
 

 

ABSTRAK 
Fadlilawati, Yuliana. 2015. Konsep Pendidikan Pra Nikah Dan Pasca Nikah Dalam Kitab 

Qurroh al-ʻUyūn Fī Nikāh asy-Syar‟i Karya Syekh Muhammad Al-Tihami Bin Madani 

Dan Relevansinya Dengan Materi Fiqih Di Madrasah Aliyah. Skripsi, Program Studi 

Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Sugianto, M.Ag.  
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 Maraknya kasus yang terjadi pada anak remaja saat ini akibat pergaulan bebas dan 

kemajuan teknologi tanpa pengawasan orang tua dan orang-orang disekitarnya membuat mereka 

melakukan hal-hal yang menyimpang dan merugikan diri mereka sendiri. Selain itu, semakin 

bertambahnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pasangan 

suami istri terjadi disebabkan oleh permasalahan dalam rumah tangga, sehingga perceraian dan 

kekerasan dalam rumah tangga terjadi. 

 Dari latar belakang di atas, maka ditetapkan rumusan masalah (1) bagaimana konsep 

pendidikan pra nikah dalam Kitab Qurroh al-ʻUyūn Fī Nikāh asy-Syar‟i Karya Syekh 

Muhammad Al-Tihami Bin Madani? (2) bagaimana konsep pendidikan pasca nikah dalam Kitab 

Qurroh al-ʻUyūn Fī Nikāh asy-Syar‟i Karya Syekh Muhammad Al-Tihami Bin Madani? (3) 

bagaimana relevansi konsep pendidikan pra nikah dan pasca nikah dalam Kitab Qurroh al-ʻUyūn 
Fī Nikāh asy-Syar‟i Karya Syekh Muhammad Al-Tihami Bin Madani dengan materi Fiqih di 

Madrasah Aliyah?. 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, jenis penelitian yang digunakan yaitu 

kepustakaan /Library research. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah 

pengumpulan literer yakni penggalian bahan-bahan pustaka yang relevan dengan objek 

pembahasan. Sedangkan untuk metode analisisnya, penulis menggunakan metode deskriptif 

kemudian dianalisis dengan menggunakan metode isi (content analisys). 

Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini di antaranya adalah (1) konsep pendidikan 

pra nikah dalam Kitab Qurroh al-ʻUyūn Fī Nikāh asy-Syar‟i karya Syekh Muhammad Al- 

Tihami bin Madani terbagi empat, yaitu: hukum pernikahan, kriteria memilih suami sholeh dan 

istri sholehah, rukun pernikahan,  kewajiban suami dan istri, (2) konsep pendidikan pasca nikah 

meliputi: keutamaan mencari nafkah, hak dan kewajiban suami dan istri, etika pergaulan suami 

dan istri,  kewajiban orang tua atas pendidikan anak, (3) ada relevansi antara pendidikan pra 

nikah dan pasca nikah dalam Kitab Qurroh al-ʻUyūn Fī Nikāh asy-Syar‟i dengan materi Fiqih di 

kelas XI Madrasah Aliyah, yaitu: keutamaan mencari nafkah, tata krama, etika pergaulan suami 

istri dan kewajiban suami-istri atas pendidikan anak, etika pergaulan suami istri dan kewajiban 

suami istri terhadap pendidikan anak. Rekomendasi bagi pasangan suami-istri yang ingin 

menciptakan keluarga harmonis, mendapatkan keturunan yang shalih, shalihah dan sebuah 

keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah yang diridhoi oleh Allah Swt  disarankan untuk 

mempunyai bekal tentang pendidikan pra nikah dan pasca nikah. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan secara umum diawali dalam suatu keluarga, orang tua bertanggung 

jawab dengan kelanjutan kehidupan pendidikan anak-anaknya, kerap pengaruh yang 

diterima anak waktu kecil sangat menentukan kehidupan anak di kemudian hari, apa yang 

dilihat, didengar, dan dirasakan diwaktu kecil itu terjalin ke dalam kehidupan 

kepribadiannya.
1
 

Seorang bayi yang baru lahir pada prinsipnya telah membawa potensi dasar yang 

diperlukan untuk kelangsungan hidupnya, sekalipun jumlahnya terbatas. Jika potensi 

bawaan itu dikembangkan sejak dini dengan cara yang benar, potensi itu akan tumbuh 

dan berkembang secara normal seperti yang di harapkan.
2
 

Dalam agama islam hubungan orang tua dananak tidak akan terputus, sampai 

kedua orang tua meninggal dunia pun masih memiliki hubungan batin. Oleh karena itu, 

doanya anak yang shaleh kepada orang tua yang telah meninggal dunia tetap diterima 

oleh Allah Swt. Oleh karena itu kewajiban yang mulia dibebankan oleh islam kepada 

semua orang tua untuk mendidik anak-anaknya sampai pada derajat shalih-shalihah.
3
 

Untuk mewujudkan anak yang shalih-shalihah tidaklah mudah, akan tetapi 

penanaman pembentukan karakter pada diri anak harus diawali dari sejak kandungan atau 

sejak lahir di dunia. Pendidikan itu dimulai dari keluarga agar kelak dikemudian hari 

                                                
1Zakiyah  Darajat, Pembinaan Remaja (Jakarta: PT Bulan  Bintang, 1982), 19. 
2
Yatimin, Etika Seksual dan Penyimpangannyadalam Islam (Pekanbaru: Amzah, 2003), 1. 
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tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan tersebut bisa dicegah dengan 

jalan mengajarkan ilmu agama sejak dini. 

Selain keluarga, lingkungan sekitar juga sangat mempengaruhi kehidupan anak-

anak, karena mereka juga memerlukan interaksi dengan orang lain. Manusia di ciptakan 

oleh Allah Swt sebagai makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup dan 

berkembang dengan baik tanpa bantuan dan interaksi dengan orang lain, saling 

membutuhkan satu sama lain. Hubungan manusia dengan sesama manusia dalam 

memenuhi kebutuhan hidup manusia yang bersifat komplek baik yang bersifat jasmani 

(fisik) maupun kebutuhan yang bersifat psikis (rohani).  

Di dalam kehidupannya manusia memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan 

sesamanya.
4
 Hal ini merupakan kondrat yang diberikan oleh Allah Swt kepada manusia 

agar selalu berhubungan dengan orang lain. Memang sudah merupakan kondrat manusia 

antara satu sama lain selalu saling membutuhkan, homo secara homini, manusia makhluk 

sosial (Zoon-Politicoon), kata Aristoteles. Sejak dilahirkan manusia dilengkapi dengan 

naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain.  

Islam mendorong manusia untuk berinteraksi sosial di tengah manusia lainnya. 

Dorongan tersebut baik secara tersurat maupun tersirat terdapat dalam Al-Qur’an dan 

sunnah Rasul, bahkan tampak pula secara simbolik dalam berbagai ibadah ritual Islam. 
5
 

Dengan adanya interaksi tersebut sangat memungkinkan dapat menimbulkan berbagai 

masalah dalam kehidupan manusia, karena kondrat antara laki-laki dan perempuan adalah 

adanya rasa ketertarikan kepada lawan jenis. 

                                                
4 Elly M.Setiadi dkk, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 59. 
5 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam (Ponorogo: STAIN Press,2009),  405. 



