

dari golongannya atau sejenisnya, maksud dari pasangan ialah Allah 

ciptakan hawa dari tulang rusuk Nabi Adam disebelah kiri yang 

paling pendek. Maka berangkat dari situlah sudah menjadi sunatullah 

bahwa pasangan hidup laki-laki ialah perempuan bukan dengan 

golongan jin atau hewan. Dengan adanya pasangan hidup bagi 

manusia maka secara tidak langsung bentuk rasa kebersamaan, 

                                                             
24 Kementrian Agama RI. Al Qur’an dan Terjemah, 406 
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kenyamanan dan kasih sayang akan terlihat didalam suatu pasangan 

atau rumah tangga seseorang,  maka inti dari pada isi kandungan 

ayat diatas bahwa kehidupan berpasang-pasang ini merupakan 

ajakan dari Allah untuk senantiasa berfikir akan kebesarannya, 

sehingga titik pemahaman tidak berpacu hanya kepada tujuan dari 

perkawinan yaitu menbentuk keluarga sakinaḥ  mawaddaḥ , rahmah 

dan keturunan.     

3) Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa’ [4]:2225 

َۡۡوََّلۡ َِن َۡءابَآؤُُكمۡم  ۡنََكَح َۡما ْ ۡإِناهُۡۡٱلن َِسآءِۡتَنِكُحوا َفۚۡ
َۡسلَ ۡقَد  َۡما َِٰحَشٗةۡۡۥإَِّلا َۡف ََكَن

ٗتاَۡوَسآَءَۡسبِيًًلۡ  ٢٢َۡوَمق 

Dalam perkawinan terdapat aturan-aturan atau larangan yang 

tidak diperbolehkan, salah satu contohnya sebagaimana firman Allah 

di dalam Al-qur’an surat An-nisa’ ayat 22 bahwa dilarang bagi umat 

muslim menikahi  istri dari ayah seseorang atau bisa dikatakan ibu 

kandung seseorang itu sendiri. 

4) Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa’ [4]:2326 

ۡ َِمت  َۡوبََناُتُۡۡحر  َُٰتُكم  َۡوَخََٰل َُٰتُكم  ۡوََعما َٰتُُكم  َخَو
َ
َۡوأ َۡوبََناتُُكم  َهَُٰتُكم  ما

ُ
ۡأ َعلَي ُكم 

خِۡ
َ ۡۡٱۡل  ِتَۡوبََناُت خ 

ُ ۡۡٱۡل  َهَُٰتُكُم ما
ُ
َِٰتَٓۡوأ ۡۡٱلا َِن ۡم  َٰتُُكم َخَو

َ
َۡوأ نَُكم  ۡرَضع 

َ
َضََٰعةِۡأ ۡٱلرا

                                                             
25 Kementrian Agama RI. Al Qur’an dan Terjemah, 81 
26 Kementrian Agama RI. Al Qur’an dan Terjemah, 81 
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ئُِبُكُمۡ َۡوَرَبٰٓ َهَُٰتۡنَِسآئُِكم  ما
ُ
ََٰۡوأ ِنۡن َِسآئُِكُمۡٱلا َِٰتِۡتِِۡفُۡحُجورُِكمۡم  ۡۡٱلا َدَخل ُتمۡبِهِنا

ۡ َنآئُِكُم ب 
َ
ۡأ ۡوََحَلٰٓئُِل َۡعلَي ُكم  ُۡجَناَح ۡفًََل ۡبِِهنا َۡدَخل ُتم ْ ۡتَُكونُوا ۡلام  ِينَۡفَإِن ۡۡٱَّلا ِمن 

ۡ َ نََۡت َمُعواَْۡبي 
َ
َۡوأ َٰبُِكم  َل ص 

َ
ِۡأ َتي  خ 

ُ َۡسلََفَۗۡإِۡۡٱۡل  َۡماۡقَد  َۡۡنۡاإَِّلا ََكَنَۡغُفوٗراۡراِحيٗماۡۡٱّللا

٢٣ۡ 

Adapun ayat 23 dalam surat An-Nisa’ merupakan lanjutan dari 

ayat 22 yang menerangkan terkait larangan-larang yang tidak 

dianjurkan dalam perkawinan, dalam firman Allah di atas dijelaskan 

bahwa diharamkan bagi seseorang menikahi kerabat keluarganya 

sendiri contohnya ibunya sendiri, anak perempuannya, saudara-

saudara perempuan, saudara ayah yang perempuan, saudara ibu 

perempuan, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, anak-anak 

perempuan dari saudara perempuan, saudara kandung, saudara 

sesusuan, mertua, anak tiri, menantu. Ketentuan-ketentuan tersebut 

yang berlaku bagi umat islam pada saat ini baik dalam Al-qur’an dan 

Undang-Undang yang mengatur. 

