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ABSTRAK  

 

Nida,Wafiah Rafifatun. 2021. Pandangan Ulama Majelis Ulama Indonesia Kota 

Ponorogo Terhadap “Fatwa Nikah Misya>r Yusuf Al-Qarda>wi”. Skripsi. 
Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ahwal Al-Syahsiyah, 

IAIN Ponorogo. Pembimbing Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. 

 

Kata Kunci : Ulama MUI, Nikah Misya>r  . 
 

Nikah misya>r merupakan nikah yang belum lazim pada saat ini, dimana 
istri melepaskan sebagian haknya yaitu untuk tidak menerima nafkah dari 

suaminya dan hanya menuntut nafkah batiniyah saja. Pernikahan ini juga 

dipengaruhi oleh perkembangan zaman, pernikahan ini cukup kontroversial 

sehingga banyak ulama yang mengemukakan pendapatnya, salah satunya Yusuf 

al-Qarda>wi beliau adalah ulama yang sangat terkemuka dan bahkan membukukan 

secara tersendiri perihal nikah misya>r oleh karena itu penulis menggunakan 

pandangan Yusuf al-Qarda>wi, nikah misya>r sendiri saat ini masih jarang 
diperbincangkan oleh ulama di Indonesia karena masih tergolong degan nikah 

model baru, oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk meneliti bagaimana 

pandangan ulama MUI terhadap nikah misya>r karena MUI adalah organisasi 
terbesar yang didirikan guna menjawab permasalahan hukum di Indonesia 

terutama untuk umat Islam. 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana pandangan 

tokoh ulama yang berafiliasi didalam Majelis Ulama Indonesia Kota Ponorogo 

terhadap fatwa nikah misya>r Yusuf al-Qarda>wi. Apa Yang menjadi faktor yang 

melatarbelakangi pandangan para tokoh Ulama Majelis Ulama Indonesia Kota 

Ponorogo terhadap fatwa nikah misya>r Yusuf al-Qarda>wi. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode field research (penelitian 

lapangan), pengambilan data dalam penelitian ini di peroleh dengan menggunakan 

metode wawancara. Analisis yang digunakan menggunakan sosiologi 

pengetahuan, yang dilakukan dengan wawancara lalu menarik kesimpulan dengan 

menggunakan analisis tersebut. 

Dalam peneltian ini dapat disimpulkan, bahwa nikah misya>r Yusuf al-

Qarda>wi menurut ulama MUI Kota Ponorogo dapat di kategorikan menjadi 2 ada 
yang membolehkan secara mutlak juga ada yang membolehkan dengan syarat, 

menurut Ulama MUI Ponorogo ada yang memperboleh kan karena pernikahan ini 

secara hukum memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dan suatu kebolehan jika 

sang istri merelakan sebagian haknya yaitu nafkah lahiriyah dan hanya menuntut 

nafkah batiniyah, hal tersebut tidak membuat batalnya suatu pernikahan, 

sedangkan menurut Ulama MUI Ponorogo yang memperbolehkan dengan syarat  

walaupun baik rukun dan syaratnya sudah terpenuhi kita juga perlu mengetahui 

tujuan dan motif dilaksanakannya nikah misya>r apakah demi kemaslahatan 
ataukah demi kemafsadatan, tetapi adajuga yang berpendapat bahwa secara 

hukum memang sah tapi secara etika dan moral adalah tidak etis karena pada 

hakikatnya pernikahan adalah untuk mencapai sakinah, mawaddah, war-rah{mah, 
dan nafkah adalah termasuk di dalamnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada hakikatnya kita manusia sudah diciptakan berpasang pasang 

bahkan ada pepatah berkata bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk pria 

yang artinya sebenarnya mereka adalah satu kesatuan, mereka akan saling 

tolong menolong dan saling melengkapi satu sama lain. Menikah merupakan  

salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia karena menikah 

merupakan  salah satu ibadah yang dianjurkan. Menikah merupakan salah 

satu asas pokok hidup yang paling utama pergaulan dalam masyarakat atau 

masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja satu  jalan yang amat 

mulia  untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga 

dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan suatu kaum 

dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk 

menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.1 Pernikahan 

merupakan  akad yang menghalalkan dan membatasi hak dan kewajiban serta 

tolong menolong antara seorang laki laki dan seorang perempuan yang bukan 

mahrom.2

                                                             

1Namora Lumonggalubis, Memahami Dasar-Dasar Konseling (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2011),  220. 

2Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam(Jakarta:PT.Sinar Baru Algesindo, 2000), 374. 
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Begitu juga sesuai dengan Bunyi Uundang-Undang Nomor 1 Tahun 

1973 Tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

KeTuhanan Yang Maha Esa.1 

Melalui pengertian diatas kita dapat memahami bahwa pernikahan 

tidak hanya berkenaan hubungan batin saja akan tetapi hubungan kebutuhan 

lahiriyah juga sangat dibutuhkan. Di dalam Islam ada berbagai jenis 

pernikahan yang dapat dikatakan tidak seperti pada umumnya, yang saat ini 

pada prakteknya diperdebatkan oleh banyak Ulama, seperti halnya nikah 

misya>r. Nikah misya>r adalah dimana seorang laki laki pergi ke pihak wanita 

dan pihak wanita tidak pindah atau bersama laki-laki dirumahnya (laki-laki). 

Biasanya kawin semacam ini terjadi pada istri ke 2 dan laki laki yang 

melaksankan kawin semacam ini sudah mempunyai istri yang lebih dulu 

tinggal bersama dirumahnya. Tujuan kawin semacam ini adalah agar suami 

dapat bebas dari kewajiban terhadap istri keduanya untuk memberikan tempat 

tinggal, memberi nafkah, memberikan hak yang sama dibanding istri yang 

lain (istri pertama).2 

                                                             
1Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
2Yusuf al-Qaradhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, Terj. Abdul Hayyie Al-

Kattan,(Jakarta:Gema Insani, 2006), 394. 
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Perihal nafkah yang direlakan oleh suami terhadap istri dalam kitab 

Yusuf al-Qarda>wi bahwa seorang faqih pun tidak memiliki hak untuk 

mencegah istri melepaskan sebagian dari hak-haknya atas kehendaknya 

sendiri demi kemaslahatannya yang ia tentukan, karena dia adalah wanita 

dewasa, rasional, ban bukan anak-anak, orang gila, atau orang yang bodoh.3 

Jika terdapat 4 hal yaitu: ijab dan qabul, publikasi pernikahan, tidak 

ada temporisasi, dan adanya mahar, dan kemudian istri merelakan sebagian 

haknya setelah akad atau bersamaan pada syarat pernikahan maka 

pernikahan tersebut sah secara syariat.4 

Sebagian masyarakat berasumsi bahwa nikah misya>r samahalnya 

dengan nikah mut’ah, tetapi nyatanya antara kedua pernikahan  itu berbeda. 

Nikah mut’ah dilakukan dengan mensyaratkan dan sampai waktu tertentu saja  

yang sudah disepakati. Sedangkan nikah misya>r  tidak mensyaratkan halitu, 

pernikahan ini langgeng seterusnya tanpa ada batasan waktu Pernikahan 

misya>r sebenarnya sudah dipraktekkan bertahun-tahun oleh negara-negara 

Timur Tengah, yakni Jazirah Arab dan sekitarnya. Namun semakin 

berkembang dan majunya teknologi, serta didukung jaringan internet yang 

sudah meluas dan hampir menjangkau kesemua penjuru dunia, pernikahan ini 

semakin dikenal oleh banyak orang. Karena itu kita tidak bisa menutup mata 

bahwa nikah semacam ini telah terjadi di Indonesia walaupun jumlahnya 

hanya sekian persen saja, yang artinya tidak terlalu banyak.  

                                                             
3 Yusuf Qardha>wi, Zawajul Misyar Haqiqotuhu Wa Hukmuhu (Kairo: Maktabah Wahbah, 

2005),8 
4 Ibid. 7 
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Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum nikah misya>r, 

setidaknya terdapat dua kelompok yang memiliki pandangan hukum berbeda 

mengenai hal ini. Pertama, kelompok yang membolehkan ataupun setuju 

dengan praktek nikah misya>r. Mereka berpendapat bahwa nikah misya>r 

merupakan pernikahan shar’i dan sah hukumnya. Diantara ulama yang 

membolehkannya adalah  Dr. Yusuf al-Qarda>wi, Syeikh, Abdul, Aziz Bin 

Baz, Wahbah Zuhayli, Syeikh, Ali Jumu’ah dan beberapa ulama lainnya. 

Kedua, kelompok yang melarang nikah misya>r. Menurut kelompok ini 

pernikahan misya>r lebih menonjolkan upaya menyembunyikan dan 

merahasiakan pernikahan. Karena itu merupakan jalan menuju kerusakan dan 

kehancuran. Ulama yang melarang pernikahan ini adalah Syeikh Nashiruddin 

al-Albani, Syeikh Abdul Sattar al-Jubali, Muhammad Zuhayli, dan beberapa 

ulama lainnya.5 Salah satu ulama yang terkenal karena mempelopori 

diperbolehkannya nikah misya>r adalah Dr. Yusuf al-Qarda>wi beliau bahkan 

membukukan secara khusus bab tentang nikah misya>r, Syekh  

Dr. Yusuf al-Qarda>wi adalah seorang cendikiawan, Muslim yang berasal dari 

Mesir, ia dikenal sebagai seorang Mujtahid pada era Moderen Saat ini, selain 

sebagai seorang mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis 

fatwa6, nikah misya>r  sudah mulai masuk ke Indonesia maka perlu adanya 

fatwa dan ketetapan hukum tentang permasalalahan nikah misya>r  sendiri, 

                                                             

5Moh. Nurhakim, “Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status 

Hukum Nikah Misyar”, 14 (2011), 43. 

6Https://id.m.wikipedia.org/wiki/yusuf_al-Qardawi (diakses pada tanggal 13 November 

2020, Pukul 20.52). 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/yusuf_al-Qardawi%20(diakses
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maka dari itu perlu adanya fatwa ulama lokal Indonesia guna menjawab 

banyaknya pertanyaan dan menjawab sesuai dengan kondisi geografis dan 

sesuai dengan kearifan lokal di Indonesia sendiri, terdapat suatu lembaga 

yang dimana menjadi rujukan dan juga menjawab berbagai pertanyaan 

tentang hal hal yang bersangkutan dengan umat Islam, pernikahan ini menjadi 

pernikahan yang kontroversial sehingga, berdasarkan uraian di atas penulis 

ingin meneliti tentang pendapat Tokoh Ulama MUI Kota Ponoeogo tentang 

diperbolehkannya nikah misya>r  oleh Yusuf al-Qarda>wi. 

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah dari berbagai unsur atau 

organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam soal keagamaan, sosial 

budaya, dan politik, sesuai sifat dan tanggung jawab yang dipikulnya. 

Gambaran ini terlihat bahwa Majelis Ulama Indonesia yang didirikan tahun 

1975 dalah sebuah institusi yang menurut pedoman dasarnya, antar lain 

berfungsi meberikan fatwa dan nasehat mengenai masalah keagamaan dan 

kemasyarakatan kepada pemerintah dan ummat Islam pada umumnya, 

sebagai amar makruf nahi mungkar dalam usaha meningkatkan ketahanan 

nasional.7 

Selain itu juga karena organisasi tersebut menjadi tempat untuk 

bertanya suatu hukum dan juga secra resmi bisa mengeluarkan fatwa, secara 

tidak langsung lembaga tersebutlah yang dijadikan rujukan dalam 

mempertimbangkan berbagai masalah hukum Islam. 

                                                             
7Hasbi Umar, Nalar Fiqih Kontemporer (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 250. 
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Penelitian ini akan menggunakan pendekatan sosiologi pengetahuan, 

kenapa peneliti memilih pendekatan sosiologi pengetahuan karena pendapat 

sesorang pastilah sesuai dengan latar belakang tokoh, Karl Mannheim 

berpendapat bahwa sosiologi pengetahuan adalah salah satu cabang sosiologi 

yang berusaha menganalisis kaitan antara pengetahuan dengan praktek 

kehidupan sehari-hari serta berupaya menelusuri bentuk-bentuk yang diambil 

oleh kaitan itu dalam perkembangan intelektual manusia.8 

Menurut Mannheim, tugas dari disiplin ilmu baru ini adalah 

memastikan hubungan empiris antara sudut pandang intelektual dan struktural 

disatu sisi dengan posisi historis disisi lain. Prinsip dasar yang pertama dari 

sosiologi pengetahuan Mannheim adalah bahwa tidak ada cara berpikir (mode 

of thought) yang dapat dipahami jika asal-usul sosialnya belum diklarifikasi. 