 

 

Fenomena zaman sekarang ini yang ditimbulkan karena pergaulan bebas para 

laki-laki dan perempuan seperti : 1) Freesex (seks bebas) yang menimbulkan banyaknya 

hamil diluar nikah,
6
 2) penyakit HIV dan AIDS, Ini bisa disebabkan oleh kurangnya 

pemahaman mereka terhadap bahaya Freesex dan kurangnya pengawasan guru dan orang 

tua tentang masalah pra nikah dan pasca nikah bagi anak-anaknya. 3) Meningkatnya 

angka perceraikan disetiap tahunnya,4) kekerasan dalam rumah tangga masalah ini bisa 

disebabkan karena kurangnya kesadaran bagi pasangan suami istri terhadap 

kewajibannya masing-masing dalam rumah tangganya.  Dan juga didukung dengan 

kemajuan teknologi yang serba canggih seperti internet, handphone, televisi, game 

online, dan lain sebagainya. Yang mana dalam media-media tersebut menyuguhkan atau 

menanyangkan berbagai tontonan yang sebagian tidak layak untuk dilihat seperti halnya 

film-film porno. 

Salah satu contoh penyimpangan seksual yang terjadi yaitu sering dilakukan oleh 

orang adalah zina, yaitu melakukan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan 

pernikahan yang sah, menurut agama maupun undang-undang yang membenarkannya. 

Zina dapat merusak keturunan, menghancurkan sendi-sendi rumah tangga, meretakkan 

hubungan kekeluargaan, dan sebagainya.Larangan zina tersebut dimaksudkan agar rumah 

tangga tidak dirasuki oleh hal-hal yang dapat melemahkan dan tidak dilanda Broken 

Home.Dalam agama Islam perbuatan tersebut melanggar hukum yang tentu saja sudah 

seharusnya diberi hukuman, mengingat akibat yang ditimbulkan sangat buruk, 

mengandung kejahatan dan dosa, maka perbuatan tersebut diharamkan. Hubungan seks 
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bebas (free sex) dan segala bentuk  hubungan kelamin lainnya di luar ketentuan agama, 

adalah perbuatan yang membahayakan serta mengancam keutuhan masyarakat.
7
 

Seperti yang terjadi di kelurahan Perdamaian, Kec.Langkat Provinsi Sumatra 

Barat, pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istri nya dengan sebilah 

pisau. Pembunuhan terjadi lantaran sering terjadinya cekcok dalam rumah tangganya dan 

karena istrinya sering mendapat perlakuan kasar dari suaminya. Ironisnya setelah 

membunuh istrinya, suami tersebut mengakhiri hidupnya dengan pisau yang sebelumnya 

dia pakai untuk membunuh istrinya
8
 

Dan seperti yang terjadi di Kabupaten Madiun bulan Januari lalu yang dimuat 

dalam koran Radar Madiun pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 terjadi tindakan 

asusila yang dilakukan oleh  BK, 25 tahun, seorang kuli bangunan yang telah melakukan 

hubungan layaknya suami-istri dengan AA, anak yang masih berumur 14 tahun yang 

berstatus siswa di salah satu Sekolah di Madiun, umur 14 tahun digolongkan masih 

dibawah umur. Dari pengakuan pelaku melakukan hal tersebut atas dasar suka sama suka 

atau bisa dibilang mereka berpacaran.Kasus ditanggani oleh Unit Perlindungan 

Perempuan dan Anak (PPA) Satreskim Polres Madiun. Dari pengakuan tersangka dapat 

disimpulkan bahwa tersangka melakukan hal tersebut dikarenakan tidak mampu menahan 

syahwatnya dan karena hobinya menonton video porno.
9
 

Dari beberapa kasus diatas dapat diambil pemahaman akan kurangnya 

pengawasan orang tua terhadap anaknya, kurangnya pengetahuan remaja terhadap 

bahayanya pergaulan bebas dan kurangnya pemahaman pasangan suami-istri terhadap 

kewajiban mereka ketika telah menikah.   

                                                
7
Ibid., 35. 
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Pengamatan Berita Liputan 6 Sore Edisi 15 Maret 2015. 

9 Pengamatan Koran Radar Madiun Edisi 31 Januari 2015. 



 

 

Islam tidak menginginkan laki-laki muslim jatuh ke tangan perempuan pezina. 

Begitu juga wanita islam diharamkan menikah dengan laki-laki pezina, karena akan 

hidup dibawah pengaruh mental yang rendah, diliputi jiwa yang tidak sehat. 

Pergaulan bebas termasuk salah satu ciri khas kebudayaan barat. Akhir-akhir ini 

pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan telah melanda di indonesia. Sebagai 

akibat saling hubungan antara bangsa di dunia Internasional. Pergaulan bebas merupakan 

pencerminan hasil perjuangan maksimal kaum hawa untuk memperoleh persamaan hak 

antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang. 

Dalam Al-Qur’an kata untuk menunjuk kepada manusia, salah satunya  adalah 

kata Bashar. Kata Bashar mengisyaratkan bahwa proses kejadian manusia melalui tahap-

tahap sehingga mencapai tahap kedewasaan. Dalam firman Allah Swt QS. ar-Rum 30. 

Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan 

perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain 

sebagainya.  

Allah Swt berfirman: 

ا ا يَ ْعَلُمون ا تُ ْنِبُت اأْرُض َوِمْن أَنْ ُفِسِهْم َوِِ  ُسْبَحاَن الِذي َخَلَق اأْزَواَج ُكلَها ِِ

Artinya:  

“Mahasuci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa 

yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. 

(QS. Yaasiin:36)”10
 

Ayat diatasMenerangkan yang kehidupan ataupun kejadian di dunia ini dijadikan 

berpasang-pasangan. Ayat ini elok diamalkan bagi siapa yang belum berkawin supaya di 

                                                
10Departemen Agama Islam RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahnya (Semarang: CV Asy-Syifa,1992),710. 



 

 

pertemukan jodoh. Caranya: Baca dan berdoa, hembus dan sapu pada muka setiap pagi 

sebelum keluar rumah. 

 َمْن َكاَن ُمْوِس ًا ِأْن يَ ْنِ َ   َ َلْم يَ ْنِ ْ   َ َلْ َ  ِمْ ْ 

Artinya:  

“Barang siapa yang mampu menikah dan tidak mau menikah , maka di bukan 

golonganku”11
 

 

Dengan alasan Al-Qur’an dan Hadist Rasul menyatakan bahwa manusia 

dianjurkan untuk menikah karena menikah itu menjaga pandangan mata yang salah dan 

melindungi syahwat. Menjaga agar manusia diatas dunia hidup aman tentram penuh 

kebahagiaan dengan keturunan yang teratur.
12

 

Menikah bukan hanya menyalurkan rasa kasih sayang, dalam islam menikah 

adalah suatu ibadah yang disyari’atkan oleh Allah sebagai pondasi rumah tangga.
13

Nikah 

mengandung arti larangan menyalurkan potensi seksual dengan cara-cara di luar agama 

yang dilarang oleh agama, melarang pergaulan bebas, nonton film atau gambar porno dan 

cara lain yang dapat menimbulkan nafsu dan menjerumuskan orang kepada 

penyimpangan seksual yang tidak dibenarkan oleh hukum syar’i.14
 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penulisan skripsi ini penulis 

mengambil judul sebagai berikut :  “KONSEP PENDIDIKAN PRA NIKAH DAN 

PASCA NIKAH DALAM KITAB QURROH AL-ʻUYŪN FĪ NIKĀH ASY-SYARʻI 

                                                
11 Abdul Wahhab Hawwas,Kunikahi Engkau Secara Islami (Bandung: CV Pustaka Setia,2007), 26. 

 12 Moh.Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta : Bumi Aksara,1996), 13.  
13PengamatanPengajian Ahad Pagi,  Nikah Beda Agama di Unmuh Po 15 Maret 2015. 
14 Yatimin, Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam (Jakarta: Amzah,2003), 10. 



 

 

KARYA SYEKH MUHAMMAD AL-TIHAMI BIN MADANI DAN 

RELEVANSINYA DENGAN MATERI FIQIH DI MADRASAH ALIYAH” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam pembahasan ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana konsep pendidikan pra nikah dalam Kitab Qurroh al-ʻUyūn Fī Nikāh asy-

Syarʻi karya Syekh Muhammad Al-Tihami bin Madani? 

