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Perkawinan atau Pernikahan

Menikah adalah salah satu perintah dalam agama.

Salah satunya dijelaskan dalam surat An Nuur

ayat 32 :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu,

dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang

perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan

mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas

(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”



” Maka kawinilah wanita - wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga

atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan brlaku adil maka

(kawinilah) seorang saja .” (An - Nisa : 3).

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki - laki yang sudah mampu

untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini

adalah adil didalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat,

giliran dan lain - lain yang bersifat lahiriah. Ayat ini juga menerangkan

bahwa islam memperbolehkan poligami dengan syarat - syarat

tertentu.



Bahwa beberapa sahabat Nabi SAW. bertanya secara diam-diam

kepada istri-istri Nabi SAW. tentang amal ibadah beliau. Lalu di

antara mereka ada yang mengatakan: Aku tidak akan menikah

dengan wanita. Yang lain berkata: Aku tidak akan memakan

daging. Dan yang lain lagi mengatakan: Aku tidak akan tidur

dengan alas. Mendengar itu, Nabi saw. memuji Allah dan

bersabda: Apa yang diinginkan orang-orang yang berkata begini,

begini! Padahal aku sendiri salat dan tidur, berpuasa dan berbuka

serta menikahi wanita! Barang siapa yang tidak menyukai

sunahku, maka ia bukan termasuk golonganku. (Shahih Muslim

No.2487)



Hukum dan Dalil Pernikahan



Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya

yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya

beberapa kondisi yang bermacam - macam, maka hukum

nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam.



a. Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang 

mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada 

istrinya dan keperluan - keperluan lain yang mesti dipenuhi.

b. Wajib, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan 

kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan.



c. Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan

pernikahan Karena tidak mampu memberikan belanja kepada

istrinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.

d. Haram, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk

menyakiti istrinya atau menyia - nyiakannya. Hukum haram ini

juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja

kepada istrinya, sedang nafsunya tidak mendesak.



e. Mubah, bagi orang - orang yang tidak terdesak oleh hal - hal 

yang mengharuskan segera nikah atau yang 

mengharamkannya.



Rukun Nikah



Rukun Nikah

Ada lima macam yaitu :

a. Calon suami

b. Calon istri

c. Wali

d. Dua orang saksi

e. Ijab dan Qabul



Hikmah dan Tujuan Menikah



1. Perkawinan Dapat Menentramkan Jiwa 

 Dengan perkawinan orang dapat memenuhi tuntutan nafsu 

seksualnya dengan rasa aman dan tenang, dalam suasana cinta 

kasih, dan ketenangan lahir dan batin.

2. Perkawinan dapat Menghindarkan Perbuatan 

maksiad.

3.Perkawinan untuk Melanjutkan Keturunan



Perkawinan yang Dilarang



Ada beberapa perkawinan yang tidak dihalalkan dalam Islam 

karena mempuyai maksud-maksud tertentu yang tidak sesuai 

dengan syariat, di antaranya adalah Nikah Mut’ah dan Nikah 

Tahlil.



a. Nikah Mut‟ah adalah nikah yang dilakukan hanya untuk

periode waktu tertentu. Tujuan pernikahan ini hanya untuk

bersenang- senang antara laki-laki dan perempuan untuk waktu

tertentu saja.

b. Nikah Tahlil adalah nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki

dengan seorang perempuan yang telah ditalak tiga dan telah

habis masa idahnya.



Apa hukumnya memakai cincin kawin

atau cincin pertunangan?



Seorang lelaki muslim tidak boleh mengenakan cincin emas. 

Adapun cincin selain emas seperti cincin perak atau logam yang 

lain, maka boleh dikenakan oleh laki-laki, meskipun logam 

tersebut sangat berharga. Mengenakan cincin tunangan 

bukanlah adat kaum muslimin (melainkan adat orang-orang 

kafir). Apabila cincin itu dipakai disertai dengan i‟tiqad 

(keyakinan) akan menyebabkan terwujudnya rasa cinta antara 

pasangan suami istri dan jika ditanggalkan akan memengaruhi 

langgengnya hubungan keduanya, maka yang seperti ini 

termasuk syirik. Ini merupakan keyakinan jahiliyah.



TIPS MENIKAH
1.  Melihat dan berkenalan

Menurut riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW 

pernah bertanya kepada seseorang yang akan menikahi seorang 

wanita: “Apakah engkau telah melihatnya?” Ia menjawab: Belum. 

Beliau bersabda: “Pergi dan lihatlah dia.”

2. Jangan berpacaran

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu 

adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” 

[Al Israa‟:32]



3. Sulit mencari jodoh

Perluaslah silaturahmi dan pergaulan.

4. Jangan melamar wanita yang sedang dilamar orang lain.

Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

“Janganlah seseorang di antara kamu melamar seseorang 

yang sedang dilamar saudaranya, hingga pelamar 

pertama meninggalkan atau mengizinkannya.” Muttafaq 

Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.



5. Pilih wanita yang beriman. Bukan yang musyrik atau beda
agama.

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik,
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang
mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia
menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-
orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum
mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih
baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.
Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga
dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-
ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya
mereka mengambil pelajaran.” [Al Baqarah:221]



6. Syiarkanlah Pernikahan

Dalam Islam, pernikahan itu meski itu adalah pernikahan 

kedua, ketiga, atau keempat (poligami) harus disiarkan ke 

masyarakat luas agar nanti tidak terjadi fitnah.

Dari Amir Ibnu Abdullah Ibnu al-Zubair, dari ayahnya 

Radliyallaahu „anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu „alaihi wa 

Sallam bersabda: “Sebarkanlah berita pernikahan.” Riwayat 

Ahmad. Hadits shahih menurut Hakim.





TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA


