
 

 

ABSTRAK 

Nuro’in, Ihsan. 2016. Materi Pernikahan Dalam Kitab Fath{ul „Iza> r Liroja‟il 
Waladis{s}ho> lih{  Karya Ah{mad Yasin Ashmu> ni>  Al-Ja> ru> ni>  Dan 

Relevansinya Terhadap  Materi Fiqh Kelas XII Madrasah Aliyah. 

Skripsi. Program Studi Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing: Erwin Yudi Prahara, M.Ag.  

 

Kata Kunci: Kitab Fath{ul ‘Iza>r Liroja’il Waladis{s}ho>lih{, Materi Fiqh 

 Materi fiqh yang diajarkan di Madrasah Aliyah sangat kompleks sehingga siswa 

dituntut untuk lebih memahami materi-materi tersebut agar dapat diterapkan dengan baik 

dalam kehidupan sehari-harinya. Salah satu materi yang diajarkan khususnya kelas XII 

adalah tentang fiqh munakahat/pernikahan. Akan tetapi pembahasannya lebih cenderung 

terbatas pada hal-hal yang umum. Maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran perlu tambahan sumber belajar yang lain. Dalam hal ini sumber yang dapat 

digunakan sebagai rujukan adalah kitab Fath{ul „Iza@r Liroja‟il Waladis{s{ho> lih{ 

karya Ah{mad Yasin Ashmu>ni> Al-Ja>ru>ni.> 

Dari latar belakang di atas, maka ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut: (1) 

Bagaimana isi kandungan kitab fath{ul „iza@r Liroja‟il Waladis{s{ho> lih{ karya 

Ah{mad Yasin Ashmu>ni> Al-Ja>ru>ni>? (2) Bagaimana relevansi kitab fath{ul 

„iza@@r Liroja‟il Waladis{s{ho> lih{ terhadap materi fiqh di kelas XII MA? 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, jenis penelitian yang digunakan yaitu 

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

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

objek pembahasan. Sedangkan untuk metode analisisnya, penulis menggunakan metode 

deskriptif kemudian dianalisis dengan menggunakan metode isi (content analisys). 

Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini di antaranya adalah (1) kitab fath{ul 

iza> r Liroja‟il Waladis{s{ho> lih{ membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

pernikahan Misalnya, keutamaan pernikahan, cara memilih calon pasangan, istikharah 

dalam memilih pasangan, hak dan kewajiban suami isteri, serta membahas masalah-

masalah tata cara berhubungan intim antara suami dan istri, serta wasiat bagi pasangan 

suami istri. (2) ada relevansi antara kitab Fath{ul „Iza@r Liroja‟il Waladis{s{ho> lih{ 

dengan materi Fiqh di kelas XII Madrasah Aliyah yaitu: pengertian pernikahan, hak dan 

kewajiban suami isteri, dan hikmah pernikahan. Sedangkan pengembangan materi fiqh 

yang merujuk pada kitab fath{ul „iza@r lebih ditekankan pada isi materi pernikahan dan 

contoh-contoh kasus yang ada pada saat ini sebagai wawasan siswa untuk lebih menjaga 

dirinya dari pergaulan bebas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh guru terhadap 

perkembangan jasmani dan rohani siswa menuju terbentuknya kepribadian 

yang utama atau menuju kedewasaan. Sedangkan pengajaran adalah suatu 

kegiatan yang menyangkut pembinaan siswa mengenai segi kognitif dan 

psikomotorik saja, yaitu supaya siswa lebih banyak pengetahuannya serta 

terampil dalam mengerjakan sesuatu. Misalnya menulis, membaca, olah raga, 

dan sebagainya.
1
  

Tugas guru bukan hanya mengajar, tetapi juga harus mendidik siswa 

supaya mereka panda dan mempunyai kepribadian yang baik. Salah satunya 

adalah dengan mengembangkan bahan ajar materi yang disampaikan.  

Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. 

Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. 

Sedangkan materi adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang 

harus diajarkan oleh guru dan dipelajari siswa sebagai sarana untuk mencapai 

indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi dan 

                                                           

       
1
 Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

1997), 6-7. 

1 
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kompetensi dasar, kemudian dievalusi dengan menggunakan perangkat 

penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian hasil belajar.
2
 

Penyampaian bahan ajar tidak lepas dari peran seorang guru, sehingga 

guru tidak akan dapat melaksanakan peranannya apabila guru tidak 

menguasai bahan pelajaran.
3
 

Yang harus dikuasai guru adalah: Bahan bidang studi dan kurikulum 

sekolah serta bahan pendalaman atau aplikasi bidang studi.
4
 Komponen-

komponen utama kurikulum yaitu: tujuan, alat atau media, metode, bahan ajar 

dan penilaian. Kelima komponen tersebut saling berkaitan dan tidak dapat 

dipisahkan.  

Dengan berpedoman pada komponen kurikulum tersebut interaksi 

pendidikan antara guru dan siswa berlangsung.
5
 Selain harus menguasai 

bahan ajar, guru juga harus dapat menggunakan metode, buku sumber dan 

media atau alat pembelajaran yang relevan dengan bahan ajar yang akan 

disampaikan.
6
  

Bahan ajar yang harus dikuasai guru minimal adalah bahan pelajaran 

untuk tingkat atau jenis sekolah yang akan menggunakan lesson plan 

tersebut, misalnya guru yang akan membuat lesson plan agama Islam untuk 

MA, maka ia harus benar-benar menguasai materi agama Islam yang akan 

                                                           

       
2
 Mimin Haryati, Model dan Teknik Penilaian Pada Tingkat Satuan Pendidikan (Jakarta: 

Gaung Persada Press, 2007), 10. 

       
3
 Syaiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru (Surabaya: Usaha 

Nasional,1994), 67. 

       
4
 Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem ( Jakarta :PT. 

Bumi Aksara , 2003), 52. 

       
5
 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum: Teori Dan Praktek (Bandung: PT. 

Remaja Rosda Karya, 1997), 3. 

       
6
 R. Ibrahim, et.al, Perencanaan Pengajaran (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), 57. 
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diajarkan di MA.
7
Ruang lingkup atau kedalaman bahan ajar juga perlu 

diperhatikan, sehingga bahan ajar tersebut tidak kurang dan tidak lebih, selain 

itu juga perlakuan terhadap bahan ajar perlu dipilih dengan tepat sehingga 

bahan ajar bisa di identifikasi, bahan ajar apa saja yang harus dihafal, 

dipahami dan di aplikasikan. Perlakuan ini diperlukan agar seorang guru tidak 

salah dalam menyampaikan bahan ajar tersebut kepada siswa.  

Kriteria dalam memilih bahan ajar yaitu harus relevan dengan standar 

kompetensi dan kompetesi dasar, materi atau bahan ajar hendaknya benar-

benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar.  

Bahan ajar yang disampaikan harus diidentifikasi terlebih dahulu, 

apakah termasuk aspek kognitif, afektif, psikomotorik, atau gabungan 

beberapa jenis materi. Dengan mengidentifikasi jenis-jenis materi yang akan 

diajarkan, maka seorang guru akan mendapat kemudahan dalam tata cara 

mengajarkan materi ajar kepada siswa, sebab setiap materi ajar memerlukan 

strategi pembelajaran atau metode, media dan sistem penilaian yang berbeda. 

Dalam pembahasaan kali ini lebih ditekankan pada Pendidikan Agama 

Islam yang merupakan sebutan dari salah satu subjek pelajaran yang harus 

dipelajari oleh siswa muslim dalam menyelesaikan pendidikannya pada 

tingkat tertentu. Ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum 

                                                           

       
7
 Ahmad Tafsir, Metodik Khusus Pendidikan Agama Islam (Bandung : PT. Remaja Rosda 

Karya, 1997), 21. 
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suatu sekolah sehingga merupakan alat untuk mencapai salah satu aspek 

tujuan sekolah yang bersangkutan.
8
 

Pendidikan Agama Islam diharapkan mampu mewujudkan dimensi 

kehidupan beragama tersebut, sehingga bersama-sama subyek pendidikan 

yang lain, mampu mewujudkan kepribadian yang utuh, sejalan dengan 

pandangan hidup bangsa. 

Dengan demikian, yang dimaksud dengan pengajaran Pendidikan 

Agama Islam adalah proses penyampaian materi dan pengalaman belajar atau 

penanaman nilai ajaran Islam sebagaimana tersusun secara sistematis dalam 

ilmu-ilmu keislaman kepada peserta didik yang beragama Islam.
9
 

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, tujuan pendidikan agama di 

Indonesia adalah untuk memperkuat iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik yang 

bersangkutan dengan mempertimbangkan tuntutan untuk menghormati agama 

lain dalam hubungan kerukunan umat beragama dalam masyarakat untuk 

mewujudkan persatuan nasional.
10

 

Selain hal tersebut pendidikan agama juga memiliki tujuan yaitu 

memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan untuk keperluan hidup di 

dunia, juga dibarengi dengan pemberian bekal nilai-nilai akhlak, membina 

hati, dan rohaninya sehingga menjadi hamba Allah Swt yang baik, bahagia di 

                                                           
8
 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 

2009), 5. 
9
 Ibid., 8. 

10
 Ibid., 13. 
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dunia dan di akhirat.
11

 Haidar berpendapat dalam bukunya tentang pendidikan 

Islam, bahwa tujuan pendidikan agama adalah mengisi otak (knowledge), 

mengisi hati (value), mengisi tangan (psikhomotorik) peserta didik, sehingga 

seseorang bertindak dan berperilaku sesuai dengan tuntutan Agama.
12

 

Menurut Muhaimin bahwa tujuan dari pendidikan agama adalah untuk 

meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta 

didik tentang agama, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan 

bertaqwa kepada Allah Swt, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
13

 Pendidikan agama juga bertujuan 

untuk membentuk akhlak mulia yang baik dengan cara memahami ajaran-

ajaran agama, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
14

  

Dalam perjalanan sejarah Islam, pendidikan agama khususnya fiqh 

berkembang menjadi suatu disiplin ilmu pengetahuan yang menduduki posisi 

yang amat penting dijajarkan ilmu-ilmu Islam. Hal ini terjadi karena cakupan 

kajiannya yang sangat luas, meliputi seluruh aspek kegiatan manusia, 

perbuatan, perkataan, niat, dan sikapnya.  

Dengan demikian, pelajaran fiqh sangat diperlukan dalam rangka 

mengenal ajaran Islam secara baru dan lengkap, oleh karena itu ilmu fiqh 

                                                           
11

 Basuki dan M. Miftahul Ulum, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam (Ponorogo: STAIN 

Ponorogo Press, 2007), 53. 
12

 Haidar Putra Dauly, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia 

(Jakarta: Prenada Media, 2004), 164. 
13

 Muhaimin, Et Al, Paradigma Pendidikan Islam (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 

78. 
14

 Aminudin, Et Al, Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan Agama 

Islam (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 2. 
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diajarkan pada setiap jenjang pendidikan Islam, mulai dari tingkat Madrasah 

Ibtidaiyah sampai jenjang perguruan tinggi.
15

   

Materi fiqh yang diajarkan di Madrasah Aliyah sangat kompleks 

sehingga siswa dituntut untuk lebih memahami materi-materi tersebut agar 

dapat diterapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-harinya. Salah satu 

materi yang diajarkan khususnya kelas XII adalah tentang fiqh 

munakahat/pernikahan.  

Menikah bukan hanya menyalurkan rasa kasih sayang, dalam islam 

menikah adalah suatu ibadah yang disyari‟atkan oleh Allah sebagai pondasi 

rumah tangga. Nikah mengandung arti larangan menyalurkan potensi seksual 

dengan cara-cara di luar agama yang dilarang oleh agama, melarang 

pergaulan bebas, nonton film atau gambar porno dan cara lain yang dapat 

menimbulkan nafsu dan menjerumuskan orang kepada penyimpangan seksual 

yang tidak dibenarkan oleh hukum syar‟i.16
 Hal ini sesuai dengan keutamaan 

pernikahan yang terdapat dalam kitab Fath{ul ‘iza>r liroja’il waladis{s{ho>lih yaitu 

untuk menjaga anggota tubuh dari adanya perzinaan. Kitab tersebut 

merupakan sebuah kitab kecil yang unik karena di dalamnya banyak 

membahas hubungan intim antara suami dan isteri yang dijelaskan dengan 

sangat detail, sehingga menarik untuk dipelajari dibandingkan kitab lain yang 

pembahasannya hanya sebatas umum saja.     