2. Bagaimana konsep pendidikan pasca nikah dalam Kitab Qurroh al-ʻUyūn Fī Nikāh asy-

Syarʻi karya Syekh Muhammad Al-Tihami bin Madani? 

3. Bagaimana relevansinya konsep pendidikan pra nikah dan pasca nikah dalam Kitab 

Qurroh al-ʻUyūn Fī Nikāh asy-Syarʻi dengan materi Fiqih di Madrasah Aliyah? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka 

dalam pembahasan ini dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut: 

1.  Untuk mengetahui konsep pendidikan pra nikah dalam Kitab Qurroh al-ʻUyūn Fī 

Nikāh asy-Syarʻi  karya Syekh Muhammad Al-Tihami bin Madani. 

2. Untuk mengetahui konsep pendidikan pasca nikah dalam Kitab Qurroh al-ʻUyūn Fī 

Nikāh asy-Syarʻi  karya Syekh Muhammad Al-Tihami bin Madani. 

3. Untuk mengetahui relevansinya konsep pendidikan pra nikah dan pasca nikah dalam 

Kitab Qurroh al-ʻUyūn Fī Nikāh asy-Syarʻi dengan materi Fiqih di Madrasah Aliyah. 

D. Manfaat Penelitian 



 

 

Secara umum penelitian ini diarahkan pada dua jenis kegunaan yaitu kegunaan 

penelitian secara teoritis dan secara praktis. Adapun hasil penelitian ini diharapkan 

memiliki kegunaan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Dari penelitian ini, secara teoritis akan diperoleh sebuah konsep yang 

menjelaskan pendidikan pra nikah dan pasca nikah dalam kitab Qurroh al-ʻUyūn Fī 

Nikāh asy-Syarʻi karya Syekh Muhammad al-Tihami bin Madani dan relevansinya 

dengan materi Fiqih di Madrasah Aliyah. Dan dengan adanya penelitian ini dapat 

memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah 

khazanah ilmiah dalam pendidikan islam. 

2. Manfaat Praktis  

Manfaat yang dapat diperoleh dan dirasakan dari penelitian ini, antara 

lain: 

a. Bagi masyarakat 

Untuk turut serta membantu mengawasi pendidikan di Indonesia melalui 

penanaman  moral kepada putra-putrinya. 

b. Bagi peneliti 

Diharapkan dapat menambah cakrawala berfikir dan mendapatkan pengalaman 

praktis dalam memperkaya ilmu pengatahuan khususnya dalam bidang 

pendidikan. 

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 



 

 

Disamping memanfaatkan berbagai teori yang relevandengan bahasan ini, penulis 

juga melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang jenis penelitiannya ada 

relevansinya dengan penelitian ini. 

Adapun hasil Penelitian yang pernah dilakukan adalah skripsi yang ditulis oleh 

Linda Naning Rahayu (2013, STAIN Ponorogo) yang berjudul “Etika Pergaulan dalam 

Islam (Kajian Tafsir tematik Pola Pergaulan Laki-Laki dan Perempuan dalam 

pendidikan). Dalam penelitian ini menjelaskan kontruksi sosial budaya sebelum turunnya 

ayat tentang etika ini menyimpang jauh dari ajaran islam, namun setelah turunya ayat –

ayat tentang etika mereka jauh lebih baik dan itu berlaku sampai sekarang. Adapun etika 

pergaulan laki-laki dan perempuan dalam pendidikan Islam adalah sebagai berikut, a). 

Menahan pandangan b). Menutup aurat c). Dan larangan memamerkan perhiasan. 

Dengan adanya kebijakan yang seperti ini ternyata membawa dampak yang positif dalam 

dunia pendidikan. Hal ini dapat dilihat mulai dari cara bergaul sudah menunjukkan 

etikayang baik, sekaku menghormati dan menyayangi orang-orang yang ada 

disekelilingnya. Hal ini juga terbilang baik melihat usia mereka yang masih terlihat 

muda. Dengan demikian masyarakat menilai mereka merupakan anak-anak yang baik, 

karena sudah mampu menutup auratnya. 

Dan penelitian skripsi yang juga ditulis oleh Luk’aylik Musthofa (2012, STAIN 

Ponorogo) yang berjudul “Pembelajaran Fiqih Keluarga Melalui Kitab „Uqūd al-Lijain 

di PP Al-Iman Putri Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 2011-2012”. Dalam penelitian 

ini menjelaskan pembelajaran Fiqih keluarga melalui „Uqūd al-Lijain di PP Al-Iman 

Putri Babadan. Ini adalah untuk membentuk individu menjadi makhluk yang bercorak 

diri berderajat tinggi menurut ukuran Allah Swt, dan juga untuk menciptakan generasi 



 

 

siap juang fī addaroini dengan kemantapan iman, ilmu dan akhlak. Materi yang 

disampaikan dalam pembelajaran fiqih keluarga melalui „Uqūd al-Lijain di PP Al-Iman 

Putri Babadan meliputi hak istri atas suami, kewajiban istri terhadap suami, masalah 

sholat bagi wanita, penampilan wanita dan persoalan laki-laki dan perempuan yang 

menyangkut hal-hal yang diharamkan, analogi hukum bagi remaja sehubungan dengan 

larangan diatas, masalah jabat tangan, serta berdua ditempat yang sepi.  

Adapun pelaksanaan pembelajaran fiqih keluarga melalui „Uqūd al-Lijain di PP 

Al-Iman Putri Babadan diikuti oleh seluruh dewan guru Pondok pesantren Al-Iman Putri 

tanpa terkecuali, pengajian ini merupakan pengajian wajib maka diadakan pengabsenan 

rutin. Jika ada sebagian dari ustad/ustadzah yang sering pulang tidak mengikuti kegiatan 

ini maka mendapatkan teguran dan arahan bertapa pentingnya pembelajaran ini bagi 

mereka kelak. Pembelajaran ini  menggunakan dua metode yaitu Sorogan dan 

Wetonan/Bandongan. Dan bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Indonesia, dengan 

sistem baca terjemah. 

Dan penelitian yang dilakukanoleh Risqa Musyaroh (2014, STAIN Ponorogo) 

yang berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pendidikan Islam (tela‟ah 

pemikiran Syaikh Ahmad Yasin bin Ashmuni dalam Kitab Adab al-Mu‟asharah dan 

relevansinya dengan pemikiran Syaikh Muhammad bin Umar an-Nawawi dalam kitab 

„Uqūd Al-Lijain)”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa: (1) hak dan kewajiban suami 

istri dalam pendidikan islam menurut Syaikh Ahmad Yasin bin Ashmuni adalah suami 

wajib memberikan pengajaran tentang pendidikan agama atau mendatangkan 

gurumengajar mengaji untuk istri dan anak-anaknya, suami istri juga wajib mendidikan 

anak-anak mereka khususnya pendidikan akhlak. (2) hak dan kewajiban suami istri  



 

 

pendidikan islam menurutSyaikh Yasin bin Ashmuni adalah seorang suami dapat 

memberikan pengajaran tentang ibadah dan akhlak terhadap anak dan istrinya. Seorang 

suami istri juga wajib memberikan pendidikan terhadap anaknya berupa pendidikan 

akhlak, seorang isteri hendaknya melibatkan anak-anak mereka dalam pekerjaan rumah. 

(3) relevansinya pemikiran pemikiran Syaikh Ahmad Yasin bin Ashmuni dalam kitab 

adab Al-Mu’asharah dengan pemikiran Syaikh Muhammad bin Umar an-Nawawi dalam 

kitab “Uqūd al-Lijain” terdapat dua aspek pendidikan yanitu pendidikan ibadah dan 

pendidikan akhlak.  