Ide-ide dibangkitkan sebagai perjuangan rakyat dengan isu-isu penting dalam 

masyarakat mereka, dan makna serta sumber ide-ide tersebut tidak bisa 

dipahami secara semestinya jika seseorang tidak bisa mendapatkan penjelasan 

tentang dasar sosial mereka. Tentu ini tidak berarti bahwa ide-ide tersebut 

dapat diputuskan sebagai salah atau benar semata-mata dengan menguji asal-

usul sosialnya, tetapi bahwa ide-ide harus dipahami dalam hubungannya 

dengan masyarakat yang memproduk dan menyatakannya dalam kehidupan 

yang mereka mainkan.9 

                                                             
8Karl Mannheim, Ideologi dan Utopia, terj. Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisius, 

1991), 287. 

9Baum, Agama dan Bayang-Bayang Relativisme: Agama, 8. 
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Karl Mannheim menyatakan bahwa tindakan manusia dibentuk dari 

dua dimensi yaitu perilaku (behaviour) dan makna (meaning). Dalam hal ini, 

tindakan manusia dibentuk oleh perilaku dan makna. Sehingga dalam 

memahami suatu tindakan sosial, seorang ilmuwan sosial harus mengkaji 

perilaku eksternal dan makna perilaku. Mannheim mengklasifikasikan dan 

membedakan makna perilaku dari suatu tindakan sosial menjadi tiga macam 

makna yaitu : 1) makna obyektif, adalah makna yang ditentukan oleh konteks 

sosial dimana tindakan berlangsung. 2) Makna ekspresif, adalah tindakan 

yang ditunjukkan oleh aktor atau pelaku tindakan. 3) Makna dokumenter, 

yaitu makna yang tersirat atau tersembunyi, sehingga aktor (pelaku suatu 

tindakan) tersebut, tidak sepenuhnya menyadari bahwa suatu aspek yang 

diekspresikan menunjukkan kepada kebudayaan secara keseluruhan.10 

Beberapa makna yang didapat dari data-data yang dikumpulkan 

tersebut, kemudian diklasifikasikan kepada tiga jenis makna menurut 

Mannheim di atas. Hal ini akan dilakukan melalui metode analisis, yaitu 

peneliti akan mencoba menganalisa makna-makna tersebut dan 

mengklasifikasikan makna tersebut apakah termasuk makna obyektif, makna 

ekspresif, ataupun makna dokumenter sesuai dengan defenisi masing-masing 

makna tersebut menurut Mannheim.  

Pada kenyataannya nikah misya>r banyak sekali menuai pro dan kontra 

seperti halnya yang terjadi disalah satu desa di Ponorogo, ada seseorang yang 

akan melakukan nikah dimana pihak istri adalah seorang juragan gabah dan 

                                                             
10Baum, Agama dan Bayang-Bayang Relativisme: Agama,. 
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pihak suami merupakam seorang mahasiswa si istri berniat menikahi suami 

lalu disekolahkan namun perbedaan latar belakang dan alasan pihak 

perempuan menjadikan pro dan kontra terhadap masyarakat sehingga 

membuat pernikahan ini dibatalkan padahal sebenarnya nikah sejenis dengan 

ini sudah banyak prakteknya seperti seorang anak orang kaya yang menikahi 

laki-laki yang berilmu dan soleh yang secara finansial kurang tetapi dari 

pihak istri maupun keluarga istri tidak mempermasalahkan hal tersebut karena 

secara finansial pihak istri mampu menafkahi baik dirinya sendiri maupun 

suami. Peniliti ingin meneliti tentang pendapat ulama MUI Kota Ponorogo 

tentang bagaimana praktek nikah misya>r  tersebut, ulama satu dengan yang 

lainnya bisa jadi sama bisa jadi berbeda perihal berpendapat ini karena latar 

belakang juga pengetahuan satu orang tokoh dan tokoh yang lainnya berbeda 

sehingga kenapa peneliti menggunakan pendekatan sosiologi pengetahuan. 

Dengan menggunakan teori sosiologi pengetahuan yang ditawarkan 

Karl  Mannheim tersebut, penulis menjadikannya sebagai acuan dasar dalam 

pembahasan mengenai Pendapat tokoh ulama yang berafiliasi dalam Majelis 

Ulama Indonesia Kota Ponorogo terhadap fatwa nikah misya>r, dalam 

penelitian ini peneliti ingin mengkaji lebih dalam terhadap pendapat para 

Tokoh MUI Kota Ponorogo dengan Judul skripsi : Pandangan Ulama Majelis 

Ulama Indonesia Kota Ponorogo Terhadap  Fatwa Nikah Misya>r Yusuf al-

Qarda>wi. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pandangan Tokoh Ulama Yang berfiliasi didalam Majelis 

Ulama Indonesia Kota Ponorogo Terhadap Fatwa Nikah Misya>r  Yusuf 

al-Qarda>wi? 

2. Apa Yang menjadi faktor yang melatar belakangi pandangan para Tokoh 

Ulama Majelis Ulama Indonesia Kota Ponorogo Terhadap Fatwa Nikah 

Misya>r Yusuf al-Qarda>wi? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian tersebut adalah 

sebagi berikut : 

1. Untuk mengetauhi Bagaimana Pandangan Tokoh Ulama yang berafiliasi 

di dalam Majelis Ulama Ponorogo terhadap fatwa nikah misya>r Yusuf al-

Qarda>wi. 

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi fator yang melatar belakangi 

pandangan para Tokoh Ulama Majelis Ulama Indonesia Kota Ponorogo 

terhadap fatwa nikah misya>r Yusuf al-Qarda>wi. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi 

sumbangan pemikiran yang berarti bagi masyarakat. Dapat dijadikan 
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sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi maupun praktisi. 

Memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga 

Islam yang berkaitan dengan pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia 

Kota Ponorogo tentang fatwa nikah misya>r Yusuf al-Qarda>wi. 

2. Manfaat praktis 

Bagi penulis, dari hasil penelitian ini dapat memberikan 

pengetahuan tentang bagaimana anlisis perbedaan pandangan antara 

Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Ponorogo sehingga penelitian ini 

dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman yang akan bermanfaat 

bagi kehidupan penulis. Supaya masyarakat mengetahui hukum hukum 

dan memecahkan masalah perihal permasalahan pernikahan khususnya 

nikah misya>r Yusuf al-Qarda>wi. 

Sebagai bahan  pertimbangan atau referensi tambahan dan bahan 

perbandingan dalam penelitian selanjutnya yang sesuai dengan topik 

penelitian dan mengembangkan keilmuan lebih lanjut. 

E. Telaah Pustaka 

Berdasarkan pengetahuan penulis, belum ada yang secara spesifik 

membahas mengenai nikah misya>r  Yusuf al-Qarda>wi yang secara spesifik 

meninjau tentang pendapat Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Ponorogo.  

Namun ada beberapa skripsi yang membahas tentang nikah misya>r  Yusuf al-

Qarda>wi, antara lain yaitu : 

Pertama, yang berjudul “Pemikiran Yusuf al-Qarda>wi tentang nikah 

misya>r. Penelitian yang di lakukan oleh Muhammad Hafiz Naufal Universitas 
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Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017 penelitian ini membahas 

tentang alasan Qarda>wi membolehkan nikah misya>r  karena rukun syaratnya 

sudah terpenuhi dan seorang wanita memperbolehkan memberikan 

keringanan  dari sebagian hak-haknya dan sekaligus memuliakan dan 

menjaga agar tidak tergelincir dari perbuatan zina.11 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya laukan 

adalah terletak pada objek penetitian yaitu Fatwa fikah misya>r  Yusuf al-

Qarda>wi, sedangkan perbedaanya terletak pada fokus penelitian pada 

penelitian ini mengkaji tentang pemikiran nikah misya>r  sedangkan yang akan 

peneliti lakukan adalah fokus kepada Pandangan Tokoh Majelis Ulama 

Indonesia (MUI). 

Kedua, Peneitian Skripsi, yang berjudul “Nikah Misya>r  dalam 

Pandangan Hukum Islam”. Dilakukan oleh Zulkifli, Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011, penelitian ini membahas tentang 

telaah beberapa pembahasan mengenai nikah misya>r  dalam pandangan 

hukum Islam, dan bahwa pernikahan misya>r  ini bertentangan dengan system 

perkawian yang di tawarkan oleh syari’at, selain itu ia sangat rentan menjadi 

pintu kebobrokan dan kerusakankarena ia menganggap suami tidak 

mengemban tanggung jawab keluarga.12 Persamaan dengan penelitian yang 

akan peneliti lakukan adalah sama menanggakat tentang nikah misya>r  Yusuf 

                                                             

11Muhammad Hafiz Naufal, Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang nikah misya>r, Skripsi 

(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 69.  

12Zulkifli, Nikah Misyar dalam Pandangan Hukum Islam, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif 

Hidayatullah, 2011), 62. 
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al-Qarda>wi dan juga sama membahas tentang bagaimana Pandangan nikah 

misya>r  . 

Perbedaan dengan yang akan peneliti lakukan adalah perbedaan objek 

tokoh yang akan dibahas dalam penelitian peneliti meneliti tentang 

pandangan  ulama. 

Ketiga, penelitian yang berjudul “Pandangan Aktivis Gender 

Ponorogo Terhadap Nikah Misya>r prespektif Yusuf al-Qarda>wi”, oleh 

Harisatul Mukaromah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2016 

penelitian ini membahas tentang pendapat aktivis gender di Ponorogo yang 

pada pendapatnya ada yang memperbolehkan ada yang tidak yang 

memperbolehkan dengan alasan syarat dan rukun perkawinan yang sudah 

terpenuhi,sedangkan yang tidak dengan alasan secara syarat an rukun sah atau 

terpenuhi tapi secara etis tidak.13 Persamaan penelitian dengan penelitian  

peneliti adalah sama meneliti tentang nikah misya>r  Yusuf al-Qarda>wi dengan 

objek yang sama yaitu pandangan tokoh. 

Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah pada objek pada 

penelitian ini membahas tentang pandangan aktivis gender sedangkan yang 

peneliti teliti adalah tentang Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) Kota Ponorogo. 

Keempat, penelitian yang berjudul “Pandangan Tokoh Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo Terhadap Tradisi Arisan Sembako 

Untuk Acara Hajatan (Studi di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten 

                                                             
13Harisatul Mukaromah, Pandangan Aktivis Gender Ponorogo Terhadap Nikah Misya>r 

prespektif Yusuf al-Qardawi, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), 71. 
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Ponorogo)”. Dilakukan oleh Nurul Nuzula Khoiriyah, Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020, Penelitian ini membahas 

tentang pandangan Ulama MUI Kota Ponorogo Terhadap Tradisi Arisan 

Sembako Untuk Acara Hajatan fokus tujuan penelitian ini yaitu guna 

mengetahui dan menganalisis pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia 

Kabupaten Ponorogo terhadap praktik arisan sembako untuk acara hajatan. 

Persamaan penelitian dengan peneliti adalah sama meneliti tentang pendapat 

Ulama  MUI Kota Ponorogo. 

Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah pada objek, pada 

penelitian ini membahas tentang arisan sedangkan yang peneliti teliti adalah 

tentang nikah misya>r. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). 

Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk 

menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada 

suatu saat di tengah masyarakat.14 

Di mana penelitian ini menitikberatkan pada kualitas data dan 

atau lebih fokus pada pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi 

sehingga penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan 

selanjutnya dilakukan analisis. Sedangkan, pendekatan yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

                                                             
14Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu’amalah (Ponorogo: Stain Po Press, 2010), 6. 
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adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilakuyang dapat 

dialami.15 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalampenelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrument dan 

bertindaksebagai pengumpul data. Dalam penelitian Kualitatif, peneliti 

merupakan pihak perencana, pelaksana pengumpulan data, analisa, 

penafsiran data, dan menjadi pelapor hasil penelitian yang telah 

ditelitinya. Sehingga dalam penelitian ini peneliti berpartisipasi penuh 

dalam rangka melakukan observasi.16 

3. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini akan dilakukan di kantor MUI Kabupaten Ponorogo 

yang berlokasi di Jl. Letdjend Soeprapto No 1. Ponorogo. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data yang diperoleh dari observasi dengan pihak Tokoh 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Ponorogo. Lalu wawancara 

tersebut akan dianalisis menggunakan teori sosiologi pengetahuan.  

 

 

                                                             
15Lexy Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1995), 6. 

16Ibid., 6. 
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b. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa: 

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata 

atau informasi yang penulis dapatkan dari informan. Data primer 

adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer 

diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.17 

Dalam hal ini peneliti langsung mewawancarai kepada 

para pihak yang terkait, peneliti melakukan wawancara secara 

langsung dengan responden. Hal ini dilakukan karena danya 

anggapan bahwa hanya respondenlah yang paling mengetahui 

tentang diri mereka sendiri serta masyarakat di sekitarnya 

dengan segala kegiatan yang dilakukannya, wawancara 

merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan 

komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara 

pengumpul data yaini pewawancara dengan sumber data yaitu 

responden.18 Peneliti meaancarai responden, responden yang 

                                                             

17Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam 

Penelitian (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 171. 