                                                           
15

 Syaiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru (Jakarta: Usaha Nas, 

1994), 23. 
16

 Yatimin, Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam (Jakarta: Amzah,2003), 10. 



8 

 

 

Akan tetapi selain membahas masalah intim juga dibahas tentang hal 

lain yang sesuai dengan materi fiqh munakahat kelas XII MA yang 

pembahasannya lebih cenderung terbatas pada hal-hal yang umum. Oleh 

karena itu penulis berpendapat bahwa dengan pengembangan materi fiqh 

yang merujuk pada kitab fath{ul ‘iza>r liroja’il waladis{s{ho>lih akan lebih 

memperluas cakupan dari fiqh tersebut khususnya pada bab fiqh munakahat. 

Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“MATERI PERNIKAHAN DALAM KITAB FATH{UL ‘IZA<R LIROJA’IL 

WALADIS{S{HO<LIH KARYA AH{MAD YASIN ASHMU<NI< AL-JA<RU<NI< 

dan RELEVANSINYA TERHADAP MATERI FIQH KELAS XII 

MADRASAH ALIYAH”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana isi kandungan kitab fath{ul ‘iza>r liroja’il waladis{s{ho>lih karya 

Ah{mad Yasin Ashmu>ni> Al-Ja>ru>ni>? 

2. Bagaimana relevansi kitab fath{ul ‘iza>r liroja’il waladis{s{ho>lih terhadap 

materi fiqh kelas XII Madrasah Aliyah? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang penulis laksanakan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kandungan dari kitab fath{ul ‘iza>r liroja’il waladis{s{ho>lih 

2. Untuk mengetahui hubungan dari pembelajaran kitab fath{ul ‘iza>r liroja’il 

waladis{s{ho>lih yang dapat dijadikan sebagai pengembangan dari materi 

fiqh yang ada di MA. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan setelah memahaminya dan 

melakukan olah data dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

a. Penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih 

gelar Sarjana pendidikan Islam (S.Pd.I) pada jurusan tarbiyah program 

studi pendidikan agama islam sekolah tinggi agama islam negeri 

(STAIN) Ponorogo 

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang 

implikasi dari pembelajaran kitab fath{ul ‘iza>r liroja’il waladis{s{ho>lih 

yang dapat dikembangkan pada materi fiqh khususnya pada bab 

pernikahan yang ada di kelas XII MA dan sebagai tambahan ilmu 

pengetahuan bagi mahasiswa khususnya dan masyarakat pada 

umumnya terutama bagi guru Pendidikan Agama Islam. 

c. Untuk menjadi masukan dan bahan rujukan dalam pelaksanaan 

pembelajaran materi fiqh yang ada di kelas XII MA.  

2. Secara Praktis 

Menambah pengetahuan yang lebih matang dalam bidang 

pengajaran dan dapat dijadikan kontribusi yang nyata pada desain materi 

Fiqh di Madrasah Aliyah, sehingga dapat dijadikan sebagai suatu 

tambahan yang bersifat positif pada materi fiqh tersebut.  
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E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Alfi Lailatul Mubarokah tahun 2009, 

NIM: 43052006, dengan judul penelitiannya “penerapan dan 

pengembangan materi PAI dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan 

(KTSP) di SMA Negeri 1 Dagangan Madiun”. Dalam penelitiannya dia 

mengajukan 3 rumusan masalah yaitu: 

1) Bagaimana penerapan materi PAI KTSP di SMAN 1 Dagangan 

Madiun? 

2) Bagaimana pengembangan materi PAI dalam KTSP di SMAN 1 

Dagangan Madiun? 

3) Apa faktor pendukung dan penghambat penerapan dan pengembangan 

materi PAI dalam KTSP di SMAN 1 Dagangan Madiun? 

Dari rumusan masalah tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Penerapan materi PAI dalam KTSP di SMAN 1 Dagangan telah 

dilakukan pada berbagai unsur KTSP, dengan menyampaikan materi 

yang sesuai dengan perkembangan siswa dan dengan menggunakan 

strategi yang beragam dan dengan menggunakan sarana yang tersedia 

yang dapat menunjang pencapaian indikator PAI di SMAN 1 

Dagangan yang dapat terlihat dari hasil pelaksanaan evaluasi. 

b. Pengembangan materi PAI dalam KTSP di SMAN 1 Dagangan adalah 

dengan digunakannya berbagai strategi dan media pembelajaran yang 

dapat mendukung siswa untuk aktif dalam kaitannya dengan PAI, 

serta diberlakukannya penerapan materi PAI di luar jam pelajaran 
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materi PAI tersebut, agar nantinya siswa terlatih dan terbiasa 

melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana hakikat 

dari kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah agar siswa dapat 

melakukan apa yang didapat di sekolah kedalam kehidupan sehari-hari 

sebagai anggota suatu masyarakat.  

c. Faktor penghambat penerapan dan pengembangan materi PAI dalam 

kurikulum tingkat satuan pendidikan di SMAN Dagangan adalah 

terbatasnya jumlah sarana dalam pembelajaran PAI. Sedang faktor 

yang mendukung adalah tersedianya beberapa media pembelajaran 

yang berkaitan dengan PAI serta keikutsertaan dan kebersamaan 

seluruh staf dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan PAI.   

2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Nafi‟atur Rohmah, dengan judul 

penelitiannya: “ Pengembangan bahan ajar mata pelajaran fiqh di MAN 2 

Ponorogo (semester genap) tahun pelajaran 2008/2009”. Dalam 

penelitiannya dia mengajukan 3 rumusan masalah, yaitu: 

a. Apa bahan ajar mata pelajaran fiqh di MAN 2 Ponorogo? 

b. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru mata pelajaran fiqh MAN 

2 Ponorogo dalam mengembangkan bahan ajarnya? 

c. Apa kendala yang dihadapi oleh guru mata pelajaran fiqh MAN 2 

Ponorogo dalam mengembangkan bahan ajar dan bagaimana 

penyelesaiannya? 