5) Allah SWT berfirman dalam Q.S Az-Zariyat [51]:4927 

ُروَنَۡۡوِمن ۡتََذكا ۡلََعلاُكم  ِ َناَۡزو َجي  ٍءَۡخلَق  ََۡش  ِ
 ٤٩ُۡك 

                                                             
27 Kementrian Agama RI. Al Qur’an dan Terjemah, 522 
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Sungguh banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada 

umat manusia salah satunya ialah dalam penciptaannya semua 

makhluk yang telah diciptakan berpasang-pasang, begitupun 

manusia memiliki pasangan hidup dengan melalui suatu perkawinan 

yang nantinya akan menyatukan antara laki-laki dengan perempuan 

yang akan membentuk suatu keluarga yang tentunya sakinaḥ,  

mawaddaḥ warahmaḥ. Maka maksud dari pada ayat di atas ialah kita 

dituntut untuk sadar dan mengingat bahwa hal tersebut tedak luput 

dari kebesaran Allah yang telah diberikan kepada umatnya. 

6) Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nur [24]:3228 

ْۡ نِكُحوا
َ
ََٰمََٰۡۡوأ َي

َ ۡوَۡۡٱۡل  َٰلِِحيَِۡمنُكم  ۡيَُكونُواْۡۡٱلصا ۡإِن ۡۚ ِۡإَوَمآئُِكم  ِۡعَبادُِكم  ِمن 

نِِهُمُۡفَقرَۡ ُۡآَءُۡيغ  لِهِۡۡٱّللا ِۡمنۡفَض  ُۡوَۡۡۗۦَ َۡعلِيٞمۡۡٱّللا  ٣٢َۡوَِٰسع 

Dianjurkan bagi manusia untuk menikahi seseorang diantara 

kita yang masih dalam keadaan membujang yaitu bujang dengan 

seorang gadis dan duda dengan seorang janda. Dari kalimat diatas 

dapat kita tarik kesimpulan bahwa tidak dianjurkan bagi kita untuk 

menikahi  laki-laki atau wanita yang telah memiliki pasangan 

sebagai suami istri yang sah.  

 

                                                             
28 Kementrian Agama RI. Al Qur’an dan Terjemah, 354 
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b. Sumber dali-dalil naqli yang berkenaan dengan sunnah Rasulullah 

SAW sebagai berikut:  

1) Hadits dari Abdullah ibn Mas’ud ra.,  

ِۡصىلۡاّللۡعليهۡوسلم:ۡ ِۡبِْنَۡمْسُعوٍدۡريضۡاّللۡعنهَۡقاَلۡنَلَاَۡرُسوُلۡاّلَلا َعْنَۡعبِْدۡاّلَلا

ۡلِلَْبَصِۡۡ,ۡ َغضُّ
َ
ْجۡ,ۡفَإِناُهۡأ وا َباِبَۡمِنۡاْسَتَطاَعِۡمنُْكُمۡاَْْلَاَءةَۡفَلَْيزَتَ ۡاَلشا يَاَۡمْعََشَ

29 ۡعَۡلَيْهِ . ُۡمتاَفقۡ  وْمِۡۡفَإِناُهَۡلُۡوَِجاءۡ  ْحَصُنۡلِلَْفْرِجۡ,َۡوَمْنۡلَْمۡيَْسَتِطْعَۡفَعلَيْهِۡبِالصا
َ
 َوأ

Hadits dari Abdullah ibn Mas’ud diterangkan bahwa dengan 

adanya perkawinan dapat menundukkan pandangan dan memelihara 

kemaluan bagi setiap lali-laki dan perempuan, dengan syarat ketika 

kita telah mampu untuk berumah tangga. Dan apabila kita belum 

mampu maka dianjurkan bagi kita untuk berpuasa agar dapat 

mengendalikan kita. 

2) Hadits dari Anas ibn Malik ra., 

ىََْنۡ
َ
ََۡۡوأ ۡصىلۡاّللۡعليهۡوسلمَۡۡحَِدۡاّلَلا ۡانَلاِِبا نا

َ
ۡنَِسۡبِْنَۡمالٍِكۡريضۡاّللۡعنهۡأ

َ
وََعْنۡأ

جُۡۡاَلن َِساءََۡۡفَمنْۡۡرَِغَبَۡۡعنْۡۡ تََزوا
َ
فْطِۡرَُۡۡوأ

ُ
ُصوُمَۡوأ

َ
نَامَُۡۡوأ

َ
َۡوأ ِ

َصىل 
ُ
نَاۡأ
َ
ۡأ ِ يْهَِۡوقَاَلۡ:ۡلَكَِۡن 

َعلَ

30. َۡعلَيْهِ ۡ.ُۡمتاَفقۡ  ِ  ُسناِتۡۡفَلَيَْسِۡۡمَن 

                                                             
29 Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, 266 
30 Ibid. 
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Anas ibn Malik ra. Bahwa Nabi Muhammad bersabda beliau 