18Bahder Johan Nasution, Metode Penellitian ilmu Hukum(Bandung: Mandar 

Maju,2008), 121. 
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peneliti waancara  secara langsung kepada tokoh Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) Kota Ponorogo antara lain: 

a) Drs. KH. Anshor M. Rusydi Selaku Ketua MUI Kabupaten 

Ponorogo 

b) Dr. Ahmad Munir, MA Selaku Sekertaris Umum MUI 

Kabupaten Ponorogo 

c) Dr. Muh Asvin Abdur Rahman, M.PdI Selaku Ketua Bidang 

Fata  MUI Kabupaten Ponorogo 

d) Dr Iza Hanifuddin PhD, Selaku Sekertaris Bidang fata  MUI 

Kabupaten Ponorogo 

2) Sumber DataSekunder 

Merupakan data yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan yang bertujuan memperoleh landasan teori yang 

bersumber dari buku-buku yang memiliki relevansi dengan 

objek penelitian, internet dan literatur lain terutama yang 

berkaitan dengan fatwa nikah misya>r. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan 

digunakan peneliti adalah:  

a. Wawancara (Interview) 

Yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang 

pertanyaanya ditujukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok 
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subjek penelitian untuk dijawab.19 Dalam hal ini peneliti melakukan 

wawancara kepada tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota 

Ponorogo.  

b. Observasi 

Yaitu suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan 

untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosa.20 Orang yang 

melakukan observasi disebut pengamat penuh (observer) dan pihak 

yang diobservasi disebut terobservasi (observe).21 Dalam hal ini 

peneliti mengamati beberapa aspek yang menjadi dasar dalam 

mengeluarkan suatu fatwa dilapangan tentang pendapat fatwa Yusuf 

al-Qarda>wi dan juga apa yang menjadi dasar hukum atas pendapat 

tokoh. 

c. Dokumetasi 

Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental, dari seseorang. Dokumentasi ini merupakan pelengkap 

dari observasi serta wawancara dalam penelitian kualitatif. Peneliti 

akan mendokumentasikan setiap proses dalam wawancara dan 

obserfasi kepada pihak MUI Kota Ponorogo. 

 

                                                             

19Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2013), 29.  

20Ibid., 131-132. 

21Ibid., 145-146.  
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6. Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, 

dan memutuskan apa yang dapat dipelajari, dan memutuskan apa yang 

dapat diceritakan kepada orang lain.22 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data kualitatif mengikuti model yang diberikan Miles dan 

Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam 

analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan 

datanya sampai jelas.23 

Aktifitas dalam analisis data terdiri atas:  

a. Collection: pengumpulan data  

b. Reduction: mengambil data yang penting. Tujuan dari reduksi adalah 

menyeleksi data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik 

dengan cara wawancara, observasi maupun dokumentasi.  

c. Display: memasuksan hasil reduksi kedalam peta-peta. Tujuannya 

agar dapat dengan mudah disajikan dalam laporan penelitian. 

                                                             
22Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan 

NVIVO (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 7-9. 

23Ibid., 10. 
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d. Conclution: penarikan kesimpulan yang mana dalam penelitian awal 

bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan data-data baru 

dan bukti-bukti kuat dilapangan.24 

Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengumpulkan data 

sebagaimana tersebut di atas lalu tahapan  selanjutnya adalah pengolahan 

bahan hukum. Dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak 

kesalahan dan mempermudah pemahaman. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan 

menggunakan kriteria kredibilitas. Yang dapat ditentukan dengan 

beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. 

Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data menggunakan 

teknik sebagai berikut: 

a. Perpanjangan Pengamatan  

Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan 

peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.Dengan 

perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah 

data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada 

sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, 

maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan 

mendalami sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.25 

                                                             
24Arief, Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO, 11-14. 

25M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2012), 320-321. 
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Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke 

lapangan kembali untuk memastikan data yang diperoleh sudah 

benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah. 

b. Ketekunan Pengamatan  

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan 

secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut 

maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara 

pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita 

mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada 

yang salah ata tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka 

peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang 

telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan 

meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi 

data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.26 

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar 

data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan 

ketekunan pengamatan peneliti maka peneliti akan membaca 

berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-

dokumentasi yang terkait dengan teori sosiologi pengetahuan dan 

juga Fatwa nikah misya>r.27 

 

                                                             
26Ibid., 321-322. 

27Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2008), 272. 
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a. Triangulasi  

Triangulasidalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan 

berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, 

triangulasi teknik pengumpilan data, dan waktu. Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan triangulasisumber. Dimana peneliti 

melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan 

hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan 

berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam 

hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data 

hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan 

wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik 

kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.28 

G. Sistematika Pembahasan 

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa 

bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing 

rangkaian satuan pembahasan. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan 

masalah,batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta 

sistematika pembahasan. 

                                                             
28Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif., 330-332. 
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BAB II : NIKAH MISYA>R PERSPEKTIF YUSUF AL-

QARDA>WI 

Berisi Tentang Pengertian Pernikahan,Dasar 

Hukum Pernikahan, nikah misya>r secara umum, nikah 

misya>r menurut Yusuf al-Qarda>wi. Bab ini berfungsi 

menjelaskanbagimana itu pernikahan yang baik secara 

syarat dan rukunnya lalu bagaimana gambaran nikah 

misya>r Yusuf al-Qarda>wi guna menjadi dasar landasan 

teori. 

BAB III : PENDAPAT TOKOH ULAMA MAJLIS ULAMA 

INDONESIA KOTA PONOROGO TERHADAP 

NIKAH MISYA>R   

Dalam bab ini, penulis Memaparkan Tegentang 

Problem yang penulis temukan dalam penelitian lapangan 

(field reasearch) dan Pemahaman nikah misya>r guna 

mengetahui bagaiman pendapat para ulama MUI Kota 

Ponorogo terhadap fatwa nikah misya>r. 

 

BAB IV : ANALISA PANDANGAN ULAMA MAJELIS 

ULAMA INDONESIA KOTA PONOROGO 

TERHADAP FATWA NIKAH MISYA>R  YUSUF AL-

QARDA>WI PRESPEKTIF SOSIOLOGI 
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PENGETAHUAN KARL MANHEIM 

Dalam bab ini, penulis membahas tentang 

Bagaimana Pandangan Tokoh Ulama yang berafiliasi 

didalam Majelis Ulama Indonesia Kota Ponorogo 

Terhadap Fatwa Nikah misya>r. Apa Yang menjadi fator 

yang melatar belakangi pandangan para Tokoh Agama 

Majelis Ulama Indonesia Kota Ponorogo terhadap Fatwa 

Nikah misya>r dengan mengunakan pendekatan Sosiologi 

Pengetahuan. 

BAB V : PENUTUP  

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari 

hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti. 
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BAB II 

NIKAH MISYA>R PRESPEKTIF YUSUF AL-QARDA>WI 

A. Ketentuan Pernikahan 

1. Pengertian Pernikahan  

Pernikahan adalah akad yang menghlalkan pergaulan dan 

membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan 

seorang perempuan yang bukan mahrom.1Nikah adalah salah satu asas 

pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang 

sempurna. Pernikahan itu bukan saja suatu jalan yang amat mulia untuk 

mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat di 

pandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antra suatu kaum 

dengan kaum lain. 

Prof Amir Syarifuddin dalam bukunya hukum perkawinan di 

Indonesia menjelaskan arti makna dari dua definisi yang ada dalam 

Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam yaitu 

ungkapan akad yang sangat kuat atau mithaqan ghalizan merupakan 

penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam 

rumusan undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan 

itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.2 

                                                             
1Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam(Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 374. 

2Syarifudin, Amir, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 

2006), 41. 



 
 

 

 

2. Syarat dan Rukun Pernikahan  

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menetukan sah atau 

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

dalam rangkaian pekerjaan itu. Sehingga syarat perkawinan adalah 

sesuatu yang mesti ada atau memenuhi sebelum perkawinan itu 

dilaksanakan.  

Sedangkan rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang 

menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu termasuk 

dalam rangkaian pekerjaan itu, sehingga rukun perkawinan adalah 

sesuatu yang harus terpenuhi ketika perkawinan itu dilakukan. 

Adapun syarat dan rukunnya adalah : 

a. Sighat (akad) 

Yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata 

wali, “Saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama …..” jawab 

mempelain laki-laki “saya terima menikahi …” boleh juga di 

dahului oleh perkataan dari pihak mempelai, seperti : “Nikahkanlah 

saya dengan anakmu.” Jawab wali “saya nikahkan engkau dengan 

anak saya ….,” karena maksutnya sama. 

b. Wali 

Sabda Nabi SAW :  

“Barang siapa diantara perempuan yang menikah tidak 

dengan izin walinya, maka pernikahannya batal. (riwayat empat 

orang ahli hadis kecuali nasai)” 
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c. Dua orang saksi  

Sabda junjungan kita SAW : tidak sah nikah kecuali dengan 

walli dan dua saksi yang adil (riwayat Ahmad).1 

3. Hikmah Pernikahan  

a. Naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit 

dibendung. Naluri  itu mengarahkan manusia untuk berusaha 

mencari sarana untuk menyalurkannya apabila tidak terpenuhi, 

seseorang orang akan dihinggapi perasaan gelisah dan bahkan 

terjerumus kepada hal hal yang kurang baik, pernikahan merupakan 

sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual mausia. 

b. Perkawinan merupakan sarana terbaik untuk memperbanyak 

keturunan, menjaga kelangsungan hidup, serta menghindari 

keterputusan nasab. 

c. Dengan pernikahan, naluri kebapakkan dan keibuan dapat 

tersalurkan. Naluri itu berkembang secara bertahap sejak masa 

kanak kanak,begitu pula perasaan kasih saying dan kelembutan. 

Tanpa itu semua, seorang manusia tidak akan merasa sempurna. 

d. Tuntutan tanggung jawab pernikahan dan keinginan untuk 

mngayomi keluarga dapat menjadikan seseorang bersemangat dan 

berusaha keras dalam mengembangkan kreatifitasnya. 

e. Dengan pernikahan, ada pembagian tugas yang jelas antara suami 

dan istri, baik di dalam maupun di luar rumah. 

                                                             
1Rasjid, Fiqih Islam., 382-384. 
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f. Pernikahan menyatukan keluarga kedua pasangan, menumbuhkan 

jalinan kasih sesame mereka, serta memperkuat ikatan sosial di 

dalam masyarakat. 

g. Memperpanjang usia dalam SKPBB yang di sebarluaskan oleh 

majalah asy-sa’b yang diterbitkan pada tanggal 6 juni 1959 

disebutkan bahwa orang yang menikah dapat hidup lebihh lama 

daripada orang yang tidak menikah baik itu duda janda maupun 

orang yang hidup membujang.2 

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri 

Apabila akad telah sah dan mengikat, maka konsekwensi-

konsekwensi yang ada wajib untuk dilaksanakan dan hak suami-istri 

wajib ditunaikan. Hak hak ini terdiri atas 3 macam : 

Hak istri atas suaminya, hak suami atas istrinya, dan hak bersama 

yang dimiliki oleh keduanya. Islam mewajibkan suami untuk menafkahi 

dan memenuhi kebutuhan isterinya karena adanya ikatan pernikahan 

(perkawinan) yang sah. Sehingga dengan adanya pernikahan tersebut, 

seorang isteri menjadi terikat semata mata kepada suaminya, dan tertahan 

isteri itu sebagai milik suaminya. Karenanya ia berhak menikmatinya 

secara terus menerus. Istri wajib taat kepada suaminya (selama tidak 

bertentangan dengan syara` dan tidak melanggar hak-hak seorang 

wanita), wajib menetap dirumah, mengatur rumah tangga, memelihara 

dan mendidik anak-anaknya. Selanjutnya suami (ayah) juga 

                                                             
2Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Pena Pundi Aksara, 2011), 202-204. 
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berkewajiban memenuhi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Adapun 

penjelasan mengenai hak dan kewajiban suami istri adalah sebagai 

berikut: 

a. Hak dan Kewajiban suamiistri 

1) Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dan anak 

anakanya berupa sandang, pangan danpapan. 

2) Suami wajib melindungi istrinya. 

3) Suami wajib membimbing terhadap istri dan rumahtangganya. 

4) Suami wajib memberikan pendidikan agama terhadapa istrinya 

dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna. 

Selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. 

5) Istri wajib mendidik anak dan rumah tangganya serta 

menggunakan harta nafkah suaminya dijalan yang lain. 

Suami istri mempunyai kewajiban dan hak mereka masing-

masing, seperti yang telah dijelaskan di atas. Semua itu tidak lain 

dan tidak bukan ialah bertujuan untuk membentuk dan mewujudkan 

keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Apabila hak dan kewajiban 

diatas tidak dipenuhi maka akan berdampak negatif pada kehidupan 

berkeluarga. Berbeda apabila ada kerelaan dari salah satu pihak 

yang merelakan haknya tidak dipenuhi, karena mungkin dengan 

kerelaan itu pernikahan yang mereka jalani bia langgeng dunia 

akhirat. 
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a. Kewajiban Bersama 

1) Suami istri wajib mewujudkan keluarga yang sakinah 

mawaddah wa-rah}mah yang bahagia. 

2) Suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, 

memberi bantuan lahir batin. 

3) Suami istri wajib mengasuh, memlihara anak-anak mereka baik 

mengenai pertumbuhan jasmani dan rohani maupun kecerdasan 

pendidikan agama. Suami istri wajib memelihara 

kehormatannya.3 

B. Nikah Misya>r Prespektif Yusuf al-Qarda>wi 

Islam mensyariatkan pernikahan untuk mewujudkan bahtera 

rumahtangga yang sakinah, mawaddah wa-rahmah. Untuk mewujudkan itu 

salah satunya adalam menempatkan mereka berdua dalam tempat tinggal 

yang sama (satu rumah). Dengan kata lain, jika ada sepasang suami istri tidak 

berkumpul dalam satu rumah bahkan hidupnya sendiri- sendiri, maka cita-

cita pernikahan tersebut sulit untuk diwujudkan. Semakin berkembangnya 

zaman, muncullah konsep perkawinan baru yaitu nikah misya>r. Perkawinan 

seperti ini telah menjadi fenomena yang serius dalam beberapa negara islam 

akhir-akhir ini, disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

kehidupan, asal usulperkawinan telah ada pada orang-orang dahulu4 

                                                             
3Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern (Jogjakarta: Graha Ilmu, 

2011), 18-19. 

4 Muhammad Fuad Syakir, Perkawinan Terlarang (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 

2002), 17. 
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Perkembangan zaman saat ini otomatis mempengaruhi juga dalam 

pola hidup masyarakat yang modern ini. Yusuf al-Qardha>wi mengartikan 

nikah misya>r  yaitu: 

“Yaitu dimana seorang laki-laki (suami) mendatangi kediaman wanita 

(istri), dan wanita ini tidak berpindah kekediaman laki-laki tersebut. Pada 

umumnya, hal ini terjadi pada istri kedua, dan sang suami  memiliki istri 

yang tinggal di rumah suaminya dan mendapat nafkah dari suaminya”5 

Yusuf al-Qarda>wi berkata :  

“Saya tidak peduli dengan nama jadi inti/ibrah dalam aturan bukan 

dalam nama, tetapi dalam istilah dan isinya” 

“Inti dalam akad adalah pada maksut dan maknanya, bukan pada 

perkataan yang dibentuk, mereka menyebut pernikahan ini apa yang anda 

sebut itu (misya>r), tetapi yang penting bagi saya adalah bahwa pilar dan 

ketentuan akad nikah dan syarat-syaratnya terpenuhi dan pilar pertama 

adalah ijab dan qabul dari mereka yang memenuhi syarat untuk 

melakukannya”.6 Dan jika terdapat hal : 

1. Ijab dan qabul dari keluarga mereka 

2. Publikasi pernikahan 

3. Ketidak adaan temporisasi, dan mahar  

4. Istri merelakan sebagian haknya setelah akad  

                                                             
5Yusuf Qardha>wi, Zawajul Misyar Haqiqotuhu Wa Hukmuhu (Kairo: Maktabah 

Wahbah, 2005),4. 

6 Ibid., 4. 



31 

 

31 

 

Maka pernikahaan tersebut sah secara syariat, dan jika istri merelakan 

hak untuk bersetubuh maka akadnya batal, karena merupakan kondisi yang 

bertentangan dengan akad.7 

Alasan Yusuf al-Qarda>wi memperbolehkannya perkawinan ini, dia 

menganggap bahwa diera sekarang ini, ringtangan perkawinan sangat 

beragam, yang sebagian besar muncul dari diri wanita sendiri. Dari sini 

kemudian muncul kaum awanis, yaitu : 

1. Wanita yang melajang sampai usia tua, yang telah lewat masa untuk 

melangsungkan perkawinan 

2. Wanita-wanita yang masih hidup dengan orang tua mereka, dan tidak 

mampu memenuhi kebutuhan fitrah dan membangun sebuah keluarga 

dan menjadi seorang ibu 

3. Wanita-wanita yang mengalami perceraian, fenomena ini sangat banyak 

sekali 

4. Janda yang di tinggal mati oleh suaminya sendirian atau bersama dengan 

harta yang melimpah ruah 

5. Wanita-wanit karier, berkarya dan bekerja sendiri, seperti menjadi guru, 

instruktur, dokter, apoteker, pengacara, atau profesi lainnya yang 

berpenghasilan tetap. 

Adanya kaum awanis ini, maka mereka tidak menuntut hak materi 

suaminya, dan lebih dikenal dengan nikah misya>r.8 

                                                             
7Qardha>wi, Zawajul Misyar Haqiqotuhu Wa Hukmuhu, 7. 
8Yusuf Qarda>wi,  Al-Fatwa al-Muassirah. Terj. Muhammad Ihsan, Masalah-Masalah 

Islam Kontemporer (Jakarta: Najah Press, 1994), 397.  
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Dalam nikah misya>r, laki-laki masih wajib membayar mahar 

(Maskawin), sehingga ia sudah dikatakan telah memberikan nafkah kepada 

istri,sehingga dalam nikah misya>r seorang laki-laki terhadap perempuan.9 

Nikah seperti ini bukanlah nikah yang di anjurkan islam, tetapi nikah 

seperti ini diperbolehkan Karena adanya kebutuhan dan perkembangan 

masyarakat dan karena perubahan zaman dengan catatan akad nikahnya 

harus dilaksankan karena jika akad sampai di tiadakan maka nikahnya 

batal.10 

Nikah misya>r merupakan perkawinan yang di dalamnya terdapat 

pengurangan dari pihak istri. Ada beberapa faktor yang menjadikan 

seseorang rela untuk mengurangi haknya diantaranya adalah tujuan untuk 

mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi dirinya, seperti yang 

dilakukan oleh salah satu istri Rasulullah SAW, yaitu Saudah inti Zam’ah ia 

adalah istri pertama yang dinikahi Rasulullah SAW setelah Khodijah r.a 

Saudah adalah seorang perempuan yang sudah tua, dia merasa bahwa Nabi 

SAW tidak akan memperlakukannya dengan mesra, Sebagaimana 

sebelumnya ia sangat khawatir kalau Nabi SAW menceraikannya, 

predikatnya sebagai umul mukminin akan hiang. Ia juga takut, kalau 

nantinya setelah hari pembalasan, tidak bisa mendampingi (menjadi istri) 

Rasululah SAW, diberikannya hak tersebut kepada istri rasulullah SAW 

                                                             
9Yusuf Qardawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3,  Terj As’ad Yasin (Jakarta : Gema 

Insani Press, 2001), 405. 
10Qardawi, Al-Fatwa al-Muassirah. Terj. Muhammad Ihsan, 397. 
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Aisyah r.a dengan adanya keringanan ini. Rasululah SAW sangat 

berterimaksih dan menempatkan saudah r.a pada tempat yang mulia 11 

Sekilas pernikahan misya>r  hanya untuk melampiaskan hawa nafsu, 

tetapi hal itu tidak semata semata benar karena pernikahan tersebut 

dilaksnakan agar terhindar dari perbuatan jahat dan hina dan 

menyelamatkann manusia dari maksiat. kebutuhan baik laki laki kepada 

perempuan dan sebaliknya merupakan suatu fitrah manusia yang diakui 

dalam islam yang telah diberikan  oleh  Allahn SWT. 

C. Landasan Teori Sosiologi Pengetahuan 

Semua bidang dalam keilmuan terbentuk dari setting soailnya. Hal ini 

terutama berlaku bagi sosiologi, tak hanya berasal dari kondisi sosial saja, 

juga menjadikan lingkungan sosialnya sebagai kajian pokoknya.12 Sebuah 

sejarah muncul dari berkembangnya sosiologi sebagai sebuah disiplin ilmu 

tidak lepas dari fenomena yang terjadi pada umat manusia, untuk kemudian 

menjadi catatan dan teori yang multi prespektif oleh para sosiolog, salah satu 

yang fenomenal ialah Karl Mark.13 Berkenaan sosiologi Marx menganggap 

bahwa institusi seperti halnya institusi sosial, ekonomi dan politik ialah hal 

yang membuat kesadaran manusia. Sederhananya ialah kesadaran manusia 

terbentuk darilingkungan sosial, seperti halnya membentuk kesadaran akan 

eksistensi. Kondisi sosial atau lingkungan sosial juga membentuk seperangkat 

                                                             
11Amru Yusuf, Istri Rasulullah Contoh dan Teladan (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 

28-40. 
12 Geroge Ritzer dan Douglas J. Goodman. Teori Sosiologi Modern, terj. Alimandan 

I(Jakarta: Kencana, 2004),7 
13 Muhyar Fanani, Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi pengetahuan Sebagai Cara 

Pandang(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).20 
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pikirandan gaya berpikir. Maka dari itu kehidupan pada manusia 

bukanditentukan oleh kesadaran manusianya, akan tetapi kehidupanlah yang 

membentuk kesadaran.14 

Karl Marx dan para sosiolog klasik mengesampingkan pemahaman ini 

secara reduksi serta merta kesadaran sebagai produk sosial, tidak memberi 

tempat bagi kebebasan individu. Pemahaman mereka tentang institusi ciptaan 

manusia dan tragedi sejarah telah membentuk kesadaran pasif. Mereka juga 

tidak menolak bahwa dalam ruang sosial masih terdapat ruang kreativitas 

individu, hal inilah yang menjadi respon orisinil dari kesadaran yang 

memberikan pengaruh terhadap kondisi sosial dan kehidupan.  

Konsep Marx tentang substruktur dan superstruktur belakangan 

mempengaruhi sosiologi pengetahuan dalam pijakannya. Konsep tersebut 

mengandaikan substruktur sebagai struktur ekonomi, kemudian superstruktur 

sebagai responnya. Tak memungkiri bahwa Marx memfokuskan perhatiannya 

pada nalar manusia yang didasari oleh Scheler sebagaimana ada hubungan 

yang tak terpisahkan antara pemikiran dan kenyataan, serta kedua term 

tersebut ikut mendasari pemikiran yang lain. 

Karl Mannheim berpendapat bahwa sosiologi pengetahuan adalah 

salah satu cabang sosiologi yang berusaha menganalisis kaitan antara 

pengetahuan dengan praktek kehidupan sehari-hari serta berupaya menelusuri 

                                                             
14 Gregory Baum, Agama Dalam Bayang-bayang Relativisme: Sebuah Analisis 

Sosiologi Pengetahuan  Karl Mannheim tentang Sintesa Kebenaran Historis - Normatif, terj. 

Achmad Murtajib Chaeri dan Masyhuri Arow (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 6. 
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bentuk-bentuk yang diambil oleh kaitan itu dalam perkembangan intelektual 

manusia.15 

Pemahaman Mannheim mengenai sosiologi pengetahuan jauh lebih 

besar jangkauannya dibanding dengan pemahaman Scheler. Karya Mannheim 

tidak dibebani oleh filsafat sebagaimana Scheler yang memang merupakan 

seorang pemikir fenomenologi, sosiologi. Mannheim melihat masyarakat 

sebagai subjek yang menentukan bentuk-bentuk pemikirannya. Sosiologi 

pengetahuan menjadi suatu metode yang positif bagi penelaah hampir setiap 

fase pemikiran manusia.16 

Menurut Mannheim, tugas dari disiplin ilmu baru ini adalah    

memastikan hubungan empiris antara sudut pandang intelektual dan struktural 

disatu sisi dengan posisi historis disisi lain. Prinsip dasar yang pertama dari 

sosiologi pengetahuan menurutnya, tidak ada cara berpikir yang dapat 

dipahami jika asal-usul sosialnya belum diklarifikasi. Ide-ide dibangkitkan 

sebagai perjuangan rakyat dengan isu-isu penting dalam masyarakat, dan 

makna serta sumber ide-ide tersebut tidak bisa dipahami secara semestinya 

jika seseorang tidak bisa mendapatkan penjelasan tentang dasar sosial 

mereka. Tentu ini tidak berarti bahwa ide-ide tersebut dapat diputuskan 

sebagai salah atau benar semata-mata dengan menguji asal-usul sosialnya, 

                                                             
15 Karl Mannheim, Ideologi dan Utopia, terj. Budi Hardiman (Yogyakarta : Kanisius, 

1991), 287. 