Dari rumusan masalah tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
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a. Bahan ajar yang digunakan di MAN 2 Ponorogo untuk menyampaikan 

mata pelajaran Fiqh bervariasi, disesuaikan dengan materi yang akan 

disampaikan. Apabila materinya tentang Fiqh Ibadah, Fiqh Siyasah, 

Fiqh Muamalah, maka bahan ajar yang digunakan adalah buku paket 

fiqh, LKS, buku penunjang yang relevan dengan materi dan kertas 

yang berisi materi terus ditempelkan di dinding. Sedangkan apabila 

materinya tentang Fiqh Jinayat, selain buku paket fiqh, LKS dan buku 

penunjang, bahan ajar yang digunakan adalah fenomena- fenomena 

yang terjadi di masyarakat dan pendapat-pendapat para tokoh agama. 

b. Upaya pengembangan bahan ajar Fiqh di MAN 2 Ponorogo dilakukan 

dengan menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran yang 

relevan dengan materi yang akan disampaikan. Selain itu, juga 

dilakukan melalui: Merumuskan materi yang akan disampaikan, 

menentukan tujuan pembelajaran, mengukur kemampuan awal siswa, 

menentukan materi atau bahan ajar yang akan digunakan dan 

mengalokasikan waktu pembelajaran. 

c. Kendala yang dihadapi guru Fiqh MAN 2 Ponorogo dalam 

mengembangkan bahan ajarnya, sangat kompleks yaitu: Media 

pembelajaran atau fasilitas yang kurang memadai, waktu yang tersedia 

tidak cukup untuk proses belajar mengajar fiqh, konsentrasi siswa 

terganggu karena kecapekan habis olahraga dan penempatan jadwal 

mata pelajaran Fiqh yang kurang efektif dan efisien. Pemecahannya 

antara lain: Hendaknya sekolah menyediakan media pembelajaran 
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yang dibutuhkan guru untuk menyampaikan materi pelajaran, 

hendaknya guru menyesuaikan waktu yang digunakan untuk 

menyampaikan materi pelajaran dengan alokasi waktu yang 

disediakan, apabila jadwal mata pelajaran Fiqh ditempatkan setelah 

olahraga, hendaknya guru menggunakan permainan-permainan yang 

menarik perhatian siswa sebagai metode pembelajaran supaya siswa 

tidak jenuh dan bosan dan hendaknya mata pelajaran Fiqh 

ditempatkan di pagi hari, karena otak siswa masih jernih, sehingga 

siswa bisa berkonsentrasi pada mata pelajaran Fiqh dan tujuan 

pembelajaran tercapai. 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian kali 

ini adalah bahwa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alfi 

Lailatul Mubarokah,  membahas tentang pengembangan materi PAI 

sedangkan penelitian sekarang lebih khusus yaitu membahas tentang 

pengembangan materi fiqh. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Nafiatur Rohmah membahas tentang pengembangan materi fiqh di 

MAN 2 Ponorogo, tetapi penelitian yang dilakukan saat ini membahas 

tentang kitab fath{ul ‘iza>r liroja’il waladis{s{ho>lih serta implikasinya 

terhadap pengembangan materi fiqh. Dan selain itu, penelitian 

terdahulu menggunakan metode kualitatif lapangan yang mengadakan 

penelitian langsung di lapangan, sedangkan penelitian saat ini 

menggunakan metode kualitatif library research yang merujuk pada 

kitab fath{ul ‘iza>r liroja’il waladis{s{ho>lih. 
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F.  METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif 

analisis data dan analisis content, yaitu pendekatan yang digunakan 

untuk memecahkan masalah dengan menggambarkan/melukiskan 

keadaan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak.
17

  

Sedangkan jenis penelitian dalam kajian ini dalah penelitian 

kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan untuk 

memecahkan suatu masalah yang ada pada dasarnya bertumpu pada 

penelitian kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang 

relevan.
18

 

2. Sumber Data 

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam kajian ini 

merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang 

dikategorikan sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer 

 Sumber primer adalah hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan 

karya peneliti atau teoritisi orisisnil.
19

sumber data primer ini 

merupakan bahan utama atau rujukan utama dalam mengadakan suatu 

                                                           

       
17

 Hadari Nawawi & Mimi Hartini, Penelitian Terapan (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press,1996), 73. 

       
18

 Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Ponorogo, Pedoman Penulisan 

Skripsi Stain Ponorogo edisi revisi 2015 (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press,2015), 61. 

       
19

 Ibnu Hajar, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan (Jakarta: 

Raja Grafindo, 1996), 83. 
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penelitian untuk mengungkapkan dan menganalisis penelitian 

tersebut. Adapun data primer yang penulis gunakan adalah:  

1) Ah{mad Yasin Ashmu>ni> Al-Ja>ru>ni>, Fath{ul ‘Iza>r Liroja’il 

Waladis{s{ho>lih (Kediri: Haquf Al Tab‟i Mahfudah, tt). 

2) Abdullah Fauzi, Terjemah Fath{ul ‘Iza>r: Hadiah Terindah Untuk 

Pengantin (Tuban: Tsuroyya, 2015) 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber sekunder adalah bahan pustaka yang ditulis dan 

dipublikasikan oleh seorang penulis yang tidak secara langsung 

melakukan pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang ia 

deskripsikan.
20

 Jadi sumber data sekunder merupakan buku-buku yang 

ditulis oleh tokoh-tokoh lain yang berkaitan dengan masalah dalam 

kajian ini. Buku-buku dalam pembahasan kali ini dibagi menjadi dua 

kategori yaitu pendukung kitab fath{ul ‘iza>r liroja’il waladis{s{ho>lih dan 

pengembangan materi fiqh. Adapun pendukung dari pembahasan kitab 

fath{ul ‘iza>r liroja’il waladis{s{ho>lih antara lain:  

1) M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah vol.5 (Jakarta: Lentera Hati, 

2003) 

2) Muhammmad Mutawwali As-Sya‟rawi, Suami istri berkarakter 

surgawi, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013) 

3) Ilham Abdullah, Kado buat mempelai,(Jogja: Absolut,2004) 
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4) Majdi Muhammad As-Syahawi dan Aziz Ahmad Al-Athar, Kado 

pengantin”, (Solo: Pustaka Arafah, 2013) 

5) Peunoh Daly, Hukum perkawinan islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 

2005) 

6) Sayyid Ahmad Al-Musayyar, Fiqh cinta kasih, rahasia 

kebahagiaan rumah tangga, (Jakarta: Erlangga, 2008) 

7) Syaikh Fuad Shalih, Untukmu yang Akan Menikah dan Telah 

Menikah, (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2011) 

8) Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, Syarah Bulughul Maram 

Jilid.5, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2006) 

9) Ibnu Mas‟ud dan Zainal Abidin, Fiqh Madzhab Syafi‟i buku 2: 

Muamalat, Munakahat, Jinayat, (Bandung: Pustaka Setia, 2007) 

   Sedangkan buku-buku yang mendukung tentang 

pengembangan materi fiqh antara lain: 

1) Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2013) 

2) Beni Ahmad Saebani, Fiqh Ushul Fiqh, (Bandung: CV.Pustaka 

Setia, 2009) 

3) Syahrul Anwar, Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh, (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2010) 

4) Abuddin Nata, Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Umum, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2005) 
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5) Alaidin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2006) 

6) Ali Mudlofir, Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) Dan Bahan Ajar Dalam Pendidikan Agama 

Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian ini termasuk penelitian library research / kajian 

kepustakaan yaitu suatu riset/penelitian kepustakaan yang menggunakan 

metode pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yang berhubungan 

dengan kitab Fath{ul ‘iza>r liroja’il waladis{s{ho>lih dan pengembangan 

materi fiqh di MA kemudian peneliti menarik satu kesimpulan dari data-

data tersebut.
21

  

4. Analisis Data 

Setelah pengumpulan data selesai, maka data tersebut dianalisis 

menggunakan metode content analisis,
22

 yaitu analisis tentang isi pesan 

atau komunikasi sebuah buku yang menggambarkan kerangka berfikir 

tokoh yang diteliti, dan juga deskriptif analisis yaitu menggambarkan 

pandangan seorang tokoh terhadap obyek yang dikaji. Metode ini 

digunakan untuk menganalisis isi dan berusaha menjelaskan pandangan 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek  (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1990), 24. 

       
22

 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1987), 
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al-jaruni dalam pendidikan islam dengan menggunakan proses berfikir 

induktif, deduktif dalam penarikan kesimpulan. 

Proses berfikir induktif adalah proses berpikir yang berangkat dari 

fakta-fakta khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongkret, kemudian dari 

fakta-fakta atau peristiwa khusus tersebut ditarik generalisasi yang 

bersifat umum. Proses berpikir induktif dalam penelitian ini adalah 

seperti pembahasan tentang Fiqh yang ada dalam materi Pendidikan 

Agama Islam. Ini merupakan hal yang bersifat khusus karena dari 

banyaknya hal-hal yang berkaitan dengan Pendidikan Agama Islam 

(sebagai bentuk yang bersifat umum) tetapi hanya difokuskan pada salah 

satu materi fiqh. 

Sedangkan proses berpikir deduktif adalah proses berpikir yang 

berangkat dari yang umum ditarik tolak dari pengetahuan itu hendak 

menilai suatu kajian yang khusus.
23

 Proses berpikir deduktif dalam 

penelitian ini adalah  pembahasan tentang isi atau kandungan kitab fath{ul 

‘iza>r liroja’il waladis{s{ho>lih karya Ah{mad Yasin Ashmu>ni> Al-Ja>ru>ni> 

secara umum kemudian secara khusus dibahas mengenai faedah-faedah 

pernikahan yang juga terdapat di Buku PAI MA.  

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam pembahasan skripsi ini secara keseluruhan ada tiga bagian, 

yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Sedangkan bagian utama 

pada penelitian ini terdapat lima bab yang sebagiannya dilengkapi sub-sub 
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 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung: Aljabet, 2005), 90. 
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bab dan antara satu dengan lainnya saling terkait, sehingga secara 

keseluruhan tetap merupakan suatu kesatuan yang bulat yang meliputi, antara 

lain: 

Bagian awal berisi formalitas yang meliputi halaman judul, lembar 

persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman 

persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, dan 

pedoman transliterasi. 

Sedangkan dalam bagian utama pada bab pertama adalah 

pendahuluan. Pada bab ini berisi tinjauan secara global permasalahan yang 

dibahas, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, manfaat 

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Pada bab kedua membahas tentang seputar ilmu Fiqh yang meliputi 

pengertian, ruang lingkup dsb. 

Pada bab ketiga membahas tentang Biografi Ah{mad Yasin Ashmu>ni> 

Al-Ja>ru>ni>, isi kandungan kitab Fath{ul ‘iza>r liroja’il waladis{s{ho>lih dan 

pengembangan materi fiqh. 

Pada bab keempat membahas tentang relevansi dari kitab fath{ul ‘iza>r 

liroja’il waladis{s{ho>lih terhadap pengembangan materi fiqh yang ada di MA. 

Pada bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan 

saran-saran dari penulis. 

Sedangkan pada bagian akhir skripsi ini meliputi daftar pustaka, 

pernyataan keaslian tulisan, dan riwayat hidup peneliti.  
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BAB II 

MATERI FIQH MUNAKAHAT KELAS XII MADRASAH ALIYAH 

A. Pengertian Pernikahan 

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan 

bercampur. Menurut istilah syari‟at ialah ijab dan qabul („aqad) yang 

menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh 

kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh 

Islam. Perkataan zawaj digunakan di dalam al-Quran bermaksud pasangan 

dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkahwinan Allah s.w.t. 

menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkawinan dan 

mengharamkan zina. 

Adapun nikah menurut syari‟at nikah juga berarti akad. Sedangkan 

pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Islam adalah agama yang 

syumul (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada 

suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan. Dan tidak ada 

satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut 

nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi 

sekalian alam. Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak. 

Dari mulai bagaimana mencari kriteria calon calon pendamping hidup, hingga 

bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam 

menuntunnya. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan 

sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan 

tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam, 

18 
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begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan 

pesona. Melalui makalah yang singkat ini insyaallah kami akan membahas 

perkawinan menurut hukum islam. 

Pernikahan adalah sunnah karuniah yang apabila dilaksanakan akan 

mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi 

dimakruhkan karna tidak mengikuti sunnah rosul.
24

 

 Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis 

berbeda yaitu    laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan 

perjanjian atau akad. 

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga 

yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang 

solihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang 

sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.
25

 

B. Hukum-Hukum Pernikahan Dalam Islam 

Imam Syafi‟i mengatakan bahwa nikah itu hukumnya jaiz atau mubah, 

atau bisa dikatakan bahwa seseorang itu boleh nikah juga boleh tidak nikah. 

Hukum jaiz tersebut dapat berkembang ke tingkat yang lebih tinggi yaitu 

wajib juga dapat pula menjadi haram. Dalam sistem hukum Syafi‟iyah tidak 

menekankan hanya kepada kaidah hukum asalnya saja tetapi juga pada segi 

agama, sosial, moralnya, sesuai dengan jiwa syari‟at Islam. Lebih lanjut kita 
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tinjau hukum menikah dari kondisi perseorangan dengan berlandaskan pada 

kaidah ushul fiqh yang berbunyi: “Hukum itu beredar atau berganti-ganti 

menurut illatnya.” 

Kaidah ini setelah diterapkan dalam hukum perkawinan, 

menghasilkan perubahan hukum yang didasarkan dari perbedaan illat.
26

pada 

tataran selanjutnya, hukum pernikahan sangat bergantung pula kepada 

keadaan orang yang bersangkutan, baik dari segi psikologis, materi maupun 

kesanggupannya memikul tanggung jawab. Bisa jadi, bagi seseorang 

pernikahan itu wajib. Dan, bisa jadi pula bagi orang lain hukumnya adalah 

mubah. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas satu per satu hukum 

pernikahan.
27

 

1. Wajib 

Menikah hukumnya wajib bagi orang yang khawatir berbuat zina 

jika tidak melakukannya. Sebagaimana kita ketahui menikah adalah satu 

cara untuk menjaga kesucian diri. Maka jika tidak ada jalan lain untuk 

meraih kesucian itu, kecuali dengan menikah, maka menikah hukumnya 

adalah wajib bagi yang bersangkutan. Imam al-Qurthubi 

mengatakan,”orang yang mampu menikah, kemudian khawatir terhadap 

diri dan agamanya, dan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan 

menikah, maka dia harus menikah”. 
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Misalnya, seorang pemuda memiliki banyak harta dan berlimpahan 

materi, dan dia tidak mampu mnahan syahwatnya sehingga akan dengan 

mudah terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan. Pada saat bersamaan dia 

juga memiliki kewajiban menunaikan ibadah haji karena syarat-syaratnya 

sudah terpenuhi. Maka, dalam keadaan seperti itu dia harus menikah 

terlebih dahulu. Ibnu Taimiyah Rahimahullah mengatakan, “jika seorang 

harus menikah karena takut terjerumus ke lembah perzinaan maka dia 

harus mendahulukannya daripada kewajiban berhaji.” 

Bahkan, jika keadaan sudah darurat, dalam arti bahwa seseorang 

benar-benar terjerumus ke dalam perzinaan, maka menikah hukumnya 

wajib baginya, baik sudah siap secara materi maupun belum sama sekali.
28

 

Sementara itu Allah Swt. telah menjanjikan hamba-Nya yang fakir 

akan kaya dengan menikah, sebagaimana firman-Nya: 

                       

 Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan 

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

lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika  mereka miskin 

Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha 

Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS Al-Nur [24]: 32) 
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ى  yaitu (ayyam)  َيّ ٍ  merupakan jamak dari lafadh (Al-Ayaama) اآي

seseorang yang tidak mempunyai suami atau istri, baik dari laki-laki 

maupun perempuan. 

Dalam buku lain dijelaskan, seandainya hasratnya untuk menikah 

sangat kuat, namun dia tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi 

istrinya kelak, lalu dia terpaksa tidak melakukan pernikahan, hendaklah 

dia bersabar dan bersungguh-sungguh dalam upaya menjaga dirinya 

daripada terjerumus dalam perzinaan. 

2. Sunnah 

Pernikahan tidak menjadi wajib, namun sangat dianjurkan bagi 

siapa saja yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan 

memiliki kemampuan untuk melakukannya, walaupun merasa yakin akan 

kemampuannya mengendalikan dirinya sendiri, sehingga tidak khawatir 

akan terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan Allah. Orang seperti 

ini, tetap dianjurkan untuk menikah, sebab bagaimanapun nikah adalah 

tetap lebih afdhal daripada mengkontrasikan diri secara total (ber-

thakhalli) untuk beribadah.
29

 Sabda Nabi Muhammad SAW.: 

ا رسول اه صلى اه علي و سلم: َعْن َعْبِد اِه ْبِن َمْسُعْوٍد قال يَا َمْعَشَر : قال ل
ُ َ َ ّ  لِْلَبَ رِ , الّشَباِا َمِن اْسَ  َاَا ِمُْ ْم الَباَاَ   ََْلَي َََ ّو ْ  َوَمْن , َوَ ْ َ ُن لِْلَ ْر ِ ,  َِ ّ 

ِ بِالّ ْو ِ  ُ ِوَ ااٌ , َلْم َيْسَ ِ ْ   َََعَلْي ُ َل  ّ َِ .  

Dari Abdillah ibn Mas‟ud berkata: Nabi Muhammad Saw. telah bersabda, 

kepada kami “Wahai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu mampu 
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al baa‟ah maka hendaklah menikah, dan barang siapa tidak mampu maka 

hendaklah berpuasa, sesungguhmya puasa itu menjadi perisai baginya.” 

ء  ‟Terkadang dibaca „al bah‟ dan juga „al baa‟a .(Al-Baa‟ah) ال

serta „al baahah‟. Dikatakan bila dibaca panjang maknanya kemampuan 

menanggung biaya nikah, dan bila dibaca tanpa tanda panjang maknanya 

kemampuan melakukan hubungan intim. Al-Khathathabi berkata, 

“Maksud „al baa‟ah‟ adalah nikah. Asalnya adalah tempat yang disiapkan 

untuk berlindung.” Sementara Al-Maziri berkata, “Akad terhadap wanita 

diambil dari asal kata „al baa‟ah‟, karena menjadi kebiasaan seseorang 

yang menikahi perempuan, menyiapkan tempat tinggal.”30
 

Hadits tersebut menunjukkan kesunahan dalam pernikahan yaitu 

kekhawatiran rusaknya mata dan farji. Lafadh wija‟  itu menjadi ibarat dari 

hancurnya dua testis “ الخصيتي  رّ  ” manusia, sehingga hilanglah sifat 

kelelakian laki-laki. Adapun lafadh  ّالخصيتي  ر  dipinjam  karena ketidak 

bolehan jima‟ pada saat puasa.31
 

Pernikahan itu disunahkan jika seseorang sudah mampu secara 

materi dan sehat jasmani, namun tidak ada kekhawatiran akan terjerumus 

ke dalam perzinaan. Ia masih memiliki filter untuk melindungi dirinya dari 

terjerembah ke dalam lembah kemaksiatan. 