melakukan sunnahnya yaitu sholat, tidur, berpuasa, berbuka dan 

menikahi  wanita. Dan dalam kalimat yang terakhir dalam haditsnya 

ditegaskan bahwa barang siapa yang membenci terhadap sunnahku 

maka dia bukan termasuk golongan umatku. 

3) Hadits dari Anas ibn Malik ra. 

ِلۡ َِۡۡويَنََْهَۡعنِۡۡاتلابَتُّ ُمُرۡبِاْْلَاَءة
ْ
ِۡصىلۡاّللۡعليهۡوسلمۡيَأ وََعنُْهَۡقاَلۡ:ََۡكَنۡرَُسوُلۡاّلَلا

ۡ, ۡنْبَِياَءۡيَوَْمۡاَلْۡقَِياَمةِ
َ
ۡبُِكُمۡاَْۡل ُۡمََكثِر  َنْهًياَۡشِديًداَۡويَُقوُلۡ:ۡتََزواُجواۡاَلَْوُدوَدۡاَلَْولُوَدۡإَِن ِ

َحهُۡۡاِبْۡنُِۡۡحباانَۡ.31 ْۡحَدَُۡۡوَصحا
َ
 َرَواهُۡۡأ

Anas ibn Malik ra, mengatakan bahwa Rasulullah saw pernah 

memerintahkan kepadanya untuk dilarang membujang dan 

dianjurkan untuk berumah tangga atau menikah , dan mengawini 

seorang wanita yang memiliki kasih sayang yang besar dan subur. 

Dalam redaksi diatas jelas bahwa Rasulullah tidak menginginkan 

atau menganjurkan umatnya membujang akan tetapi beliau 

mengajarkan kepada umatnya untuk berkeluarga membentuk rumah 

tangga yang bahagia dan kekal.  

 

 

 

                                                             
31 Ibid. 
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4) Hadits dari Abu Hurairah ra., 

ةُۡۡ
َ
ِِبُۡهرَۡيَْرَةۡريضۡاّللۡعنهَۡعِنۡانلاِِب ِۡۡصىلۡاّللۡعليهۡوسلمَۡقاَلۡ:ُۡتنَْۡكحُۡۡاَلَْمْرأ

َ
وََعْنۡأ

ۡ ََۡ,ُۡمتاَفقۡ  ِينِۡۡتَِربَْتۡۡيَدَۡا ْربَعٍۡۡ:ۡلَِمالَِهاَۡوِِلََسبَِهاَوِِلََمالَِهاۡ,َۡوِلِينَِهافَاْظَفرْۡۡبَِذاتِۡۡاَل 
َ
ِۡل

32. بَْعةِ  َعلَيْهَِۡمعَۡۡبَقِيۡاةِۡاَلسا

Penjelasan dari hadits di atas bahwa dalam memilih atau 

menentukan pasangan hidup ada beberapa kreteria yaitu hartanya, 

keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Jika empat hal tersebut 

telah terpenuhi maka dengan izin Allah suatu pasangan suami dan 

istri tersebut akan bahagia didunia dan akhirat.   

B. Rukun dan Syarat Perkawinan 

Dalam melangsungkan suatu perkawinan rukun dan syarat perkawinan 

adalah bagian yang sangat penting, yang mana apabila salah satu di antaranya 

tidak terpenuhi maka pernikah an tersebut tidak sah atau tidak sempurna. 

Rukun dan syarat menentukan suatu Hukum terutama yang menyangkut 

dengan sah atau tidaknya. Yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah 

keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan yang mana 

dengan segala unsurnya bukan hanya akad nikah  itu sendiri. Dengan begitu rukun 

syarat perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud alam suatu 

perkawinan, baik yang menyangkut unsur dalam, maupun unsur luarnya. 