Adapun yang membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang 

akan dilakukan peneliti adalah jika penelitian terdahulu bersifat umum yaitu etika 

pergaulan laki-laki dan perempuan di dalam rumah maupun luar rumah, pembelajaran 

yang dilakukan dalam kitab „Uqūd al-Lijain yang membahas tentang fiqih keluarga,dan 

penelitian yang selanjutnya menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami materi dalam 

pendidikan islam, maka penelitian yang penulis lakukan saat ini lebih difokuskan pada 

konsep pendidikan pra nikah dan pasca nikah antara laki-laki dan perempuan, sehingga 

dari sini dapat diketahui perbedaannya dengan penelitian yang pernah ada sebelumnya. 

F. Metode Penelitian 

1). Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif, dalam hal ini Moloeng menjelaskan metodologi kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptifberupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
15

 Peneliti melakukan 

kajian terhadap kitab Qurroh al-ʻUyūn Fī Nikāh asy-Syarʻi karya syekh Muhammad Al-

                                                
15 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2009), 3. 



 

 

Tihami bin Madani tentang pendidikan pra nikah dan pasca nikah kemudian 

direlevansikan dengan materi Fiqih di Madrasah Aliyah.  

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kepustakaan/Library research yaitu 

mengumpulkan data atau karya ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau 

pengumpulan data yang bersifat kepustakaan.
16

 Atau tela’ah yang dilaksanakan untuk 

memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penela’ah kritis dan 

mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Data-data yang terkumpul 

diperoleh melalui sumber literer, dengan rujukan utamanya kitab Qurroh al-ʻUyūn Fī 

Nikāh asy-Syarʻi karya Syekh Muhammad Al-Tihami bin Madani yang ditunjang 

dengan buku-buku sekunder yang ada kaitannya dengan pembahasan tersebut, serta 

dibangun dengan menggunakan metode berfikir deskriptif-analisis. 

2). Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu hasil-hasil penelitian atau tulisan karya peneliti 

atau teoritis yang orisinil, sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam 

penelitian ini berasal dari berbagai literatur kepustakaan dan dalam hal ini sumber 

data primer yang digunakan adaah kitab Qurroh al-ʻUyūn Fī Nikāh asy-Syarʻi karya 

Syekh Muhammad Al-Tihami bin Madani. 

b. Sumber Data Sekunder 

Merupakan sumber-sumber dari buku, kitab, dokumen, majalah yang ada 

relevansinya, diantaranya: 

a. M.Ali Magfur Syadzili Iskandar, Keluarga Sakinah. Surabaya: Al-Miftah, 2009. 

                                                
16 Jurusan Tarbiyah, Buku Pedoman Penulisan Skripsi,edisi Revisi  (Ponorogo: STAIN Po Press, 2014)55. 



 

 

b. A. Ma’ruf Asrori, Membina Maligai Cinta Yang Islami. Jakarta: Bintang Terang, 

2006. 

c. Syaikh Fuad Shalih, Untukmu yang Akan Menikah dan Telah Menikah. Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar, 2011. 

d. Erwin Yudi Prahara, Buku Paket Materi Pendidikan Agama Islam. Ponorogo: 

STAIN Po PRESS, 2009. 

 

e. H.M.A. Tihami, Fiqih Munakahat, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010. 

f. Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010. 

g. Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang ( 

Prespektif Fiqih Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan 

Problematikanya), Bandung: CV Pustaka Setia, 2008. 

h. M.Masykur Khoir, Risalah Mahrom dan Wali Nikah, Kediri: CV.Harapan 

Mandiri, 2009. 

i. Isnatin Ulfah, Menggugat Perkawinan, Ponorogo: STAIN Po Press, 2012. 

3. Teknik pengumpulan data 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kajian pustaka (Library 

Research), oleh karena teknik yang digunakan adalah pengumpulan litereryakni 

penggalian bahan-bahan pustaka yang relevan dengan objek pembahasan yang 

dimaksud.
17

 Data-data yang ada dalam kepustakaan yang diperboleh, dikumpulkan atau 

diolah dengan cara sebagai berikut: 

                                                
17 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 234.  



 

 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua yang terkumpul terutama 

dari kelengkapan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya, masing-

masing dalam kelompok data, baik data primer maupun sekunder 

sebagaimana telah disebutkan di atas. Dalam penelitian ini peneliti 

menjelaskan sumber data primer tentang konsep pendidikan pra nikah dan 

pasca nikah dalam kitab Qurroh al-ʻUyūn Fī Nikāh asy-Syarʻi karya Syekh 

Muhammad Al-Tihami bin Madani dan juga dari data sekunder yang berkaitan 

dengan pendidikan pra nikah dan pasca nikah. 

b. Organizing, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis data-data yang 

diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah ada, yaitu tentang konsep pendidikan 

pra nikah dan pasca nikah dalam kitab Qurrot al-ʻUyūn Fī Nikāh asy-Syarʻi karya 

Syekh Muhammad Al-Tihami bin Madani. 

c. Penemuan Hasil Data, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian data dengan kaidah dan dalil-dalil yaitu dengan analisa ini untuk 

melaksanakan kajian terhadap konsep pendidikan pra nikah dan pasca nikah yang 

termuat dalam kitab Qurrot al-ʻUyūn Fī Nikāh asy-Syarʻi yaitu tentang hukum nikah, 

rukun nikah, kriteria memilih istri shalehah, kewajiban suami dan istri, keutamaan 

mencari nafkah, tata krama, etika pergaulan suami istri, dan kewajiban orang tua atas 

pendidikan anak. 

4. Teknik Analisa Data 

Data yang telah terkumpul, baik yang diambil dari buku, majalah dan jurnal, skripsi 

dan lain sebagainya kemudian dianalisis dengan menggunakan metode content analysis atau 

analisa isi, yaitu suatu metode yang menggunakan teknik sistematis ntuk menganalisis isi 

pesan dan mengolah pesan. Selain itu juga menggunakan metode analisis asisiatif yaitu suatu 



 

 

metode bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel 

atau lebih, dengan metode ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk 

menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. 

Metode ini digunakan untuk menganalisis data-data kepustakaan yang bersifat 

Deskriptif. Pada penelitian kajian pustaka ini, degan metode analisis isi dapat memberi 

pemahaman tentang konsep pendidikan pra nikah dan pasca nikah dalam kitab Qurrot al-

ʻUyūn Fī Nikāh asy-Syarʻi. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian dan agar dapat dicerna secara 

runtut, diperlukan sebuah sistematis pembahasan. Agar pembaca mudah memahami 

gambaran atau pola pemikiran penulis yang tertuang dalam karya ilmiah ini, maka 

sistematika pembahasan penulisan penelitian ini disusun sebagai berikut: 

 Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang gambaran global 

dari kajian ini. Adapun susunannya adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian,serta telaah penelitian terdahulu, metodologi 

penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data dan analisis data, serta sistematika pembahasan.  

Bab kedua berisi tentang kerangka teoritik tentang pendidikan pra nikah dan 

pasca nikah. Bab ini dimaksudkan untuk membahas tentang teori yang digunakan sebagai 

landasan melakukan penelitian yakni konsep pendidikan pra nikah dan pasca nikah. 

Bab ketiga berisi tentang paparan data yang berisi biografi pengarang, 

diskripsikanmateri konsep pendidikan pra nikah dan pasca nikah dalam Kitab Qurroh al-

ʻUyūn Fī Nikāh asy-Syarʻi. 



 

 

Bab keempat merupakan analisis data mengenai nilai-nilai pendidikan pra nikah 

dan pasca nikah dalam kitab Qurroh al-ʻUyūn Fī Nikāh asy-Syarʻi karya Syekh Muhammad 

al-Tihami bin Madani dan relevansinya dengan materi fiqih di Madrasah Aliyah. 