16 Gregory Baum, Agama dan Bayang-Bayang Relativisme: Agama, Kebenaran dan 

Sosiologi Pengetahuan, terj. Achmad MurtajibChaeri dan MasyuriArow (Yogyakarta : PT Tiara 

Wacana Yogya, 1999), 8. 
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tetapi hal itu harus dipahami dalam hubungannya dengan masyarakat yang 

memproduk dan menyatakannya dalam kehidupan yang mereka mainkan.17 

Prinsip dasar yang pertama dari sosiologi pengetahuan Karl 

Mannheim adalah bahwa tidak ada cara berpikir (mode of thought) yang dapat 

dipahami jika asal-usul sosialnya belum diklarifikasi.18 Menurut Mannheim, 

tugas dari disiplin ilmu baru ini adalah memastikan hubungan empiris antara 

sudut pandang intelektual dan struktural disatu sisi dengan posisi historis 

disisi lain. Prinsip dasar yang pertama dari sosiologi pengetahuan Mannheim 

adalah bahwa tidak ada cara berpikir (mode of thought) yang dapat dipahami 

jika asal-usul sosialnya belum diklarifikasi. Ide-ide dibangkitkan sebagai 

perjuangan rakyat dengan isu-isu penting dalam masyarakat mereka, dan 

makna serta sumber ide-ide tersebut tidak bisa dipahami secara semestinya 

jika seseorang tidak bisa mendapatkan penjelasan tentang dasar sosial 

mereka. Tentu ini tidak berarti bahwa ide-ide tersebut dapat diputuskan 

sebagai salah atau benar semata-mata dengan menguji asal-usul sosialnya, 

tetapi bahwa ide-ide harus dipahami dalam hubungannya dengan masyarakat 

yang memprodukdan menyatakannya dalam kehidupan yang mereka 

mainkan.19 

 

 

                                                             
17 Muhyar Fanani, Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan, 38. 
18 Gregory Baum, Agama dan Bayang-Bayang Relativisme: Agama, Kebenaran dan 

Sosiologi Pengetahuan, terj. Achmad MurtajibChaeri dan MasyuriArow (Yogyakarta : PT Tiara 

Wacana Yogya, 1999), 8. 

19 Baum, Agama dan Bayang-Bayang Relativisme: Agama, 8. 
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Mannheim berpikir bahwa sosiologi pengetahuan dan perelatifan 

kebenaran yang mengikutinya menjadi mungkin, jika terjadi pergolakan 

sosial masyarakat yang menghadapi beberapa pandangan dunia dalam 

lingkungan kehidupan mereka sendiri. Hal ini baik karena diri mereka 

mengalami pergeseran radikal tentang persepsi, maupun karena mereka 

diharuskan untuk menggabungkan keputusan-keputusan yang tidak sesuai 

dengan dirinya. Melalui pergolakan ini mereka tidak bisa melepaskan dirinya. 

argumentasi tentang kebenaran dan kesalahan sebuah ide tersebut dapat 

dimengerti kalau dua partner bertukar pikiran tentang pandangan dunia yang 

sama. Jika dua peserta dialog memiliki dan berasal dari dunia sosial yang 

berbeda dan terpisah serta beroperasi di luar perspektif sosial yang berbeda, 

maka argumen semacam itu kemudian menjadi sia-sia dan membuat orang 

berbicara masa lalunya masing-masing.20 

Karl Mannheim menyatakan bahwa tindakan manusia dibentuk dari 

dua dimensi yaitu perilaku (behaviour) dan makna (meaning). Tidak ada cara 

berfikir yang dapat dipahami jika asal-usul sosialnya belum diklarifikasi  

dalam hal ini, tindakan manusia dibentuk oleh perilaku dan makna. Sehingga 

dalam memahami suatu tindakan sosial, seorang ilmuwan sosial harus 

mengkaji perilaku eksternal dan makna perilaku. Mannheim 

mengklasifikasikan dan membedakan makna perilaku dari suatu tindakan 

sosial menjadi tiga macam makna yaitu : 1) makna obyektif, adalah makna 

yang ditentukan oleh konteks sosial di mana tindakan berlangsung.  

                                                             
20 Muhyar Fanani, Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan,38 
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2) Makna ekspresif, adalah tindakan yang ditunjukkan oleh aktor atau pelaku 

tindakan. 3). Makna dokumenter, yaitu makna yang tersirat atau tersembunyi, 

sehingga aktor (pelaku suatu tindakan) tersebut, tidak sepenuhnya menyadari 

bahwa suatu aspek yang diekspresikan menunjukkan kepada kebudayaan 

secara keseluruhan.21 

Beberapa makna yang didapat dari data-data yang dikumpulkan 

tersebut, kemudian diklasifikasikan kepada tiga jenis makna menurut 

Mannheim diatas. Hal ini akan dilakukan melalui metode analisis, yaitu 

peneliti akan mencoba menganalisa makna-makna tersebut dan 

mengklasifikasikan makna tersebut apakah termasuk makna obyektif, makna 

ekspresive, ataupun makna dokumenter sesuai dengan defenisi masing-

masing makna tersebut menurut Mannheim.  

Dengan menggunakan teori sosiologi pengetahuan yang ditawarkan Karl  

Mannheim tersebut, penulis menjadikannya sebagai acuan dasar dalam 

pembahasan mengenai pendapat tokoh ulama yang berafiliasi dalam majelis 

ulama Indonesia Kota Ponorogo terhadap fatwa nikah misya>r Yusuf al-

Qardawi. 

 

                                                             
21 Muhyar Fanani, Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan 15-16. 



 
 

39 

 

BAB III 

PANDANGAN ULAMA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA 

PONOROGO TERHADAP FATWA NIKAH MISYA>R   

A. Pendapat Tokoh Ulama Majelis Ulama Indonesia Kota Ponorogo 

Tentang Fatwa Nikah Misya>r  Yusuf Al-Qarda>wi 

Nikah Misya>r sendiri secara umum belum pernah disinggung dalam 

Al-Quran dan as-Sunah secara langsung maka hukumnya dikembalikan 

kepada hukum asal Muamalah yaitu dibolehkan, saat ini di Ponorogo sendiri 

belum ada kasus nikah misya>r  tetapi pernah akan terjadi suatu pernikahan 

juragan gabah dengan anak muda dengan niatan si ibu juragan gabah ingin 

menikahi lalu menyekolahkan si calon mempelai pria namuh kejadian ini 

menuai pro dan kontra sehingga pernikahannya pun dibatalkan karena 

dianggap masyarakat kurang etis dan juga tidak wajar, berdasarkan fenomena 

yang terjadi di masyarakat maka penulis meminta pandangam tokoh agama 

Kota Ponorogo selaku seorang yang mengetauhi dan memahami persoalan 

agama, yaitu Ulama Majelis Ulama Indonesia Kota Ponorogo yang memilki 

tujuan untuk mewujudkan (khaira ummah), dan Negara yang aman, damai, 

adil dan makmur rohaniah dan juga di ridhai Allah SWT (baldatun 

thayyibatun wa rabbun ghafar). Guna mencapai tujuannya, MUI 

melaksanakan berbagai usaha, seperti memberikan bimbingan dan tuntunan 

rohani kepada umat, merumuskan kebijakan dakwah Islam, memberikan 

nasehat dan fatwa, merumuskan pola hubungan keumatan, menjadi 

penghubung antara ulama dan umara. 
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Tokoh agama merupakan orang yang ahli dalam bidang pengetahuan 

agama Islam yang ada di dalam masyarakat. Tokoh agama yang dimaksut  

dalam pnelitian ini adalah seorang ulama yang mengerti dalam hal hukum 

Islam dan mengerti tentang permasalahan nikah misya>r, dan tokoh agama 

yang peneliti jadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah Ulama 

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo.  

Untuk melihat pandangan Tokoh Ulama Majelis Ulama Indonesia 

Kota Ponorogo Terhadap Fatawa nikah misya>r  Yusuf al-Qarda>wi peneliti 

telah melakukan penelitian berupa wawacara dengan beberapa tokoh Ulama 

yang berada di Majelis ulama Indonesia Kota Ponorogo, berdasarkan hasil 

wawancara yang telah peneliti lakukan maka di peroleh beberapa pendapat 

atau pandangan Tokoh Ulama Majelis Ulama Indonesia Kota Ponorogo 

Mengenai fatwa nikah misya>r Yusuf al-Qarda>wi, di dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan pendekatan sosiologi maka latar belakang tokoh 

sangatlah penting sebelum membahas tentang pendapat tokoh berikut adalah 

latar belakang tokoh tokoh MUI yang peneliti jadikan narasumber : 

1. Drs. KH. Ansor M.Rusydi 

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Ponorogo, Beliau 

menempuh pendidikan SMP-SMA di Mu’allimin NU yang saat ini 

disebut Ma’arif NU, lalu melanjutkan studi S1 di Iain Sunan ampel 

Surabaya, beliau Juga pernah menjadi dosen Tafsir di Stain Ponorogo 

dan kini sudah pensiun, tetapi beliau masih aktif sebagai ketua MUI Kota 
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Ponorogo Selain itu beliau juga aktif menjadi tokoh ulama di desa tempat 

beliau tinggal.1 

2. Dr. Achmad Munir, MA 

Sekertaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Ponorogo, 

beliau menempuh SMP-SMA di pondok Pesantren Darussalam gontor, 

lalu melanjutkan studi di IAIN dan selanjutnya di UIN hingga menempuh 

jenjang doktoral saat ini beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas 

Ushuludin Adab dab Da’wah, juga menjadi ketua Umum 

Muhammadiyah Kota Ponorogo, selain itu beliau juga aktif dalam 

kegiatan dakwah dimasyarakat.2 

3. Dr. Muh Asvin Abdur Rahman, M. Pd.I 

Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Ponorogo, 

beliau menyelesaikan studi SMP-SMA di Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak lalu melanjutkan studi S1 di UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta 

dilanjutkan studi S2 Di Insitut Sunan Giri Ponorogo Lalu Beliau 

melajutkan Studi S3 Di UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, selain itu beliau 

juga pernah mondok di Pondok Pesantren Sarang Rembang Jawa Tengah 

di bawah asuhan KH.Maimun Zubair dan KH.Ustukhri Irsyad,PP Al 

Munawir Krapyak, dan PTS Ma’had Aly PP Al Munawir Krapyak, 

beliau pernah menjadi dosen di INSURI dan IAIN Ponorogo hingga 

                                                             
1Anshor M.Rusydi, Hasil Wawancara,Ponorogo, 23 Januari 2021 
2Achmad Munir, Hasil Wawancara, Ponorogo, 19 Januari 2021. 



42 

 

 

 

sekarang, Wakil Rektor 1 Insuri hingga sekarang, ketua LBM NU 

Hingga sekarang, dan juga saat ini menjadi Pengasuh PP Darur ridlo.3 

4. Dr.Iza Hanifudin PhD 

Sekertaris Komisi Fatwa MUI Ponorogo, beliau menyelesaikan 

pendidikan SMP-SMA di Pondok Pesantren Darussalam Gontor, lalu 

melanjutkan studi hingga Doktoral beliau juga pernah menempuh 

pendidikan di luar negeri, beliau juga pernah menjadi dosen di padang, 

dan saat ini menjadi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam juga 

mnegajar Pasca Sarjana  IAIN  Ponorogo4 

Selanjutnya berikut adalah pandangan Ulama Majelis Ulama 

Indonesia   (MUI)  Kota Ponorogo Terhadap Fatwa Nikah Misya>r  Yusuf al- 

Qardawi : 

1. Status Hukum Nikah Misya>r   

Menikah merupakan fitrah dari setiap manusia, kebutuhan 

biologis merupakan hal yang dimiliki baik laki-laki maupun perempuan, 

oleh karena itu Allah menghalalkan pernikahan dimana kebutuhan 

biologis terpenuhi dengantanpa melanggar suatu syari’at maupun norma. 

Akan tetapi pernikahan tidakhanya semata mata dengan tujuan 

untuk memenuhi hasrat biologis saja tetapi juga terpenuhinya tujuan 

pernikahan sebagaimana terkandung dalam Al-Quran bahwa tujuan 

sebuah pernikahan adalah guna memperolah keluarga yang sakinah, 

sawaddah, wa-rahmah. 

                                                             
3Asvin Abdur Rahman,Hasil Wawancara, Ponorogo,23 Januari 2021. 
4Iza Haniffudin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 Februari 2021. 
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Sakinah sendiri mengandung dua makna, yaitu kembali dan diam. 

Artinya sebagai suami sang istri adalah tempat untuk memperoleh 

penyejuk jiwa dan raga, Sedang mawaddah berarti saling berkehendak 

dan berkeinginan untuk sama-sama saling memiliki, mawaddah 

merupakan cinta untuk memiliki dengan segenap kelebihan dan 

kekurangan suami-istri untuk saling memiliki, dan ar-rahmah sendiri 

mengandung makna suci dan membuahkan bukti yaitu pengabdian.  

Maka dari itu pernikahan bukan hanya semata mata hanya sebuah 

akad tapi juga tercapainya tujuan tujuan pernikahan ada beberapa yang 

perlu di garis bawahi dalam pernikahan misya>r Yusuf al-Qarda>wi yaitu 

bagaimana kelegalan hukum di Indonesia. 

Nikah misya>r sendiri di Indonesia belum marak terjadi,bahkan 

para ulama juga masih sangat jarang berpendapat tentang nikah  misya>r  

ini sendiri, masyarakat Indonesia pun masih cukup awam terhadap nikah 

misya>r oleh karena itu saya meminta beberapa pendapat para ulama MUI 

Kota Ponorogo tentang bagaimana status hukum nikah misya>r ini sendiri. 

Ulama MUI Kota ponorogo berpendapat bahwa terpenuhinya 

syarat dan rukun dalam pernikahan membuat nikah ini dapat didaftarkan 

di KUA yang merupakan tempat pencatatan nikah sehingga memperoleh 

kelegalan dan terlindungi sehingga dapat dipayungi oleh hukum. 

Meskipun di dalam pernikahan nafkah masih dalam perdebatan,  berikut 

sesuai dengan yang dinyatakan oleh Ustdz Munir bahwa dalam nikah ini 

sah menurut hukum islam dan juga sesuai dengan hukum di Indonesia 
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perihal kerelaan nafkah merupakan hak personal dan ini tidak merusak 

akan syarat dan rukunnya.5 Ustdz Anshor juga berpendapat seirama 

dengan Ustdz Munir bahwa dalam pernikahan ini syarat dan rukunnya 

sudah terpenuhi sehingga boleh dan sah jika dilaksanakan dan dalam 

hukum di Indonesia jika semua sudah dipenuhi dan sesuai dengan 

ketentuan hukum maka secara hukum pun juga sah hal ini juga sangat 

penting bahwa pernikahan harus dilindungi oleh hukum,6 berbeda halnya 

dengan Ustdz Asvin jika di dalam pernikahan misya>r ini secara syarat 

dan rukunnya terpenuhi maka sah tapi kita juga perlu menelaah lebih 

lanjut tentang apa tujuan dari nikah misya>r  ini sendiri, karena secara 

hukum silam maupun hukum di Indonesia sah tapi secara norma nikah ini 

kurang etis,7 bergitu juga dengan Ustdz Iza bahwa dalam nikah misya>r  

kita perlu mengetahui motif dan alsan dari pelaku karena antara satu dan 

yang lain tentunya beda dan kita tidak bisa menghukumi sama antar satu 

dan yang lain jika yang satu lebih kepada maslahat maka nikah ini baik 

dilakukan namun jika lebih kepada madharat maka nikah ini tidak baik 

untuk di lakukan.8 

2. Syarat dan Rukun  

Di dalam pernikahan syarat dan rukun merupakan suatu hal yang 

paling penting karena dari syarat dan rukun pernikahan kita mengetahui 

apakah nikah tersebut sudah sesuai dan bisa dianggap sah. 

                                                             
5Achmad Munir, Hasil Wawancara,Ponorogo, 19 Januari 2021 
6Anshor M.Rusydi, Hasil Wawancara,Ponorogo, 23 Januari 2021 
7Asvin Abdur Rahman, Hasil Wawancara,Ponorogo, 23 Januari 2021 
8Iza Hanifuddin,Hasil Wawancara,Ponorogo, 01 Februari2021. 
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Hal tersebut juga berlaku untuk nikah misya>r di dalam nikah 

tersebut apakah sudah terpenuhi atau belum syarat dan rukunnya dan 

apakah atas terpenuhinya syarat dan rukun nikah membuat nya SAH atau 

tidak karena adanya pertimbangan bahwa di dalam nikah tersebut pihak 

perempuan tidak menuntut sebagian haknya yaitu berupa hak nafkah. 

Ustdz iza berpendapat bahwa dalam nikah misya>r sendiri memang secara 

syarat dan rukunnya terpenuhi dan kerelaan seorang istri juga merupakan 

hal yang diperbolehkan.9 Ustdz Asvin berpendapat bahwa syarat dan 

rukun nikah pada nikah ini terpenuhi dan hal yang menjadi garis bawah 

yaitu kerelaan istri akan nafkah merupakan suatu kebolehan, ketika 

seorang istri tidak menuntut untuk dinafkahi maka tidak ada masalah, 

karena memenuhi kebutuhan istri adalah  kewajiban tapi ketika sang istri 

ridho maka tidak ada masalah, dan ketika ada suatu masalah nantinya 

maka bisa rafak atau khuluk dalam sisi fiqih memang sah tapi dalam sisi 

sosial dalam sisi etika dan juga keadaban  perlu di pertimbangkan, 

motofasi nikah misya>r  harus di teliti, jika dalam nikah misya>r  diketahui 

baik dari istri pertama dan  pihak keluarga maka sah sah saja namun 

kemudian si sitri tidak menuntut nafkah maka itu merupakan hak seorang 

istri. Ustdz Munir sependapat dengan ulama MUI yang lainnya bahwa 

nikah misya>r  secara rukun dan syaratnya terpenuhi dan sah dan tidak ada 

alasan bahwa nikah ini tidak sah para ulama juga tidak berhak 

                                                             
9Iza Hanifuddin,Hasil Wawancara,Ponorogo, 01 Februari2021. 
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menyalahkan karena memang benar bahwa secara syarat dan rukunnya 

sudah terpenuhi dan sesuai dengan syari’at10.  

3. Pandangan Misya>r  dan Idealisasi Keluarga Sakinah, Mawaddah, War-

rahmah 

Di dalam nikah sendiri tak hanya syarat dan rukunnya saja yang 

harus terpenuhi tetapi didalam pernikahan mempunyai tujuan yaitu 

Sakinah, Mawaddah, War-rahmah, atau masyarakat sendiri lebih sering 

menyebut SAMARA kemudian ini yang perlu kita garis bawahi didalam 

pernikahan misya>r ini apakah sudah ideal dengan tercapainya SAMARA, 

berikut beberapa pandangan Ulama MUI Kota Ponorogo terkait nikah 

dan idealisasi SAMARA. 

Ustdz Iza berpendapat bahwa nikah merupakan sunnah Nabi 

Muhammad SAW bahakan Nabi  bersabda 

ْي ُْسنَِِّتيْفَ َلييَسْمِْنِّ َْرِغَبَْعني  النَِّكاُحُْسنَِِّتيَْفَمني
 “Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka 

ia tidak mengikuti jalanku.”11 

Berikut adalah hukum asal dari nikah, nikah kemudian 

bermasalah jika di dalam rangkaian rangkaian  tidak sesuai, dan 

kemudian nikah misya>r ini yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad 

SAW atau tidak, nabi Muhammad sendiri menikahi Khadijjah yang 

saudagar kaya, nah kemudian itu yang bisa kita jadikan pandangan, nah 

                                                             
10Achmad Munir, Hasil Wawancara,Ponorogo, 19 Januari 2021. 
11 Imam Hafidz Ahmad bin Ala Syafi’I dan Ma’ruf biibni H}ajar Al-Ass-Qala>ni,  

Bullugu>gul Mara>m(Jakarta:Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002), 222. 
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maka dari itu setiap kasus beda hukumnya tergantung apa yang menjadi 

alasannya dalam nikah misya>r yang kemudian satu kasus dengan yang 

lainnya tidak bisa di samakan”12 Beliau juga berpendapat bahwa : 

“Nikah misya>r  merupakan suatu hal yang baru, menurut saya 

nikah misya>r  ada 3 macam hukum boleh, tidak boleh, dan juga 
dengan syarat boleh jika, tidak boleh karena ada yang dirugikan, 

boleh karena ada yang tertolong, bersyarat karena kemaslahatan 

tarbiyatan (pendidikan), itmi’nanan (ketenangan) dan bisa 
berkembang pada yang lain. 

مُْْيَْدُْوْيرُْْمَْعَْْالعِْلَّةِْْوُْجُْوْيدْ اْوَْعَْدَْمْ ا   الُْكْي
Alasan hukumitu menjadi basis apakah sesuatu itu menjadi 

boleh atau tidak, jadi ketika alasan hukum itu ada maka menjadi 

boleh dan ketika alasan hukum itu tidak ada maka menjadi tidak 

boleh 

الِْوَْحْياليَْوَْْاتَِْنْمِْزْيوالَْْاتِْنَْكِْمْيالَِْْيِْغْيت َِْبْْامِْكَْحْيالَِْْيُْغْيت َْ  
“Perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman, lokalitas 

dan situasi sosial”.13 

Jadi pandangan itu terkait bagaimana krono logisnya jadi 

kemudian si A, si B, si C menjadi tidak sama, tapi pada hakikatnya 

menikah adalah sunnah”14 

Ustdz Asvin berpendapat bahwa: 

  Nikah misya>r  merupakan nikah dimana pihak perempuan 

merelakan sebagian haknya dan sang istri ridho akan hal itu maka nikah 

tersebut sah karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi tetapi kita juga 

perlu dipertimbangkan pertimbangkan, motofasi nikah misya>r  harus 

diteliti, jika dalam nikah misya>r  diketahui baik dari istri pertama dan  

pihak keluarga maka sah sah saja namun kemudian si sitri tidak menuntut 

                                                             
12Iza Hanifuddin,Hasil Wawancara,Ponorogo,01 Februari 2021. 
13Subhi Mahmashani, Falsafah al-Tasyri’ fi al-Islam, Dar al-‘Ilm li al-Malayiin, Beirut, 

220-223  
14Iza Hanifuddin,Hasil Wawancara,Ponorogo,01 Februari2021. 
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nafkah maka itu merupakan hak seorang istri, namun jika si 

perempuansejak awal  ingin dinikahi dengan hanya menuntut status dan  

nafkah batiniyah saja maka tidak etis karena sejatinya menikah untuk 

menimbulkan sakinah, mawadah, war-rahmah. Beliau juga memberikan 

perumpamaan jika janda yangsudah tua dia belum menikah lalu menikah 

dengan merelakan sebagian haknya maka pernikahan ini baik dilakaukan 

namun jika dia menikah hanya untuk mencapai suatu hal maka 

pernikahan ini tidak baik untk dilakukan beliau mengatakan : 

ََْاهِْرِْْوَْللاُْْي َْت َْوَْلَْْالسَْرَْائِْرَْ  إِّْنََّْاَْنْيكُْمُْْبِْل
“Kita hanya menghukumi yang dohir masalah batin urusan 

Allah SAW, dalam hal ini nikah misya>r  tidak terlalu berdampak 
pada masyarakat karena nikah merupakan hak personal bahkan jika 

pihak laki laki kan tidak mampu menafkahi kan jika dituntut akan 

membebani jadi disini bukan karena tidak mau tapi karena tidak 

mampu” 

Kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam nikah misya>r 

sah dan tercapainya samara karena kerelaan sebagian hak istri sudah 

merupakan kesepakatan dan tidak mengurangi ketentuan yang lain 

namun kita juga harus tetap mempertimbangkan apa yang menjadi 

motif pernikahan tersebut, karena makna sesungguhnya nafkah disini 

karena pihak laki laki tidak mampu menafkahi bukan semata mata 

tidak mau menafkahi dan juga bukan dengan motif pelampiasan seks 

semata. 
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4. Argumentasi Ulama MUI 

Pendapat pendapat ulama tidak terlepas dari bebrapa landasan 

yang digunakan sebagai dasar dalam berargumen seperti halnya Ustadz 

Iza beliau berpendapat : 

“Nikah misya>r  merupakan suatu hal yang baru, menurut saya 

nikah misya>r  ada 3 macam hukum boleh, tidak boleh, dan juga 
dengan syarat boleh jika, tidak boleh karena ada yang dirugikan, 

boleh karena ada yang tertolong, bersyarat karena kemaslahatan 

tarbiyatan (pendidikan), itmi’nanan (ketenangan) dan bisa 
berkembang pada yang lain. 

مُْْيَْدُْوْيرُْْمَْعَْْالعِْلَّةِْْوُْجُْوْيدْ اْوَْعَْدَْمْ ا  الُْكْي
Alasan hukum itu menjadi basis apakah sesuatu itu menjadi 

boleh atau tidak, jadi ketika alasan hukum itu ada maka menjadi 

boleh dan ketika alasan hukum itu tidak ada maka menjadi tidak 

boleh 

الِْوَْحْياليَْوَْْاتَِْنْمِْزْيوالَْْاتِْنَْكِْمْيالَِْْيِْغْيت َِْبْْامِْكَْحْيالَِْْيُْغْيت َْ  
“Perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman, lokalitas dan 

situasi sosial”.15 

Jadi pandangan itu terkait bagaimana kronologisnya, jadi 

kemudian si A, si B, si C menjadi tidak sama, tapi pada hakikatnya 

menikah adalah sunnah”16 

ْي ُْسنَِِّتيْفَ َلييسَِْْمنِّ َْرِغَبَْعني  النَِّكاُحُْسنَِِّتيَْفَمني
 

Nabi saw bersabda, “Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak 

suka dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku.”17 

Berikut adalah hukum asal dari nikah, nikah kemudian 

bermasalah jika di dalam rangkaian rangkaian  tidak sesuai, dan 

kemudian nikah misya>r ini yang sesuai dengan sunnah Nabi 
Muhammad SAW atau tidak, nabi Muhammad sendiri menikahi 

Khadijjah yang saudagar kaya, nah kemudian itu yang bisa kita 

jadikan pandangan, maka dari itu setiap kasus beda hukumnya 

                                                             
15Subhi Mahmashani, Falsafah al-Tasyri’ fi al-Islam, Dar al-‘Ilm li al-Malayiin, 

Beirut,220-223. 
16 Iza Hanifuddin,Hasil Wawancara,Ponorogo, 01 Februari2021. 
17Imam Hafidz Ahmad bin Ala Syafi’I dan Ma’ruf biibni H}ajar Al-Ass}ala>ni,  

Bullugu>gul Mara>m(Jakarta:Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002), 222. 
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tergantung apa yang menjadi alasannya dalam nikah misya>r, yang 
kemudian satu kasus dengan yang lainnya tidak bisa di samakan”18 

 

Argumentasi beliau tidak terlepas dari pengetahuan dan juga 

praktek kehidupan beliau sehari hari beliau merupakan seorang lulusan 

pondok pesantren modern diman pondok pesantren adalah gudangnya 

Teks. 

Sedangkan Ustdz anshor sebagai ahli tafsir beliau berpendpat  

“Nikah misya>r merupakan nikah yang sah, karena syarat dan 
rukunnya terpenuhiselain  itu nikah merupakan hak dari setiap 

manusia yang artinya nikah adalah menyangkut tiap indifidu dan 

merupakan hak perempuan untuk tidak menuntut nafkah pada suami, 

di dalam al quran surat an-nisa ayat 34 yang berbunyi : 

ٍضْ عي ْبَ  ٰى َل َْع مي ُه َض عي ْاّللَُّْْبَ  َل ضَّ َاَْف ِْب اِء ىْالنَِّس َل َْع وَن وَّاُم ْقَ  اُل الّرَِج
ييِبْ ليَغ ِْل ََاٌت اِف تَْاٌتَْح اِن َْق اِلَاُت الصَّ َْْف َواِِلِمي مي َْأ ني واِْم ُق َف ن ي َاَْأ َوِِب
ْْ ِِ ْ نَّ ُروُه ُُ َْواهي نَّ َُوُه ْفَِْع نَّ وَزُه ُُ ُْن وَن َاُف ََ ِتْْ ْاّللََُّْْوالَّلَّ َظ ِف َاَْح ِِب
ِِيَّل ْْْ َْس نَّ ييِه َل واَْع ُغ ِ ْي  َ ْت ََّل َْف مي ُك َن عي َط َْأ ني ِإ َْْف نَّ وُه رُِب َْواضي ِع اِج َض اليَم

ِِي ا19 َْك يًّا ِل َْع اَن َْك ْاّللََّ نَّ  ِإ
“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 

karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 

sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 

menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita 

yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika 

suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). 

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka 

nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, 

dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka 

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.20 

                                                             
18Iza Hanifuddin,Hasil Wawancara,Ponorogo, 01 Februari2021. 
19Al-Quran dan Terjemahanya,Departemen Agama RI (Surabaya:Tri Karya Surabaya, 

2004), 99. 
20Ibid., 99. 
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Pernyataan di atas sesuai dengan asal usul sosial beliau, beliau 

sudah sejak lama menjadi seorang guru/dosen yang bergerak dibidang 

ilmu tafsir dapat dilihat dasar argumen beliau yang menggunakan 

landasan ayat Al-Quran.21 

Pendapat lain datamg dari Ustdz Asvin beliau berpendapat  

“Bahwa nikah ini tergantung dengan bagaimana latar 

belakang dan motifnya, dalam sisi fiqih memang sah tapi dalam sisi 

sosial dalam sisi etikan dan juga keadaban  perlu dipertimbangkan. 

jika janda yangsudah tua dia belum menikah lalu menikah dengan 

merelakan sebagian haknya maka pernikahan ini baik di lkaukan 

namun jika dia menikah hanya untuk mencapai suatu hal maka 

pernikahan ini tidak baik untuk dilakukan, 

 

ََْاهِْرِْْوَْللاُْْي َْت َْوَْلَْْالسَْرَْائِْرَْ  إِّْنََّْاَْنْيكُْمُْْبِْل
“Kita hanya menghukumi yang dohir masalah batin urusan 

Allah SAW, dalam hal ini nikah misya>r  tidak terlalu berdampak 
pada masyarakat Karena nikah merupakan hak personal bahkan jika 

pihak laki laki kan tidak mampu menafkahi kan jika di tuntut akan 

membebani jadi disini bukan karena tidak mau tapi karena tidak 

mampu” 

Selain itu beliau juga berpendapat bahwa mempertimbangkan 

perihal norma dalam masyarakat hal ini tidak terlepas dari figure beliau 

yang bergerak dibidang pendidikan dan juga sebagai aktifis yang berjiwa 

sosial tinggi beliau juga merupakan salah seorang aktivis gender di 

Ponorogo sejalan dengan pendapat dan argument yang beliau katakan. 

Sedangkan Ustadz Munir bependapat : 

“Kebutuhan biologis merupakan suatu keadilan, keadilan  

insaniyah basyariyah adalah keadilan yang dimiliki semua orang 

                                                             
21Anshor M.Rusydi, Hasil Wawancara,Ponorogo, 23 Januari 2021. 
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tidak pada hakikatnya benar bahwa seorang wanita yang sudah 

memiliki  materi dan hanya menuntut (membutuhkan) batin saja dari 

pihak laki laki  itu tidak semerta merta benar justru syari’  yang  

khikmatu tasriknya bahwa baik laki laki maupun wanita memiliki 

kebutuhan biologis baik laki-laki kepada perempuan dan sebaliknya, 

dan pada pernikan ini (misya>r ) syarat dan rukunnya terpenuhi 
sehingga tidak menggangu atau batalnya suatu akad, dan tuntuntan 

bahwa wanita tidak menuntut nafkah merupakan suatu hal yang 

mubah atau boleh dalam surat arum dikatakan bahwa adanya 

tuntutan sakinah, mawaddah, war-rah}mah walaupun materi 
merupakan hal yang menunjang”22 

 

Kita dapat menarik kesimpulan bahwa kebutuhan biologis antara 

laki-laki dan perepuan merupakan kebutuhan yang melekat pada diri 

manusia, pernyataan bahwa perempuan yang memiliki harta dan hanya 

membutuhkan nafkah biologis dan mengkesampingkan yang lainnya 

adalah suatu yang tidak benar, karena pada hakikatnya baik perempuan 

dan laki laki juga sama sama memiliki kebutuhan biologis disini hanya 

saja dari pihak istri merelakan sebagian haknya pada pihak laki laki 

karena sejatinya dalam pernikahan itu dalam mencapai sakinah, 

mawaddah, war-rah}mah. 

Beliau juga berpendapat : 

“Karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi dan tidak ada 

motif tertentu didalamnya juga tidak adanya intimidasi gender, jika 

dalam pranata pernikahan maka boleh dilakukan bahkan justru 

karena adanya pernikahan ini menjadi new spirituality jika ada orang 

yang akan menikah dan takut tidak mampu menafkahi ini merupakan 

kejujuran yang luar biasa dari seorang wanita karena menurut saya 

ini berhubungan dengan kafaah kafaah itu bukanlah kafaah lahiriyah 

tapi kafaah I’tiqadiyah”23 

                                                             
22Achmad Munir, Hasil Wawancara,Ponorog, 19 Januari 2021. 
23Achmad Munir, Hasil Wawancara,Ponorogo, 19 Januari 2021. 
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Dapat dilihat dari argumen beliau sebagai seorng ketua 

Muhammadiyah dan juga sbagai tokoh ulama pendapat beliau lebih kaku 

dan juga banyak mengngambil landasan dari ilmu Fiqih. 
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BAB IV 

ANALISIS PANDANGAN ULAMA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

TERHADAP FATWA NIKAH MISYA>R  YUSUF AL-QARDA>WI 

PRESPEKTIF SOSIOLOGI PENGETAHUAN KARL MANHEIM 

 Kehidupan seseorang menentukan cara pandandang sesorang dalam 

memahami dunia, kata tersebut mewakili gambaran umum sosiologi pengetahuan, 

begitu juga sepertihalnya pandangan para  ulama MUI Kota Ponorogo terhadap 

fatwa nikah misya>r  Yusuf al-Qarda>wi, setiap cara pandang ulama memiliki 

perbedaan dan beberapa persamaan.  

Kesamaan pandangan antara para ulama, tidak terlepas dari latar belakang 

pembentukan pemikiran para ulama terhadap nikah misya>r  Yusuf al-Qarda>wi, 

\Karl Mark beranggapan bahwa infrastruktur mempengaruhi suprastruktur. 

Mengaca pada  hal ini, pemahaman akan nikah misya>r  para ulama tidak terlepas 

dari setting pemahaman yang di dalam kehidupan.1 

 Senada dengan pemikiran Marx, Karl Manhaeim dapat memhami makna  

nikah misya>r  Yusuf al-Qarda>wi melalui teorinya yaitu ideologi dan utopia. 

Ideology kurang tepat dalam pembentukan pemikiran para ulama karenanya 

tidakadanya pola pikir kelompok yang berkuasa . 

 Konsep utopia lebih cocok dalam membedah makna nikah misya>r  Yusuf 

al-Qarda>wi, Para Ulama berpandangan berbeda ataupun sama sesuai dengan latar 

                                                             
1Baum, Agama dan Bayang-Bayang Relativisme, 6. 
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belakang kehidupannya. Atas pendapatnya itu lah terlepas di sadari atu tidak oleh 

para ulama bahwa itu merupakan sesuai dengan latar belakang masig masing.2 

 Orientasi pemikiran utopis tidak mampu menganalisis dengan tepat 

kondisi masyarakat secara objektif. Pemikiran mereka sudah membayangkan 

perubahan yang akan terjadi dalam masyarakat, mentalitas bawah-sadar utopis, 

yang didorong oleh representasi harapan dan kehendak bertindak, 

menyembunyikan aspek tertentu dari segala sesuatu yang mungkin mengguncang 

keyakinan dan keinginannya untuk mengubah keadaan.3 

 Relativisme baginya, adalah produk dari suatu prosedur historis 

sosisologis modern berdasarkan asumsi bahwa seluruh pemikiran historis 

terkondisikan oleh posisi seorang pemikir dalam kehidupan, ditambah dengan 

teori pengetahuan kuno yang menekankan pada karakter statis pengetahuan seraya 

mengabaikan kesaling-pengaruhan antara kondisi sosial dan bentuk pemikiran. 

Pemikiran semacam ini menggiring pada penolakan bentuk pengetahuan yang 

bergantung pada sudifut pandangan subjektif dan situasi sosial orang yang 

mengetahui yang karena itu bersifat relatif4 

 Mannheim mengungkapkan bahwa tidak ada cara berpikir yang tidak 

dipahami jika asal-usul sosialnya belum diklarifikasi. Dia juga berpendapat bahwa 

tindakan manusia dibentuk oleh dua dimensi yaitu perilaku dan makna. Maka 

dalam memahami tindakan tindakan sosial, perlu mnegkaji perilaku eksternal dan 

                                                             
2Mohammad H. Tamdgidi, “Ideology and Utopia in Mannheim: Towards theSociology 

of Selfnowledge,”Human Architecture: Journal of the Sociology of Self-Knowledge, 1 (2002), 

127-128. 
3Mannheim, Ideology and Utopia, 36. 
4Ibid., 70. 
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makna perilaku. Mannheim mengkasifikasikan makna perilaku daripada tindakan 

sosial menjadi tiga macam makna yaitu objektif, ekspresif dan dokumenter. tiga 

kalsifikasi ini yang nantinya akan mengkasifikasikan sebuah makna nikah misya>r  

Yusuf al-Qarda>wi. 

A. Makna Objektif 

Makna objektif merupakan makna yang ditemukan oleh konteks sosial 

dimana tindakan tersebut berlangsung. Sepertihalnya makna nikah misya>r  

Yusuf al-Qarda>wi  yang dikemuakan oleh para ulama. 

Saat pemahaman nikah misya>r  yang di kemukakan oleh para ulama 

merupakan pemahaman yang didapat antara individu dengan kelompok 

sosial. 

Kesamaan pemahaman maupun perbedaan ini dapat ditelisik melalui 

beberapa wawancara beberapa ulama. Menikah merupakan sesuatu yang 

sunah dilakukan dan di anjurkan oleh Nabi Muhammad SAW bahkan beliau 

bersabda  

ْي ُْسنَِِّتيْفَ َلييَسِْمنِّ َْرِغَبَْعني  النَِّكاُحُْسنَِِّتيَْفَمني
Nabi saw bersabda, “Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka 

dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku.”5 

Beliau juga mengungkapkan bahwa menghukumi masalah satu 

dengan yang lain tidak dapat di samakan6. 

                                                             
5Imam Hafidz Ahmad bin Ala Syafi’I dan Ma’ruf biibni H}ajar Al-Ass}ala>ni,  Bullugu>gul 

Mara>m(Jakarta:Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002), 222. 
6Iza Haniffudin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 Februari 2021. 
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مُْْيَْدُْوْيرُْْمَْعَْْالعِْلَّةِْْوُْجُْوْيدْ اْوَْعَْدَْمْ ا  الُْكْي

Alasan hukumitu menjadi basisi apakah sesuatu itu menjadi boleh atau 

tidak,jadi ketika alasan hukum itu ada maka menjadi boleh dan ketika alasan 

hukum itu tidak ada maka menjadi tidak boleh. 

Pendapat beliau tidak terlepas dari peran beliau sebagai dosen hukum 

juga seorang yang lulus dari perguruan tinggi luar negeri, maka pendapat 

beliau sedikit berbeda dengan ulama yang lain. 

Tetapi nikah misya>r  sendiri merupakan nikah yang secara syarat dan 

rukunnya sudah terpenuhi sehingga tidak menggangu atau batal nya suatu 

akad tuntuntan bahwa wanita tidak menuntut nafkah merupakan suatu hal 

yang mubah atau boleh dalam surat arum dikatakan bahwa adanya tuntutan 

sakinah, mawaddah, war-rah}mah walaupun materi merupakan hal yang 

menunjang.7 

Makna objektif sebagaimana nikah misya>r  dalam lingkup para ulama 

MUI Kota Ponorogo akan menjadi bentuk penyeragaman bahwa pemahaman 

akan nikah misya>r  merupakan suatu nikah yang secara syarat rukunnya 

sudah terpenuhi dan direlakannya sebagian hak istri merupakan sesuatu yang 

di perbolehkan. Maka konsep itu muncul secara bersama dan tidak menjadi 

makna yang subjektif, karena para ulama menyepakati pemaknaan tersebut 

baik secara sadar maupun tidak.  

Ada juga yang berpendapat yang diiringi dengan konteks norma 

dalam masyarakat, Ustdz Asvin berpendapat Selain menelisik dalam hukum 

                                                             
7Achmad Munir, Hasil Wawancara,Ponorogo, 19 Januari 2021. 
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islam beliau juga menelisik bagaimana nikah misya>r dilihat dari norma dalam 

masayarakat yang dipandang kurang etis karena nafkah merupakan hal yang 

sangat sensitive juga nafkah pada dasarnya merupakan kewajiban seorang 

suami ini tidak terlepas dari latar belakang beliau yang selain lulusan pondok 

pesantren salaf beliau juga seorang aktivis gender dan juga seorang yang aktif 

dalam bersosial.  

Dapat dilihat dari pendapat pendapat para ulama seirama bahwa 

dibolehkannya nikah misyar karena secara syarat dan rukun yang terpenuhi, 

tetapi landasan antara satu ulama dengan ulama lain, pendapat-pendapat para 

ulama ini tidak lain terpengaruh dari perbedaan  latar belakang indifidu, ada 

yang merupakan ahli tafsir, kepala dan ulama Muhammadiyah, seorang 

pengasuh pondok dan dosen, juga dosen yang lulusan luar negeri dan masih 

banyak pengalaman yang beliau beliau geluti. Keanekaragaman latar 

belakang ini ketika sudah masuk dalm lingkungan sosial memunculkan 

pemaknaan yang sama terkait nikah misya>r  Yusuf al-Qarda>wi. 

B. Makna Ekspresif  

Makna ekspresif adalah makna yang di tunjukkan oleh aktor. Makna 

ekspresifnya, tentu ada beberapa perbedaan yang cukup beragam namun 

secara umum bisa jadi seragam.  

Keragaman pendapat para ulama, tidak dipungkiri bahwa para ulama 

berangkat dari keberagaman latar belakarang 

Bagi seorang Pengajar tafsir, Ustadz Anshor berpendapat sesuai 

dengan konteks sosial yang djalaninya saat ini diperbolehkannya nikah 
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misya>r  karena karena syarat rukunnya terpenuhi dan tidak adalasan untuk 

batatalnya suatu akad perihal nafkah, beliau memberi di dalam surat an-nisa 

ayat 34 : 

َاْ ٍضَْوِِب عي ْبَ  ٰى َل َْع مي ضَُْه عْي ْاّللَُّْبَ  َل ضَّ َاَْف ِْب اِء ىْالنَِّس َل َْع وَن وَّاُم ْقَ  اُل الّرَِج
ْاّللَُّْْ َظ ِف َاَْح ِِْب ييِب ليَغ ََاتٌِْْل اِف اٌتَْح َت اِن اِلَاُتَْق الصَّ َْف َواِِلِمي مي َْأ ني واِْم ُق َف ن ي َأ

ْ نَّْ وُه رُِب َْواضي ِع اِج َض ْاليَم ِِ ْ نَّْ ُروُه ُُ َْواهي نَّ َُوُه ِع َْف نَّ وَزُه ُُ ُْن وَن َاُف ََ ْ ِت َْوالَّلَّ
ِِي ا َْك يًّا ِل َْع اَن َْك ْاّللََّْ نَّ ِْإ ِِيَّل  َْس نَّ ييِه َل واَْع ُغ ِ ي ْت َْ ََّل َْف مي ُك َن عي َط َْأ ني ِإ  َْف

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 

Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian 

yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan 

sebagian dari harta mereka. Dan kemudian jika seorang istri merelkan 

sebagian haknya merupakan sesuatu yang diperboehkan beliau 

memberikan contoh sepertihalnya seorang ulama ahli ilmu yang akan di 

nikahkan dengan anak seorang konglomerat kaya yang kemudian si 

konglomerat mengatakan bahwa tidak perlu memikirkan tentang nafkah 

pada anaknya yang penting ulama ahli ilmu ituterus belajar dan 

memimbing istri maka itu juga sudah wajar terjadi pada zaman saat ini.8 

Berbeda halnya dengan Ustdz Iza seorang dosen lulusan luar negeri, 

yang juga seorang dosen yang bergerak dibidang hukum sesuai dengan 

setting sosialnya beliau berpendapat, yang lebih berlandasan pada alasan 

hukum, nikah misya>r  ini memang pada dasar nya ada 3 hukum yaitu boleh, 

tidak boleh dan bersyarat, tapi sebelum itu kita harus mengetahui motif dan 

tujuan dalam nikah misya>r  apakah demi kemaslahatan ataukah malah 

kemafsadatan dalam menghukumi suatu masalah yaitu dengan cara: 

وَْعَْدَْماْ  مُْْيَْدُْوْيرُْْمَْعَْْعِْلَّتِْهِْْوُْجُْوْيداْ   الُْكْي

                                                             
8Anshor M.Rusydi, Hasil Wawancara,Ponorogo 23 Januari 2021. 
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Alasan hukum itu menjadi basis apakah sesuatu itu menjadi boleh atau 

tidak, jadi ketika alasan hukum itu ada maka menjadi boleh dan ketika alasan 

hukum itu tidak ada maka menjadi tidak boleh. 
 

الِْوَْحْياليَْوَْْاتَِْنْمِْزْيوالَْْاتِْنَْكِْمْيالَِْْيِْغْيت َِْبْْامِْكَْحْيلَْاِْيُْغْيت َْ  
“Perubahan hukum itu dilihat dari tempat zaman dan keadaan”. 

Itu kaidah bagaimana hukum harus diputuskan,hal itu yang kemudian 

membuat kita tidak boleh menghukumi nikah misya>r  itu sama karena alasan 

atau tujuan dan motik nikah misya>r  antara si A, si B, dan si C berbeda 9 

Dan juga masih ada beberapa pendapat ulama yang lain tapi pendapat-

pendapat beliau semua kurang lebih hampir sama, yaitu diperbolehkan dan 

dengan mengetahui motif dan tujuan dilaksanakannnya nikah misya>r. 

Masih banyak pendapat para ulama yang lain tentang nikah misya>r  

sebagai makna ekspresifnya tetapi pendapat pendapat beliau-beliau kurang 

lebih hampir sama.  

Selain itu perihal nafkah yang merupakan kerelaan dari seorang istri 

merupakan makna ekspresif lainnya karena kerelaan seorang istri atas tidak 

diberikannya nafkah oleh suami merupakan sesuatu yang diperbolehkan 

bahkan ini merupakan suatu hal yang luarbiasa dari pihak istri karenanya 

tidak membebani suami akan nafkah karena memang merelakan sebagian hak 

istri itu di perbolehkan, dengan catatan ini merupakan ketidak mampuan si 

suami bukanlah karena si suami yang memnag semata mata tidak mau 

menafkahi si istri .  

                                                             
9Iza Haniffudin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 Februari 2021. 
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C. Makna Dokumenter 

Yaitu makna yang tersirat atau tersembunyi, sehingga aktor tersebut 

tidak sepenuhnya menyadari bahwa suatu aspek yang diekspresikan 

menunjukkan kepada budaya secara keseluruhan. Begitu juga dalam 

memaknai nikah misya>r  Yusuf al-Qardha>wi. 

Agaknya sulit dalam memahami perihal yang tersembunyi terutama 

dalam nikah misya>r Yusuf al-Qarda>wi, pasalnya menikah adalah hak individu 

dari setiap manusia jadi hal ini merupakan hak personal. 

Terhadap masyarakat sendiri kurang berdampak atas adanya atau 

dilaksanakannya nikah misya>r  hanya saja jika di lihat dari etis dan tidaknya 

nikah misya>r  merupakan suatu hal yang kurang etis karena sejatinya laki laki 

adalah kepala rumah tangga  dan yang menanngung beban keluarga tidak 

terkecuali nafkah. 

 Ustdz asvin dan ustdz Anshor seirama perihal makna dokumenter tersebut 

bisa jadi hal tersirat itu adalah adanya seeseorang yang tertolong atas 

dilaksankannya nikah misya>r  sepertihalnya janda yang sudah tua dia 

memiliki harta yang begitu melimpah hanya karena dia kaya dan tidak ada 

seorangpun laki-laki yang berani untuk melamarnya yang kemudian ia 

merelakan sebagian haknya untuk tidak dinafkahi karena ia sudah mearasa 

mampu menafkahi dirinya sendiri bahkan suaminya ataupun orang lain.10 

Intinya makna tersirat dari nikah misya>rini adalah adanya pihak yang 

tertolong atas diaksanakannya nikah misya>r  tersebut.  

                                                             
10Asvin Abdur Rahman, Hasil Wawancar, Ponorogo, 23 Januari 2021. 
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Selain itu Ustdz Munir juga berpendapapat bahwa nikah ini bisa jidikan suatu 

trobosan baru justru karena adanya ini menjadi news spirituality jika ada 

orang yang akan  menikah dan  takut tidak mampu memberikan nafkah, ini 

merupakan syarat kejujuran seorang wanita yang luar biasa, karena menurut 

saya ini berhubungan dengan kafaah menurut saya kafa’ah bukanlah kafaah 

lahiriyah tapi adalah kafaah I’tiqadiyah, sedang ustd iza berpendapat bahwa 

pernikahan ini dapat menjadi suatu penolong agar manusia terhindar dari 

perbuatan zina maupun fitnah.     
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Nikah misya>r  merupakan nikah dimana pihak istri merelakan sebagian  

haknya, saat ini sesuai dengan berkembangnya zaman nikah seperti ini   

mulai banyak dilakukan hanya saja di Indonesia saat ini masih  kurang 

banyak dibahas oleh ulama, ulama  MUI Ponorogo berpendapat bahwa 

nikah misya>r boleh dan SAH dilakukan, dan juga ada yang berpendapat 

bahwa nikah misya>r dibolehkan dengan syarat tertentu, bahkan ulama 

juga berpendapat bahwa  pernikahan ini bisa menjadi penolong untuk 

laki laki yang masih belum mampu  secara financial tapi baik secara 

spiritual bahkan dalam nikah ini ada pihak yang tertolong. 

2. Pandangan ulama MUI Kota Ponorogo tentang nikah misya>r  ini ditinjau 

dari sosiologi pengetahuan Karl Manheim, Mannheim 

mengklasifikasikan makna perilaku daripada tindakan sosial menjadi tiga 

macam makna yaitu objektif, ekspresif dan dokumenter. Makna 

objektifnya adalah bahwa pemahaman akan nikah misya>r  merupakan 

suatu nikah yang secara syarat rukunnya sudah terpenuhi, makna 

ekspresif nya adalah landasan argumentasi tokoh yaitu bahwa secara 

syarat dan rukunya sudah terpenuhi dan juga tetapi kita juga harus 

mengetahui motif dan juga tujuan nikah misya>r, dan makna 

dokumenternya adalah adanya seeseorang yang tertolong atas 

dilaksankannya nikah misya>r dan juga pernikahan ini bisa menjadi new 

spirtuality . 
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B. Saran 

1. Sesungguhnya nikah merupakan hal yang disunahkan oleh Nabi 

Muhammad SAW, dan bukan hanya hanya untuk pemenuhan biologis 

semata, namun sebagai sebuah bentuk keluarga dalam mencapai 

sakinnah, mawaddah, war-rahmah makaseyogyanya dalam sebuah 

pernikah lebih mengedepankan kemaslahatan. 

2. Pemahaman masyarakat terhadap konsep pernikahan yang benar sudah 

seharusnya dipahami oleh setiap orangya. Dalam hal ini seorang muslim 

tentunya harus mengerti seperti apa nikah yang sah dalam Agama Islam 

juga yang berlaku di Negara Indonesia. 
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