                                                             
32 Ibid, 267. 
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Unsur pokok suatu perkawinan adalah antara laki-laki dan perempuan yang 

akan melangsungkan akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad 

dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan bahwa telah berlangsungnya 

akad perkwinan itu beserta mahar. Para jumhur ulama’ menetapkan akad, kedua 

mempelai, wali si perempuan dan saksi sebagai rukun dari perkawinan, yang 

mana bila tidak ada salah satu di antaranya perkawinan itu tidak sah. Sedangkan 

mahar ditempatkan sebagai syarat dalam arti tidak menentukan kelangsungan 

akad nikah , namun harus dilaksanakan dalam masa perkawinan.33 

1. Rukun Perkawinan 

Dalam rukun perkawinan, untuk melangsungkan suatu perkawinan 

maka harus memenuhi beberapa kompenen diantaranya:34 

a. Calon mempelai laki-laki 

b. Calon mempelai perempuan 

c. Wali nikah  

d. Dua orang saksi 

e. Mahar  

f. Ijab - Qabul  

2. Syarat Perkawinan 

Syarat perkawinan merupakan syarat yang berkaitan dengan rukun-

rukun perkawinan, sebagaimana kelima rukun perkawinan diatas:35 

 

                                                             
33 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, 87. 
34 Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Indonesia 

(Jakarta: P.T. Kencana Prenada Media Grup, 2010), 277 
35 Ibid.  
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a. Syarat calon suami: 

1) Bukan mahram dari calon istri 

2) Tidak terpaksa / kemauan sendiri 

3) Orangnya tertentu / jelas orangnya 

4) Tidak sedang menjalankan ihram haji 

Dalam Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 juga telah diatur 

bahwasannya calon suami minimum berumur 19 tahun.36 

b. Syarat calon istri: 

1) Tidak ada halangan hukum yaitu: 

- tidak bersuami 

- bukan mahram 

- tidak sedang dalam iddah 

2) Merdeka atas kemauan sendiri, didalam Pasal 16 ayat 1 (KHI) 

disebutkan bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa 

pernyataan tegas dan nyata dangan tulisan, lisan atau isyarat tapi 

dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan  yang 

tegas.37 Pasal 17 ayat 2 (KHI), bila perkawinan tidak disetujui oleh 

salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat 

dilangsungkan.38 

c. Syarat wali 

1) Laki-laki 

                                                             
36 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974  
37 Kompilasi Hukum Islam pasal 16 ayat 1 
38 Kompilasi Hukum Islam pasal 17 ayat 2 
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2) Baligh  

3) Waras akalnya  

4) Tidak terpaksa 

5) Adil  

6) Tidak sedang ihram haji 

d. Syarat saksi-saksi 

1) Laki-laki  

2) Baligh  

3) Waras akalnya  

4) Dapat mendengar dan melihat 

5) Bebas, tidak terpaksa 

6) Tidak sedang mengerjakan ihram 

7) Memahami yang dipergunakan untuk ijab 

e. Syarat-syarat ijab kabul 

1) Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak 

(pelaku akad dan penerima akad dan saksi) 

2) Singkat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukan waktu 

lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukan 

waktu lampau sedang lainya dengan kalimat yang menunjukan 

waktu yang akan datang. 39 

 

 

                                                             
39 Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Indonesia, 

278. 
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C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan 

1. Tujuan Perkawinan 

Allah mensyariatkan suatu pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat 

bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan 

beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, untuk mencapai kehidupan 

yang bahagia dan menjahui dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT 

telah membekali manusia dengan syari’at dan Hukum-Hukum Islam yang 

senantiasa agar dilaksanakannya dengan baik. 

Tujuan suatu pernikahan atau perkawinan di dalam Islam tidak hanya 

sekedar untuk memenuhi nafsu biologis atau pelampiasan nafsu, akan tetapi 

memiliki tujuan-tujuan yang sangat penting yang berkaitan dengan sosial, 

psikologi, dan Agama.40 

Oleh karena itu ada beberapa tujuan yang disyari’atkannya suatu 

perkawinan bagi umat Islam. Di antaranya adalah:41 

a. Untuk mendapatkan anak atau keturunan yang akan melanjutkan 

generasi-generasi yang akan datang. Hal ini sebagaimana Allah SWT 

berfirman dalam dikatakan Q.S An-Nisa’ [4]:142 

                                                             
40 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. Fiqih Munakahat. 

(Jakarta: Amzah,2009), 39. 
41 Agus Salim, Risalah Nikah (Jakarta: P.T. Pustaka Amani, 2002), 6. 
42 Kementrian Agama RI. Al Qur’an dan Terjemah, 77 
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َها يُّ
َ
أ ْۡۡٱنلااُسَۡۡيٰٓ ِيَرباُكُمۡۡٱتاُقوا ٖسَۡوَِٰحَدةٖۡوََخلََقۡمِۡۡٱَّلا ف  ِنۡنا َۡخلََقُكمۡم  ن َهاَۡزو َجَهاَۡوبَثا

ۡوَۡ ۡۚ َۡونَِساٗٓء َۡكثرِٗيا ۡرَِجاَّٗل ِْۡمن ُهَما َۡۡٱتاُقوا ِيۡٱّللا ۡبِهِۡۡٱَّلا ۚۡۡوَۡۡۦتََسآَءلُوَن ر َحاَم
َ ۡۡٱۡل  َۡإِنا ََكَنۡۡٱّللا

ۡرَۡ  ١ۡۡقِيٗباَعلَي ُكم 

Allah menciptakan Adam dan Hawa sebagai pasangan dan dari 

merekalah laki-laki dan perempuan berkembangbiak menjadi banyak. 

Maka dengan adanya Adam Dan Hawa muncullah generasi-generasi baru 

yang nantinya akan membela dan memperjuangkan Agama Islam.  

b. Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia, yang penuh ketenangan 

hidup dan rasa kasih sayang.43 Sebagaimana yang terdapat dalam firman 

Allah SWT Q.S Ar-Rum ayat [30]:2144 

َٰتِهَِۡۡوِمنۡ  ٗةۡۡۦَٓۡءاَي َودا ْۡإَِۡل َهاۡوََجَعَلۡبَي َنُكمۡما ُكُنٓوا َوَٰٗجاۡل ِتَس  ز 
َ
ۡأ نُفِسُكم 

َ
ۡأ ِن  َۡخلََقۡلَُكمۡم  ن 

َ
أ

ُروَنۡ ٖمَۡيَتَفكا َٰٖتۡل َِقو  َٰلَِكۡٓأَلَي ِِۡفَۡذ إِنا ۡۡۚ ًة َ  ٢١َۡورَۡح 

Dengan adanya pasangan suami istri dalam rumah tangga maka 

dalam hubungan tersebut timbullah rasa kasih sayang dan ketentraman di 

dalam keluarga. 

c. Untuk menumbuhkan rasa saling mencintai dan saling menyayangi. 

d. Untuk meningkatkan kualitas ibadah (taqwa) kepada Allah SWT. 

                                                             
43 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, 80. 
44 Kementrian Agama RI. Al Qur’an dan Terjemah, 406 
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e. Dapat menimbulkan keberkahan hidup. Dalam hal ini dapat dirasakan 

perbedaanya antara hidup sendirian dengan hidup ketika sudah 

berkeluarga, yang mana penghematan sangat mendapat perhatian yang 

sungguh-sungguh. 

f. Menenangkan hati orang dan famili. 

2. Hikmah Perkawinan 

Islam sangat menyukai dengan adanya perkawinan dan segala akibat 

baik yang berkenaan dengan perkawinan, bagi manusia maupun bagi 

masyarakat pada umumnya. 

Oleh karena itu perkawinan sendiri memiliki manfaat atau hikmah 

tersendiri, di antaranya ialah: 

a. Perkawinan dapat menentramkan jiwa. 

b. Perkawinan dapat meredam emosi. 

c. Perkawinan dapat menutup pandangan dari segala yang di larang oleh 

Allah dan senantiasa untuk mendapatkan kasih sayang suami istri yang 

halal.45 

D. Putusnya Perkawinan 

Pada dasarnya perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan 

dilaksanakan adalah untuk waktu yang sangat panjang atau selamanya sampai 

akhir hayat, karena inilah yang sebenarnya yang dikehendaki oleh agama Islam. 

Akan tetapi pada kenyataannya perkawinan dapat putus dengan beberapa hal yang 

menyebabkannya putus dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi, dalam 

                                                             
45 Agus Salim, Risalah Nikah (Jakarta: P.T. Pustaka Amani, 2002), 6. 
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artian apabila perkawinan tersebut dilanjukan akan timbul suatu kemudaratan. 

Maka dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan adalah langkah 

terakhir dari usaha melanjutkan suatu rumah tangga, namun ada juga perkawinan 

yang putus akibat takdir yang telah ditentukan oleh Allah semisal, salah satu 

pasangan telah meninggal dunia maka terputuslah suatu perkawinan yang sah 

tersebut, putusnya perkawinan seperti itulah adalah jalan keluar yang baik. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahin 1974 tentang 

perkawinan Pasal 38. Dikatakan bahwa, putusnya suatu perkawinan ada beberapa 

kemungkinan: (a) kematian, (b) perceraian dan (c) atas keputusan Pengadilan.46 

Putusnya suatu perkawinan dalam artian adalah berakhirnya hubungan yang 

sah antara sesorang laki-laki dengan perempuan, yang dulunya adalah satu 

pasangan yang hidup berumah tangga bersama. Putusnya suatu perkawinan 

mempunyai segi atau beragam-ragam alasan yang berbeda-beda, dalam hal ini ada 

empat kemungkinan putusnya suatu perkawinan diantaranya adalah: 

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah, melalui matinya salah satu dari 

pasangan tersebut, maka dari itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan 

perkawinan tersebut. 