Bab kelima berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis dan saran berhubungan 

dengan konsep pendidikan pra nikah dan pasca nikah dalam kitab Qurroh al-ʻUyūn Fī 

Nikāh asy-Syarʻi karya Syekh Muhammad al-Tihami bin Madani dan relevansinya dengan 

materi fiqih di Madrasah Aliyah. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

PENDIDIKAN PRA NIKAH DAN PASCA NIKAH 

A. Pendidikan Pra Nikah 

Pendidikan adalah usaha yang dilakukan seseorang terhadap seseorang agar 

tercapai perkembangan maksimal yang positif. Sedangkan nikah adalah dihalalkannya 

seorang laki-laki dan perempuan untuk bersenang-senang, melakukan hubungan seksual. 

Pendidikan pra nikah mempunyai andil yang sangat penting dalam kehidupan 

masyarakat, bukan hanya pendidikan seks yang telah menjadi pendidikan ala pemerintah 

sekuler saat ini yang justru memicu salah kaprah soal seks di kalangan remaja. 

Seharusnya pendidikan pra nikah itu mempunyai kurikulum yang berbasis dengan aqidah 

islam sehingga masyarakat mempunyai bekal kelak jika akan membina rumah tangga.  

Yang membuat pernikahan bahagia bukan tingkat kecocokan kita dengan 

pasangan, tetapi seberapa besar kemampuan dan kesediaan kita untuk mengatasi 

ketidakcocokan. Cinta mungkin terlihat ideal, tetapi sesungguhnya pernikahanlah yang 

benar-benar aktual. Ketidakjelasan antara yang ideal (apa seharusnya) dan yang aktual 

(apa adanya) memang tak pernah berujung. Statistik memperlihatkan perlunya 

menemukan kiat menempuh pernikahan yang sukses. Mengajukan pertanyaan yang tepat 

kepada pasangan (sebelum menikah) bisa menjadi alternatif solusi melanggengkan 

perkawinan yang sehat, serasi dan bahagia. 

Banyak pasangan enggan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan penting sebelum 

mulai menikah karena ia takut menemukan ketidakcocokan yang bisa jadi menggagalkan 

rencana pernikahannya, keterbatasan pengetahuan dan rasa canggung yang ada. Tetapi, 

mengetahui hal-hal tersebut sebelum menikah jelas lebih baik daripada harus mengalami 



 

 

stres setelah menikah. Tiap pasangan biasanya mempunyai banyak alasan untuk menikah, 

tapi konflik satu hal saja dapat mengarahkan mereka untuk bercerai. 

Banyak pasangan yang tidak siap menikah dan mereka tidak diberi kesempatan 

belajar mengenai hal-hal yang bisa melanggengkan hubungan rumah tangga mereka, 

bahkan mereka juga tidak mengetahui kriteria pasangan yang tepat untuk mereka. 

Pernikahan bukan sekedar perencanaan atau seperti gambaran pengantin ideal di televisi 

dan di film-film.
18

 

Saat seseorang mencari pasangan, ia harus menyadari bahwa tidak ada orang yang 

sempurna, setiap orang pasti mempunyai kesalahan dan kelemahan. indahnya pernikahan 

justru kala menemukan suami atau istri yang dapat menjadi teman dalam pencarian 

spiritual, mitra membangun hidup, dan pelipur meskipun dia mempunyai kelemahan. 

 

1. Pelaksana Pendidikan Pra Nikah 

Dalam persiapan untuk membangun rumah tangga, tanggungjawab yang 

pertama dalam melaksanakan pendidikan pra nikah adalah keluarga mempelai, 

terlebih pribadi calon pengantin dan wali dari kedua belah pihak. 

 Orang tua atau wali wajib memberi bimbingan kepada anaknya yang ingin 

melangsungkan pernikahan tentang hal yang berhubungan dengan kewajiban 

suami kepada isteri, kewajiban isteri terhadap suami dan kewajiban suami isteri 

terhadap anak, bahkan hubungan keluarga dengan masyarakat.
19

 

2. Materi pendidikan pra nikah 
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http://maritosukses.blogspot.com/2012/02/konseling-pra-nikah.html  
19 http://iqbalumuslim80.blogspot.co.id/2013/09/pendidkan-pra-nikah.html,02/11/2015. 



 

 

Untuk mencapai keluarga Sakinah Warahmah Warabbul Ghafur yang 

mampu menghadapai tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam 

membina keluarga terdapat beberapa pendidikan yang harus dijalankan oleh suami 

istri sehingga proses transformasi prilaku dan sikap di dalam kelompok atau unit 

sosial terkecil dalam masyarakat akan tercapai sesuai dengan tuntunan syari’at.  

Maka Islam menawarkan beberapa macam konsep pembelajaran Pendidikan Pra 

Nikah bagai calon mempelai, yaitu: 

a.       Materi hubungan Suami Istri dan konsep pembinaan keluarga Sakinah 

Mawaddah Warahmah. 

b.      Materi hak dan tanggung jawab. 

c.       Materi hubungan antara suami dengan istri dengan anak dan keluarga. 

d.      Materi hubungan antara suami dengan istri dengan anak dan keluarga dan 

masyarakat.
20

 

3. Tujuan Pendidikan Pra Nikah 

Keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat merupakan 

lingkungan budaya pertama dan utama dalam rangka menanamkan norma dan 

mengembangkan berbagai kebiasaan dan perilaku yang dianggap penting bagi 

kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.
21

  

Ada beberapa hal tentang pegangan menuju hubungan keluarga yang sehat 

dan bahagia, yaitu: 

a.     Terciptanya kehidupan beragama dalam keluarga 

b.     Tersedianya waktu untuk bersama keluarga. 

c.      Interaksi segitiga antara ayah, ibu dan anak 

d.      Saling menghargai dalam interaksi ayah, ibu dan anak 

                                                
20Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta:Kencana,2007)20. 
21

Abdur Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana Media Group, 2003)73. 



 

 

e.      Keluarga menjadi prioritas utama dalam setiap situasi dan kondisi
22

  

Dalam masyarakat umum sekarang ini, terdapat dua cara yang dilakukan untuk 

mengenal lebih jauh calon pasangan hidup seseorang. Cara atau tahap ini disebut dengan 

penjajakan, yakni suatu tahap dimana seorang laki-laki akan mencoba mengerti seluk-

beluk wanita yang kelak akan dinikahinya dan juga sebaliknya, seorang gadis akan 

mencoba memahami siapa sesungguhnya diri laki-laki yang hendak merajut benang 

kehidupan bersamanya.
23

 

Ada dua cara yang biasanya dilakukan untuk mengenal lebih jauh dari calon 

pasangan hidup seseorang pada masa kini terdiri dari : 

1) Ta‟aruf 

Berkenaan dengan tahap penjajakan antara sepasang insan yang 

hendak meneguhkan hubungan mereka dalam ikatan nan suci bernamakan 

pernikahan, tentu saja dalam islam mempunyai cara atau metode tersendiri 

yang dikenal dengan istilah ta‟aruf atau proses perkenalan.
24

  

Proses ta‟aruf ini adalah melakukan pernikahan tanpa melalui proses 

pacaran, namun bukan berarti tidak kesempatan untuk mengenal dan 

menjajaki calon pasangannya terlebih dahulu. Adapun caranya adalah dengan 

mempercayakan seseorang atau lembaga yang sangat terpercaya sebagai 

perantara atau mediator untuk memilihkan jodoh sesuai dengan kriteria yang 

diinginkan dan untuk selanjutnya dapat dilakukan ta‟aruf  sebagai penjajakan 

bagi langkah berikutnya. 
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Ibid,.32.  
23 Ilham Abdullah, Kado Buat Mempelai Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah 

(Yogjakarta: Absolut, 2004)206.  
24

 Ilham Abdullah, Kado Buat Mempelai Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah , 217.  