2. Putusnya perkawinan atas kehendak dari suami, dengan alasan tertentu dan 

dinyatakan kehendak tersebut dengan ucapan tertentu, putusnya perkawinan 

ini disebut talak. 

3. Putusnya perkawinan dengan kehendak sang istri, karena sang istri melihat 

sesuatu yang mengakibatkan untuk menghendaki putusnya suatu perkawinan, 

                                                             
46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 
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akan tetapi sang suami tidak menghendaki hal tersebut, maka kehendak yang 

telah disampaikan sang istri ini dianjurkan untuk membayar uang ganti rugi 

yang akan diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapan untuk 

memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara seperti ini 

disebut khulu’. 

4. Putusnya perkawinan atas kehendak Hakim sebagai pihak ketiga setelah 

melihat adanya sesuatu pada pasangan suami dan istri yang mana telah 

menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan tersebut untuk dilanjutkan, 

maka putusnya perkawinan yang seperti ini disebut dengan fasakḥ. 47 

Perlu kita ketahui bahwa disamping itu ada beberapa hal yang mana suatu 

hubungan suami dan istri yang awalnya di halalkan oleh Agama, akan tetapi justru 

dalam hal ini mereka tidak dapat lagi melakukan layaknya hubungan sebagai 

suami dan istri, akan tetapi hubungan perkawinan mereka tidak terputus secara 

hukum syara’. Terhentinya hubungan perkawinan dalam hal ini ada tiga macam 

bentuk: 

a. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah melontarkan 

perkataanya kepada istrinya dengan menyamakan istrinya dengan ibunya. 

Maka ia dapat meneruskan hubungan tersebut apabila telah membayar 

kafaraḥ. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut zhihar. 

b. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah telah bersumpah kepada 

sitrinya tidak akan menggaulinya dengan masa-masa tertentu, maka dia tidak 

dapat melakukan hubungan lagi  apabila tidak membayar kafaraḥ atas 

                                                             
47 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, 124. 
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sumpahnya tersebut, namun perkawinan akan tetap utuh. Terhentinya 

hubungan perkawinan dalam bentu ini disebut: ila’. 

c. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyatakan sumpah 

atas kebenaran tuduhannya terhadap istrinya yang berbuat zina, yang mana 

sampai proses li’an tersebut selesai dan perceraian dimuka Hakim. 

Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut: li’an.48 

E. Tajdidun nikaḥ dalam Pandangan Fiqih 

1. Pengertian Tajdidun nikaḥ  

Bangun nikah  adalah istilah nama yang di pakai oleh masyarakat jawa, 

yang mana jika ditarik dalam bahasa Indonesia artinya memperbaruhi nikah , 

sedangkan jika ditarik ke dalam bahasa Arab adalah Tajdid Al-nikaḥ, yaitu 

berawal dari Tajdid  yang menurut bahasa adalah pembaharuan yang 

merupakan bentuk dari   دُ  - تَْجِدْيًدا  49.(jaddada-yujaddidu-tajdidan)  َجدََّد - يَُجدِّ

Kata tajdid memiliki arti yang sangat luas diantaranya adalah 

membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau 

memperbaiki kembali agar menjadi keluarga yang sakinaḥ mawaddaḥ  dan 

warahmaḥ.50 Sedangkan menurut terminologi istilah tajdid memiliki dua 

makna diantaranya: pertama, ketika dilihat sasarannya, dasarnya, landasan 

dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka tajdid bermakna mengembalikan 

segala sesuatu kepada aslinya. Yang kedua, tajdid bermakna modernisasi, 

                                                             
48 Ibid, 125. 
49 Husain Al-Habsyi, kamus Al-kautsar Lengkap, (Surabaya YAPI, 1997), Vol 43. 
50 Humairoh, “Tinjauan Hukum Islam terhadap akad nikah ulang bagi pasangan pekerja 

sebagai TKI: Studi Di Desa. Teras bendung Kec. Lebak Wangi, Kab. Serang” (Skripsi, UIN Syarif 

Hidayatullah JAKARTA, 2017), 37. 



 
 

35 
 

apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak berubah-ubah untuk 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.51 

Menurut Drs. Abu Baiquni dan Drs. Arni Fauziana, memaparkan 

tentang definisi tajdid yaitu memperbaharui atau menghidupkan kembali 

nilai-nilai keagamaan sesuai dengan Al-qur’an dan Hadits Rasullah S.A.W, 

setelah mengalami pergeseran nilai ajaran karena khafarat dan bid’ah di 

lingkungan umat Islam.52 Sedangkan menurut Masjfuk Zuhdi kata tajdid yaitu 

memiliki pengertian yang luas, karena dalam kata tersebut memiliki tiga 

unsur yang saling berhubungan di  antaranya ialah: pertama, al-i’adah artinya 

mengembalikan masalah-masalah agama terutama yang bersifat khilafiyah 

kepada sumber ajaran Agama Islam, yaitu al-Qur’an dan al-Hadits. 

Kedua, al-ibanah yang artinya purifikasi atau pemurnian Agama Islam 

dari segala macam bentuk bid’ah khurafat serta pembebasan berfikir 

(liberalisai) ajaran Agama Islam dari fanatik mazhab, aliran, ideologi yang 

mana bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Agama Islam. Ketiga, al-

ihya’ artinya menghidupkan kembali, menggerakkan, memajukan dan 

memperbarui pemikiran dan melaksanakan ajaran Islam.53 

2. Hukum Tajdidun nikaḥ  

Hukum istilah praktik tajdidun nikaḥ memiliki dua pendapat yang 

berbeda di antaranya ialah: 

 

                                                             
51 Wahdan Arizza Lutfi, “Pandangan Kiyai terhadap tradisi mbangun nikah guna 

menekan perceraian dalam kehidupan mahligai keluarga” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang, 2016), 54. 
52 Ibid. 
53 Ibid, 55. 
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a. Boleh menurut pendapat yang shahih 

Tajdidun nikaḥ atau memperbaruhi nikah  diperbolehkan jika hanya 

sekedar tajamul (keindahan atau pura-pura),54 seperti halnya contoh-

contoh kasus yang ada di masyarakat yang mana suatu pasangan yang 

telah melaksanakan pernikahan dan sah menurut Agama serta telah 

tercatat di kantor urusan Agama (KUA), dengan bermacam-macam 

alasan setiap pasangan yang memungkinkan mereka melakukan istilah 

bangun nikah , salah satunya alasannya karena kurang harmonisnya 

keluarganya sering mengalami pertengkaran antara sitri dan suami, dan 

juga umur pernikah an yang sangat panjang akan tetapi belum dikaruniai 

keturunan. 

Maka dalam hal ini hukum bangun nikah  atau memperbaharui 

nikah  menurut Syaikh Ibnu Hajar dan jumhur ulama’ Syafi’iyah tidak 

membatalkan nikah  yang pertama, yang mana dengan catatan pengantin 

laki-laki tetap menyakini bahwa nikah  yang pertama tidak rusak. 

Pendapat tersebut adalah shahih, karena di dalam memperbaruhi nikah  

terdapat unsur tajamul (memperindah) dan ihtiyat (kehati-hatian dari 

sepasangan suami istri). Karena bisa saja terjadi sesuatu yang bisa 

merusak nikah  tanpa mereka sadari. Sehingga bengun nikah  guna 

mengantisipasi kemungkinan tersebut.  (Tuhfat al-Muhtaj juz 7 halaman 
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391, Hasyiyat al-Jamal ‘ala al-Manhaj juz 4 halaman 245 dan Syarh al-

Manhaj li Syihab Ibn Hajar juz 4 halaman 391).55 

َنۡ 
َ
دَۡۡأ ْوجُِۡۡمَواَفَقةُُِۡمََر  ۡۡالَز  ْۡصَمةِعِۡالْۡۡبِانْقَِضاءِۡۡاْعِِتَافًاۡيَُكونَُّۡۡلََۡۡمَثًلًۡۡثَانٍَۡۡعْقدٍُۡۡصوَرةِۡۡلََعَ

وَلۡ
ُ
نْۡۡإَِلَۡۡظاهِرۡ َۡوُهوَۡۡفِيهِۡۡكَِنايَةََۡۡوَّلَۡۡبَْلۡۡاْۡل

َ
دِِِۡۡفُۡۡهَناَۡوَماَۡقاَلۡۡأ ْوجِِۡۡمنَْۡۡطلٍَبُُۡۡمََر  ۡالَز 

لٍۡ وْۡۡتِلََجُم 
َ
لْهُۡۡاْحتَِياٍطۡۡأ َم 

َ
َفَتأ . 