 

 

Melalui proses perkenalan ini maka seseorang akan merasa lebih 

tenang karena telah mendapatkan gambaran yang utuh lagi jelas perihal siapa 

calon pendamping yang sesungguhnya melalui mediator yang terpercaya 

tanpa melanggar rambu-rambu yang telah ditetapkan Allah Swt berikut Rasul-

Nya Saw, seperti yang terjadi pada proses pacaran. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ta‟aruf merupakan jalan 

atau cara yang paling benar sesuai harkat kemanusiaan untuk mengenal calon 

pasangan hidup dari seseorang yang insya alaah diridhai oleh Allah Swt. 

ta‟aruf  bukanlah pacaran gaya islam atau juga cara-cara pacaran yang 

dibungkus atau diingkai dalam nilai islam.
25

 

2) Khitbah  

Khitbah adalah pernyataan resmi dari pihak keluarga pria terhadap 

wali atau keluarga wanita, maupun sebaliknya, kita biasanya menyebutkan 

dengan lamaran.
26

 Khitbah boleh dibatalkan apabila satu atau keduanya tidak 

berminat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan dengan pertimbangan 

ketidakcocokan. Selain itu dikhawatirkan jika diteruskan, pernikahannya akan 

menimbulkan banyak kemudharatnya. 

Perempuan dalam lembaga pernikahan mempunyai kedudukan dan 

hak yang seimbang dengan laki-laki. Dalam perfektif islam, tiak ada paksaan 

dalam perkawinan, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Untuk 

melakukan proses perkawinan, seorang perempuan dalam hal ini calon istri, 

harus dimintai izin terlebih dahulu oleh walinya. Jika dia masih gadis, izinnya 

                                                
25

Ibid,.219.  
26 Aam Aminuddi. Ayat Priatna Muhlis, Membingkai Surga Dalam Rumah Tangga (Bandung: Khazanah 

Intelektual, 2006)28. 



 

 

cukup dengan diamnya dan apabila dengan janda maka izinnya dengan 

pernyataan. 
27

 

Nabi Muhammad Saw telah menikahkan anak-anak perempuan beliau 

dan tidak pernah mengambil hak mereka untuk memilih suami. Ketika Ali bin 

Abi Tholib r.a. datang menghadap Nabi Muhammad Saw dan melamar 

Fatimah, beliau berkata ,” beberapa orang telah datang kepadaku untuk 

melamar az-Zahra, tetapi dengan ketidaksenangan pada wajahnya telah 

menolak lamaran mereka. Sekarang aku akan menyampaikan lamaran itu 

kepadanya.” 

Nabi Muhammad Saw menemui putrinya dan menyampaikan lamaran 

Ali, kali ini Fatimah tidak menggelangkan kepala sebagai tanda tidak suka dan 

bersikap diam. Berarti dia menyatakan persetujuan. Islam memberikan 

kebebasan penuh kepada perempuan, yakni kebebasan berfikir, berpendapat 

dan mengaku secara resmi. 

Dalam Islam, tidak ada larangan bagi perempuan untuk melamar laki-

laki karena secara prinsip lamaran tidak berada dalam otoritas laki-laki. 

Dahulu, seorang perempuan pernah mendatangi Rasulullah Saw. Dia 

bermaksud melamar Rasulullah, walaupun pada akhirnya dia menikah dengan 

sahabat Rasulullah. Ini menggambarkan bahwa Islam tidak melarang 

perempuan melamar laki-laki.
28

 

Jadi sebelum melaksanakan penikahan seseorang harus mengetahui apa saja yang 

harus dia lakukan agar kelak ketika mereka sudah membina rumah tangga tidak terjadi 
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hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu seharusnya ada pihak yang peduli dengan hal-hal 

yang berkaitan dengan pra nikah. 

Seperti yang dilakukan oleh KUA di Denpasar Bali, mereka melaksanakan 

bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dilakukan menjadi 2 tahap yakni pra nikah 

dan sesaat setelah akad nikah. Untuk bimbingan pra Nikah diberikan materi tentnag 

hukum munkahat, hak dan kewajiban suami dan istri, keluarga berencana, dan imunisasi. 

Usaha Peningkatan Gizi Keluarga (UPGK). Bimbingan keluarga telah dilakukan oleh tim 

Penasehat Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP-4), baik keluarga 

yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Penasihatan BP-4 terhadap keluarga 

yang bermasalah dengan metode pendekatan dengan menggali permasalahan dari 

masing-masing pihak suami istri yang selanjutnya dicarikan solusi dengan memberikan 

bimbingan berdasarkan norma agama sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga.
29

 

Persiapan perkawinan sebaiknya memperhatikan 4 aspek :  

a) Aspek biologis 

b) Aspek mental/psikologis 

c) Aspek spiritual 

d) Aspek psikososial 

Dan yang harus dipersiapkan saat akan menikah : 

a) Kesiapan batin/rohani 

b) Calon mempelai wanita dan pria memeriksa kesehatan 

c) Mengikuti kursus calon pengantin (SUSCATIN)
30
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 Nuhrison M. Nuh, Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu (Jakarta: Bayt al-

Qur’an, 2007),111. 
30

 Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Propinsi Jawa Timur, Tuntunan Rumah 

Tangga Bahagia (Sidoarjo: BP4),29. 



 

 

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan pra nikah 

adalah proses transformasi prilaku dan sikap didalam kelompok atau unit sosial terkecil 

dalam masyarakat terhadap calon mempelai selain  itu pendidikan pra nikah juga 

mempunyai peran yang sangat besar untuk kelangsungan rumah tangga. 

B. Pernikahan 

Pernikahan atau perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. 

Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuhan. Manusia adalah 

makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-

makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi 

manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Orang tidak boleh berbuat 

semaunya seperti binatang, kumpul dengan lawan jenis hanya menurut seleranya atau 

seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin.
31

 

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan 

membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang 

bukan mahrom. Anwar Harjono (1987:220) mengatakan bahwa perkawinan adalah 

bahasa indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan nikah atau 

zawaj dalam istilah fiqih. Para Fuqaha dan madzhab empat sepakat bahwa akna nikah 

atau zawaj adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya 

hubungan kelamin.
32

 

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan 

peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Allah SWT, 

berfirman dalam surat An-Nisa:1 yang berbunyi:  
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ُهما رِجااً َكثراً َو  يا أَي َها الناُس ات ُقوا َربُ ُم الذي َخَلَقُ ْم ِمْن نَ ْفٍ  واِحَدٍة َو َخَلَق ِمْنها َزْوَجها َو َبث ِمن ْ
1َُات ُقوا اللَه الذي َتسائَ ُلوَن ِبِه َو اْأَْرحاَم ِإن اللَه كاَن َعَلْ ُ ْم َرق باً  ِنساًا وَ 

 

Artinya:  

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan- mu yang telah menciptakan 

kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada 

keduanya Allah memperkembang biakkan laki- laki dan perempuan yang banyak. Dan 

bertakwalah kepada Allah yang dengan) mempergunakan (nama- Nya kamu saling 

meminta satu sama lain, dan) peliharalah (hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah 

selalu menjaga dan mengawasi kamu.”33
 

Allah Swt tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas 

mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara tidak ada aturan. 

Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah Swt 

mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian, hubungan antara 

laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan 

berupa pernikahan.
34

 

Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk 

memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar ia tidak laksana 

rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya. Pergaulan 

suami istri dibawah naungan keibuan dan kebapakan, sehingga nantinya dapat 

menumbuhkan keturunan yang baik dan hasil yang memuaskan. Peraturan pernikahan 

semacam inilah yang diridhai oleh Allah Swt dan diabadikan dalam islam untuk 

selamanya. 

Saking pentingnya pernikahan, Rasulullah menganggap sebagai separuh agama, 

Beliau bersabda,”Jika seseorang telah menikah, dia telah melengkapi separuh 

                                                
33Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahannya (Semarang: Cv.Asy-Syifa,1992),114.   
34 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam (Ponorogo: STAIN Po Press, 2009),314. 



 

 

agamanya. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah dalam separuhnya lagi,”(HR. Al-

Baihaqi dan Al-Hakim)
35

 

Secara zahirnya, pernikahan memang hanya merupakan langkah untuk 

menghalalkan persetubuhan. Akan tetepi, pada hakekatnya ia merupakan pondasi bagi 

berbagai hak dan kewajiban yang darus ditunaikan dan diperhatikan secara sungguh-

sungguh, agar bahtera rumah tangga dapat berlabuh di dermaga kesejahteraan dan 

ketentraman. Pernikahan merupakan salah satu kriteria kebahagiaan yang penting. Aktris 

terkenal, Brigette Bourdot berpandangan bahwa puncak kebahagiaan manusia adalah 

pernikah.
36

 

Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio 

bangunan masyarakat yang sempurna. Penikahan itu bukan saja merupakan satu jalam 

yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga 

dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dankaum 

lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalam interelasi antara satu kaum dengan yang 

lain.
37

 

 

1. Tujuan Pernikahan 

Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekedar menjadi 

pemuas nafsu kaum laki-laki. Pernikahan adalah pranata yang menyebabkan seorang 

perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Nikah juga dipandang sebagai 

kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa 

nafsunya sebagaimana layaknya binatang yang dapat menimbulkan perselisihan, bencana, 
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dan permusuhan. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah pengajaran akhlak manusia dan 

memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda 

dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan 

tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuk generasi keturunan manusia yang 

memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.
38

  

Tujuan pernikahan yang sejati dalam islam adalah pembinaan akhlak manusia dan 

memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda 

dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan 

tersebut adalah kehidupan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan 

masyarakat dan negara.
39

 

Pada umumnya tujuan pernikahan bergantung pada masing-masing individu yang 

akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan 

umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, 

yaitu memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan 

kesejahteraan dunia akhirat. 

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:
40

 

a. Melaksanakan libino seksualitas 

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, 

hanya kadar dan intensitanya yang berbeda.  

b. Memperoleh keturunan yang shaleh 
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Keturunan yang shaleh dan shalehah bisa membahagikan kedua orang tua, 

baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari anak yang diharapkan oleh oarng 

tua hanyalah ketaatan, akhlak, ibadah, dan sebagainya yang bersifat kejiwaan.  

c. Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman 

Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketentraman, kebahagiaan dan 

ketenangan lahir dan batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan 

dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah. 

 

 

d. Mengikuti sunnah rasul 

Nabi Muhammad Saw menyuruh kepada umatnya untuk menikah, 

sebagaimana disebutkan dalam hadist: 

 الْنَ اُا ِمْن ُسنِ ْ َ َمْن  َْ يَ ْعَمْ   ِبُسنِ ْ  َ َلْ َ  ِمْ ْ 

Artinya: 

“Menikah adalah sunnah-Ku, barang siapa tidak mengamalkan sunnah-Ku 

berarti bukan dari golongan-Ku.” 

 

e. Menjalankan perintah Allah 

Allah Swt, menyuruh kepada kita untuk menikah apabila telah mampu. Dalam 

sebuah ayat, Allah berfirman: 

  َاْنِ ُحوا َما  َااَ  َلُ مْ  ِمنَ  الْنسااِ 

Artinya: 

 

“Maka kawinilah wanita- wanita ( lain ) yang kamu senangi” 

 

f. Untuk berdakwah 



 

 

Nikah dimaksud untuk dakwah dan penyebaran agama, islam membolehkan 

seorang muslim menikahi perempuan Kristiani, Hindu, Katolik. Akan tetapi 

melarang perempuan muslimah menikahi pria Kristen,Katolik, atau Hindu. 

Hal ini dasar pertimbangan karena pada umumnya pria lebih kuat pendirian 

nya daripada wanita. 

Oleh karena itu, pernikahan dalam islam secara luas adalah:
41

 

a. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan 

benar. 

b. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan. 

c. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah. 

d. Menduduki fungsi sosial. 

e. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok. 

f. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan. 

g. Merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah mengikuti 

sunnah Rasulullah SAW.
42

 

Allah mencipatakan hamba-hambanya bukan tanpa tujuan, tetapi di dalamnya 

terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba-hambanya di dunia ini 

menjadi tentram.
43

 

2. Hukum Pernikahan 
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Para ulama berbada pendapat dalam menentukan hukum nikah, ada yang 

mengatakan wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah
44

. Secara rinci hukum 

pernikahan sebagai berikut:
45

 

a. Wajib 

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya mendesak, 

serta takut terjerumus dalam lembah perzinaan. Menjauhkan diri dari 

perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang terbaik adalah dengan 

menikah. 

b. Sunnah 

Bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu 

mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukum menikah baginya adalah 

sunnah.  

c. Haram  

Bagi orang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberi 

nafkah, baik lahir maupun batin kepada istrinya serta nafsunya tidak 

mendesak atau dia mempunyai keyakinan bahwa apabila menikah dia akan 

keluar dari islam maka hukum nikah baginya adalah haram.
46

  

d. Makruh 

Bagi orang yang kondisinya seperti disebutkan diatas, akan tetapi tidak 

menimbulkan madharat bagi si istri. Jadi, apabila ia menikah, si istri tidak 

merasakan dampak negatif yang sangat besar. Untuk orang seperti itu, 
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sebaiknya jangan dahulu menikah, dan kalaupun menikah, maka hukumnya 

makruh.
47

 

e. Mubah 

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila 

tidak melakukannya tidak dikhawatirkan akan berbuat zina dan apabila 

melakukannya juga tidak akan menelantarkan istrinya.  

  Hukum nikah bervariasi, tergantung pada keadaan seseorang. Untuk menentukan 

hukum nikah bagi seseorang haruslah memerhatikan lebih dahulu dua hal, yaitu 

kemampuannya melaksanakan kewajibannya (baik sebagai suami atau sebagai istri) dan 

kesanggupan memeliraha diri, yaitu sanggup tidaknya seseorang mengendalaikan dirinya 

untuk tidak jatuh ke dalam jurang kejahatan seks.
48

 

3. Rukun nikah 

Setiap tindakan agar mencapai tujuan dengan baik hendaklah memenuhi 

rukunnya. Begitu pula dalam melakukan pernikahan. Menurut Islam rukun nikah yaitu: 

a. Wali dari mempelai putri 

b. Dua orang saksi 

c. Ijab qabul/sighat akad nikah
49

 

Jika telah terpenuhinya semua rukunnya, maka sahlah pernikahan tersebut bagi 

semua pihak yang menyelenggarakan pernikahan. 

4. Manfaat Pernikahan 
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Nikah memiliki manfaat yang banyak bagi siapa saja yang mau memperhatikan 

dan mencermati. Secara singkat, manfaat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Melestarikan Spesies Manusia 

b. Menjaga Garis Keturunan 

c. Melindungi Masyarakat daro Dekadensi Moral 

d. Melindungi Masyarakat dari Berbagai Macam Penyakit 

e. Mewujudkan Ketenangan Jiwa 

f. Menjalin Kerja Sama yang Harmonis diantara Suami Istri dalam membangun 

Rumah Tangga Ideal dan Mendidik Anak 

g. Memupuk Perasaan Kebapakan dan Keibuan 

h. Dianggap Ibadah 

i. Membentengi diri dari Godaan Setan, meredam Gelora Syahwat, Menjaga 

Pandangan, dan Melindungi Kemaluan 

j. Menenangkan dan Melembutkan Jiwa 

k. Mengkonsentrasikan Hati dan Pikirang untuk Mengatur Rumah Tangga dan 

Menyediakan Sumber-sumber Kehidupan 

l. Mujahadah dan melatih Jiwa dalam Menunaikan Hak-hak Keluarga 

m. Nikah adalah Sumber Kekayan dan Rezeki 

n. Pernikahan adalah Wasillah untuk mendapatkan Ridha dan Surga Allah 

o. Menikah berarti menyempurnakan setengah agama 

p. Pernikahan adalah perjanjian yang kokoh 



 

 

q. Pernikahan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan keturunan yang 

saleh.
50

 

Demikianlah manfaat pernikahan yang didambakan dan itulah yang menjadi 

tanggung jawab suami istri untuk diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga mereka.  

C. Pendidikan Pasca Nikah 

Seperti yang telah dibahas diatas tadi pendidikan merupakan usaha yang 

dilakukan seseorang terhadap seseorang agar tercapai perkembangan maksimal yang 

positif. Sedangkan nikah adalah dihalalkannya seorang laki-laki dan perempuan untuk 

bersenang-senang, melakukan hubungan seksual. Pendidikan pasca nikah merupakan 

pendidikan yang sangat penting bagi sebuah keluarga agar meraka bisa membina rumah 

tangga dengan baik sesuai dengan ajaran agama islam.  

Banyak orang yang menikah tanpa berbekal pengetahuan memadai tentang 

pernikahan, dia hanya tahu bahwa pernikahan adalah relasi yang sah secara syar‟i antara 

lelaki dengan perempuan, yang terbungkus dalam konsep yang berbeda-beda seiring 

perbedaan level sosial dan intelektual masing-masing orang. Perspektif islam tentang 

pernikahan sebenarnya jauh lebih integral dan komprehensif daripada itu, karena Allah 

telah menjadikan pernikahan sebagai penenang dan penentram.
51

 

Setelah proses pernikahan, pasangan yang biasa disebut pengantin baru, akan 

selalu mendapatkan perasaan yang penuh suka cita. Mungkin masa inilah puncak 

keindahan dan dambaan setiap insan baik laki-laki maupun perempuan. 

Ada 5 prinsip membangun keluarga bahagia berdasarkan surat ar-Rum : 21 : “ 

dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari 

jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan 
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dijadikannya diantara rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” 

Ada 5 prinsip yang harus dilakukan untuk mencapai rasa tentram, kasih sayang 

dalam rumah tangga : 

a. Sikap santun dan bijak 

b.      Saling mengingatkan dalam kebaikan 

c.     Lebih mengutamakan melaksanakan kewajiban daripada menuntut hak  

d.     Saling menutupi kekurangan pasangan 

e.     Saling tolong menolong
52

 

  Seorang muslim yang telah memutuskan untuk menikah, sesungguhnya 

merupakan bukti yang nyata akan ketaatan kepada Allah Swt dan Rasulnya. Bukti tak 

terbantahkan, bahwa ia ingin dan senantiasa menghendaki dirinya termasuk ke dalam 

umat Rasulullah Saw di dalam naungan Islam nan mulia. 

  Oleh karena itu, dapat dilihat betapa bersemangat dan menggebu-gebunya 

seseorang yang hendak terbang memasuki dunia baru yang menjadi bukti pelengkap 

kesempurnaan agama yang telah dianutnya dan diyakininya sepenuh hati bahwa itulah 

jalan paling benar yang kiranya dapat menggolongkan dirinya ke golongan orang-orang 

yang berserah diri dan berada dalam naungan ridha Illahi Rabbi.
53

  

  Namun sayang, tidak jarang ditemui semangat menggebu-gebu untuk memasuki 

gerbang pernikahan ini sering kali tidak diiringi gairah semangat yang sama untuk 

mempersiapkan pernikahan dan kehidupan berkeluarga itu sendiri. Sehingga pemikiran, 

mimpi dan semangat itu cenderung berhenti hanya sampai pada persoalan kapan menjadi 

pengantin. Padahal, pernikahan justru merupakan awal dari satu kehidupan baru yang 
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dilandaskan pada kemampuan bertanggung jawab dan diikat dengan janji atas nama Allah 

Swt.
54

 

  Setelah akad nikah dilangsungkan, maka kedua pasangan tersebut telah resmi 

menjadi suami istri. Keduannya telah memenuhi sunnatullah dan sunnah Rasulullah Saw 

serta telah secara nyata berusaha menyempurnakan keimanan mereka.
55

 Dalam kehidupan 

selanjutnya mereka berdua telah mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang 

harus mereka laksanakan. 

  Pendidikan pasca nikah yang harus diketahui antara lain: sepasang suami istri 

harus mengetahui hak dan kewajibannya, karena jika mereka mengabaikannya , maka 

situasi dalam rumah tangganya dari hari ke hari akan bertambah suram.
56

 Selain itu 

mereka juga harus mengetahui manfaat yang akan mereka peroleh ketika telah 

memutuskan untuk berumah tangga, sehingga mereka tidak akan memandang sebelah 

mata tentang pernikahan. 

1. Pelaksana Pendidikan Pasca Nikah 

Dalam melaksanakan pendidikan pasca nikah yang mempuyai tanggung 

jawab yang pertama dalam melaksanakan pendidikan pasca nikah adalah suami 

istri, keluarga suami istri, dan wali dari kedua belah pihak. Karena ketika telah 

melaksanakan pernikahan tanggung jawab telah diberikan kepada pasangan suami 

istri tersebut. 

2. Materi pendidikan pasca nikah  

Adapun materi pendidikan pasca nikah yang diberikan antara lain: 

a. Kewajiban suami  
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1) Memberi kebutuhan hidup, baik materil maupun spiritual. 

2) Melindungi keluarga dari berbagai ancaman serta memelihara diri 

dan keluarganya dari berbuatan dosa. 

3) Mengasihi istri sebagaimana tuntunan agama. 

4) Membimbing dan mengarahkan seluruh keluarga ke jalan yang 

benar. 

5) Sopan dan hormat kepada orang tua, baik mertua dan keluarganya. 

b. Kewajiban istri 

1) Menjaga kehormatan diri dan rumah tangganya. 

2) Membantu suami dalam mengatur rumah tangga. 

3) Mendidik, memelihara dan mengajarkan agama kepada anak-

anaknya. 

4) Sopan dan hormat kepada orang tua, baik mertua dan 

keluarganya.
57

 

Sama halnya dengan pendidikan pra nikah, pendidikan pasca nikah hendaknya 

diberikan kepada pasangan pengantin oleh keluarga mempelai, dan wali dari kedua 

mempelai. Sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, 

yang diridhoi Allah Swt. 

D. Pernikahan dalam Materi Fiqih di Madrasah Aliyah 

Dalam Peraturan Menteri Agama (Permenag) no 165 tahun 2014 kelas XI 

semester genap mata pelajaran Fiqih pada kd 3.1 berisi tentang ketentuan perkawinan 

dalam hukum islam dan hikmahnya,
58

 materinya meliputi: 
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1. Pengertian pernikahan 

2. Hukum pernikahan 

3. Rukun dan syarat nikah 

4. Wali dalam pernikahan 

5. Muhrim 

6. Kewajiban dan hak suami istri 

7. Macam-macam nikah 

 

Dalam materi Fiqih di Madrasah Aliyah mempunyai tujuan yaitu: 

a. Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, dan tatacara 

pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun 

mu’amalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan 

sosial. 

b. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum sesama Islam dengan 

benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran 

agama Islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah Swt, dengan diri 

manusia itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan 

dengan lingkungannya. 

Dalam Peraturan Menteri Agama no 165 tahun 2014 tentang materi Fiqih di 

Madrasah Aliyah juga mencangkup ketentuan Islam tentang pernikahan dan undang-

undang pernikahan dalam Islam. Secara subtansial, mata pelajaran Fiqih memiliki 

kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan 
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menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud keserasian, 

keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah Swt. Dengan diri 

manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya ataupun lingkungannya.  

 