Akad nikah  yang kedua atau memperbaharui nikah  bukan semata-

mata bahwa pengakuan telah habisnya tanggung jawab suami atas nikah  

yang pertama, melainkan memperbaharui nikah  disini semata-mata 

hanyalah untuk memperindah hubungan suami dan istri. 

b. Tidak boleh menurut pendapat yang lemah 

Alasan pendapat yang tidak memperbolehkan ini ialah bahwa dapat 

membatalkan akan yang pertama, yang mana menganggap bahwa hari 

pernikah an pertama kurang baik atau menganggap dari umur pernikah 

an yang sangat lama khawatir pernah mengucapkan thalaq. Menurut 

sebagian ulama’ Syafi’iyah nikah  yang pertama dianggap batal. 

Pendapat yang kedua ini tergolong dari pendapat yang lemah, yang 

mana tidak memperbolehkan istilah bangun nikah  atau tajdidun nikaḥ . 

Yang mana dengan alasan dapat merusak akad nikah  yang pertama. 
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(Hasyiyat al-Jamal ‘ala al-Manhaj juz 4 halaman 245 dan al-Anwar li 

A’mal al-Abrar juz II halaman 156 dan juz VII halaman 88).56 

دََۡۡولَوْۡ نَ هُِِۡۡآَخرَُۡۡمْهرۡ ۡلَزَِمهَُۡۡزوَْجتِهِۡنَِكاحَۡۡرَُجل َۡۡجَد 
َ
ًَلُقۡۡبِهَِۡۡويَنَْتقُِضۡۡبِالُْفْرقَةِۡإِقَْرارۡ ۡۡل ۡالَط 

ةِِِۡۡفۡۡاتلَ ْحلِيْلِۡۡإَِلَۡۡويَْحَتاجُۡ لَ اِلَةِۡاۡالَْمَر  . 

Pendapat  kedua mengatakan bahwa tajdidun nikaḥ dalam 

praktiknya dapat  merusak akad nikah  yang pertama, maksud dari 

redaksi hadits di atas diwajibkan bagi seseorang yang melakukan 

pembaharuan nikah  untuk memberikan mahar kepada istri karena telah 

mengakuai perceraian dan memperbaharui nikah , redaksi tersebut 

merupakan pemahan dari pada pendapat yang kedua yang termasuk 

pendapat yang tergolong lemah. 

Pemahaman penulis terkait Pembaruan yang dimaksud di atas ialah 

memberbarui pernikah an, dalam artian sudah pernah terjadi akad nikah  

yang sah menurut syara’ dan tercatat di Kantor Urusan Agama. Yang 

kemudian melakukan tajdidun nikaḥ dengan ihtiyath (hati-hati) yang 

menjadikan kenyamanan hati, hati-hati yang dimaksud ialah khawatir 

apabila suami dengan tidak sengaja pernah melontarkan kata-kata talak 

atau kalimat yang dapat menyinggung istri.  

Menyimpulkan dari statement pendapat jumhur ulama’ di atas 

bahwa akad nikah  yang kedua tidak membatalkan akad yang pertama, 

adapun dasar hukum yang dapat dikaitkan dengan pengulangan nikah  
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tersebut ialah melihat dari kisah salamah yang pernah melakukan baiat 

kepada Rasulullah SAW. Dengan redaksi Hadits sebagai berikut: 

َجَرةََِۡۡتَْتۡۡوسلمۡعليهۡاّللۡصىلۡانلَ ِِبَۡ ۡبَاَيْعَنا َّلََۡۡسلََمةُۡۡيَاِۡلَۡۡفَقاَلۡۡالَش 
َ
ۡرَُسوَلۡۡيَاۡقُلُْتۡۡايِعُُۡتبَۡۡأ

لَِۡۡقاَلَۡۡوِفۡۡالَ اَِن57ۡ َو 
َ
 اّللِۡۡقَدْۡۡبَاَيْعُتِِۡۡفۡۡاۡل

Dalam hadits tersebut menerangkan bahwa salamah pernah 

melakukan bai’at kepada Nabi SAW tepatnya di bawah pohon kayu dan 

kemudian Nabi menanyakan kepada salamah dengan redaksi apakah 

kamu tidak melakukan bai’at? Kemudian salamah menjawab dia sudah 

pernah melakukan bai’at pada waktu itu. Kemudian Nabi memerintahkan 

salamah melakukan bai’at untuk yang kedua kalinya.  

Pembaruan nikah  dapat diqiyaskan dengan hadits di atas yang 

menceritakan bahwa salamah telah melakukan baiat kepada Rasulullah, 

akan tetapi beliau menganjurkan kepada salamah untuk baiat yang kedua 

kalinya dengan tujuan untuk menguatkan baiat yang pertama. Melihat 

dari kisah tersebut pengulangan akad nikah  yang kedua dapat diqiyaskan 

dengan baiat salamah kepada Rasulullah SAW, bahwa akad nikah  yang 

kedua tidak membatalkan akad nikah  yang pertama. 
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