Jika dia mempunyai keinginan untuk menikah dengan niat 

memelihara diri atau mendapat keturunan, maka hukum menikah baginya 
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adalah sunnah. Tetapi kalau dia tidak berkeinginan untuk menikah sedang 

dia ahli ibadah, maka lebih utama untuk tidak menikah. Jika dia bukan ahli 

ibadah, maka lebih utama baginya untuk menikah. Menurut Imam Ahmad 

dari suatu riwayat, sunah menikah bagi yang tidak berkeinginan untuk 

kawin walaupun tidak khawatir jatuh ke dalam perzinaan yang oleh 

karenanya menikah lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah.
32

 

3. Makruh 

Jika seseorang laki-laki yang tidak mempunyai syahwat untuk 

menikahi seseorang perempuan, atau sebaliknya, sehingga tujuan 

pernikahan yang sebenarnya tidak akan tercapai, maka yang demikian itu 

hukumnya makruh. Misalnya seorang yang impoten. Sebagaimana kita 

ketahui, salah satu tujuan dari pernikahan adalah menjaga diri, sehingga 

ketika tujuan ini tidak tercapai, maka ada faedahnya segera menikah.
33

Juga 

pada laki-laki yang sebetulnya tidak membutuhkan perkawinan, baik 

disebabkan tidak mampu memenuhi hak calon istri yang bersifat nafkah 

lahiriyah maupun yang tidah memiliki hasrat seksual, sementara si 

perempuan tidak terganggu dengan ketidakmampuan sang calon suami. 

Misalnya, karena perempuan itu kebetulan seorang yang kaya raya dan 

juga tidak memiliki hasrat kuat untuk melakukan hubungan seksual. 

Kurang disukainya perkawinan ini terutama apabila dapat mengakibatkan 
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si laki-laki seperti itu meninggalkan kegiatannya dalam beribadah ataupun 

dalam menuntut ilmu yang biasanya dilakukan sebelum itu.
34

 

Begitu pula makruh bagi orang yang kalau dia menikah, dia 

khawatir istrinya akan teraniaya, akan tetapi kalau dia tidak menikah dia 

khawatir akan jatuh kepada perzinaan, karena manakala bertentangan 

antara hak Allah dan hak manusia, maka hak manusia diutamakan dan 

orang ini wajib mengekang nafsunya supaya tidak berzina.
35

 

4. Haram 

Pernikahan menjadi haram bila bertujuan untuk menyakiti salah 

satu pihak, bukan demi menjalankan sunnah rasulallah Saw. Misalnya, ada 

seorang laki-laki yang mau menikahi seorang perempuan demi balas 

dendam atau sejenisnya. Ini hukumnya haram. Masuk dalam kategori ini 

ketidakmampuan memberi nafkah atau menunaikan kewajiban yang 

lainnya. 

Imam al-Qhurtubi mengatakan,”Jika seorang suami mengetahui 

bahwa dia tidak mampu untuk menafkahi istrinya, membayar mahar, atau 

menunaikan salah satu haknya, maka dia tidak boleh menikahinya sampai 

ia menjelaskan keadaan tersebut kepada istrinya. Begitu juga jika dia 

memiliki penyakit yang menyebabkan tidak bisa bersena-senang dengan 

istrinya, agar dia tidak merasa ditipu.”36
 Diantara penyakit-penyakit yang 

diderita laki-laki yang menyebabkan terhalangnya pernikahan ataupun 
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termasuk dalam النّك عيو   (aib-aib pernikahan) yang memberikan pilihan 

terhadap istri untuk melanjutkan atau menyudahi pernikahan antara lain: 

gila ( نو ذام) lipra atau kusta ,(ال  penyakit pada anggota badan berwarna (ال

merah kemudian menjadi hitam dan akhirnya rontok atau terputus dari 

anggota badan yang lain, belang (رص  penyakit keputihan pada kulit ,(ال

yang menghilangkan darah pada kulit tersebut, putusnya dzakar ( ّ  ,(ال

baik seluruhnya atau hanya sebagiannya saja sekiranya yang tersisa kurang 

dari panjangnya khasyafah, dan  impoten.
37

 

Ini tidak berlaku bagi laki-laki saja, perempuan pun harus 

menjelaskan dengan terus terang terhadap suaminya jika mempunyai 

masalah yang akan menghilangkan kebahagiaan rumah tangga. 

Imam Qhurthubi melanjutkan, ”jika sesorang perempuan 

mengetahui bahwa dia tidak mampu menunaikan hak suami, atau memiliki 

penyakit yang akan menghalanginya berhubungan badan, maka dia tidak 

boleh menipunya, dan harus menjelaskannya.
38

 Diantara penyakit-penyakit 

yang diderita perempuan sebagaimana penyakit pria yang menyebabkan 

terhalangnya pernikahan ataupun termasuk dalam النّك عيو   (aib-aib 

pernikahan) antara lain: gila ( نو ذام) lipra atau kusta ,(ال  belang ,(ال

رص)  tertutupnya vagina perempuan dengan ,(الّرتق) buntu daging ,(ال
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daging, dan yang terakhir buntu tulang (  tertutupnya vagina ,(القر

perempuan dengan tulang.
39

 

 

 

5. Mubah 

Pernikahan menjadi mubah (yakni bersifat netral, boleh dikerjakan 

dan boleh juga ditinggalkan) apabila tidak ada dorongan atau hambatan 

untuk melakukannya ataupun meninggalkannya, sesuai dengan pandangan 

syari‟at, seperti telah dijelaskan diatas.
40

Adapun hukum pernikahan di 

Indonesia sama dengan hukum yang telah disebutkan di atas. 

C. Hikmah Pernikahan 

Allah Swt berfirman : 

                         

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir.”(Ar-ruum: 21) 
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Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia 

didunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur 

nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syetan 

yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan 

laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam 

wilayah kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk 

mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, 

mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami 

dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan 

akhirat.
41

 

Adapun hikmah yang lain dalam pernikahannya itu yaitu : 

1. Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang 

biak dan berketurunan. 

2. Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu 

mengekang syahwat seta menahan pandangan dari sesuatu yang 

diharamkan. 

3. Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa.  

4. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat 

kewanitaan yang diciptakan.
42

 

D. Tujuan Pernikahan dalam Islam 

1. Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia Yang Asasi 
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Perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk 

memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan aqad nikah (melalui jenjang 

perkawinan), bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-

cara orang sekarang ini dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, 

berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan 

diharamkan oleh Islam. 

2. Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur 

Sasaran utama dari disyari‟atkannya perkawinan dalam Islam di 

antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor 

dan keji, yang telah menurunkan martabat manusia yang luhur. Islam 

memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efefktif 

untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi 

masyarakat dari kekacauan.  

3. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami 

 Dalam Al-Qur‟an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya 

Thalaq (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan 

batas-batas Allah. Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar 

suami istri melaksanakan syari‟at Islam dalam rumah tangganya. Hukum 

ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari‟at Islam adalah wajib. 

4. Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah 

Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada 

Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, 

rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal 
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shalih di samping ibadat dan amal-amal shalih yang lain, sampai-sampai 

menyetubuhi istri-pun termasuk ibadah (sedekah). 

5. Untuk Mencari Keturunan Yang Shalih 

Tujuan perkawinan di antaranya ialah untuk melestarikan dan 

mengembangkan bani Adam. Dan yang terpenting lagi dalam perkawinan 

bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan 

membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih dan 

bertaqwa kepada Allah.Tentunya keturunan yang shalih tidak akan 

diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar. 

E. Rukun dan Syarat Nikah. 

Rukun nikah yaitu apa yang merupakan hakekat dari perkawinan 

yang tanpa adanya rukun tidak sah perkawinan. Rukun nikah antara lain: 

1. Calon suami, dengan syarat : 

Muslim, merdeka, berakal, benar-benar laki-laki, adil, tidak beristri 

empat, tidak mempunyai mahram dengan calon dan tidak sedang ihram 

haji atau umroh. 

2. Calon istri, dengan syarat-syarat sebagai berikut: 

Muslimah (benar-benar perempuan), telah mendapat izin dari 

walinya, tidak bersuami atau tidak dalam masa iddah, tidak mempunyai 

hubungan mahram dengan calon suaminya dan tidak sedang berihram haji 

atau umroh. 

3. Sighat (ijab dan qabul). 
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Ijab yaitu suatu suatu pernyataan berupa penyerahan diri seorang 

wali perempuan atau wakilnya kepada seorang laki-laki dengan kata-kata 

tertentu maupun syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syara‟. Qabul 

yaitu suatu pernyataan penerimaan oleh pihak laki-laki terhadap 

pernyataan wali perempuan atau wakilnya sebagaimana yang di sebut di 

atas.
43

 

Ijab dan qabul dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut: 

a. Lafadz ijab dab qabul harus lafadz nikah atau tazwij. 

b. Lafadz ijab dan qabul bukan kata-kata kinayah (kiyasan). 

c. Lafadz ijab dan qabul tidak di ta‟likkan (dikaitkan) dengan suatu syarat 

tertentu. 

d. Lafadz ijab dan qabul harus terjadi pada satu majlis, maksudnya lafadz 

qabul harus segera di ucapkan setelah ijab. 

4. Wali perempuan, dengan syarat sebagai berikut: 

Muslim, berakal, tidak fasiq, laki-laki dan mempunyai hak untuk 

menjadi wali. Yang berhak menjadi wali bukan sembarang orang, menurut 

Syafi‟i, orang-orang yang berhak menjadi wali yaitu: 

a. Bapak, kakek (bapak dari bapak), dan seterusnya ke atas. 

b. Saudara laki-laki seibu sebapak. 

c. Saudara laki-laki sebapak. 

d. Anak laki-laki saudara seibu-sebapak. 

e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seterusnya kebawah. 
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f. Saudara laki-laki seibu sebapak dari bapak (= paman kandung). 

g. Saudara laki-laki sebapak dari bapak (= paman sebapak). 

h. Anak laki-laki paman kandung. 

i. Anak laki-laki paman sebapak dan seterusnya kebawah. 

j. Hakim (wali hakim), yaitu jika tidak ada wali-wali tersebut di atas, atau 

wali yang berhak ada tapi tidak mau jadi wali.
44

 

5. Dua orang saksi, dengan syarat sebagai berikut: 

Muslim, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, adil, pendengaran dan 

penglihatannya sempurna, memahami bahasa yang di ucapkan dalam ijab 

dan qabul, tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umroh.
45

 Akad nikah 

harus dihadiri oleh dua orang saksi, tanpa adanya dua orang saksi ini 

perkawinan tidak akan sah.  

F. Materi Pernikahan Kelas XII Madrasah Aliyah 

1. Anjuran Menikah 

Pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku umum bagi semua 

makhluk Nya. Al-Qur`ān menyebutkan dalam Q.S. adz-dzariat:49.  

           

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 

kamu mengingat akan kebesaran Allah.“ 
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Islam sangat menganjurkan pernikahan, karena dengan pernikahan 

manusia akan berkembang, sehingga kehidupan umat manusia dapat 

dilestarikan.Tanpa pernikahan regenerasi akan terhenti, kehidupan 

manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berarti, karena itu 

Allah Swt.
46

 mensyariatkan pernikahan sebagaimana difirmankan dalam 

Q.S. an-Nahl/16:72. 

                          
Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri 

dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-

cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah 

mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?". 

2. Ketentuan Pernikahan Dalam Islam 

a. Pengertian Pernikahan 

Secara bahasa, arti “nikah” berarti “mengumpulkan, 

menggabungkan, atau menjodohkan”. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, ”nikah” diartikan sebagai “perjanjian antara laki-laki dan 

perempuan untuk bersuami istri(dengan resmi) atau “pernikahan”. 

Sedang menurut syari‟ah, “nikah” berarti akad yang menghalalkan 
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pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang 

menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. 

Dalam Undang-undang Pernikahan RI (UUPRI) Nomor 1 Tahun 

1974, definisi atau pengertian perkawinan atau pernikahan ialah "ikatan 

lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan 

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

b. Tujuan Pernikahan 

Seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan 

mulia untuk membina keluarga sakinah dalam rumah tangga, di 

antaranya sebagai berikut. 

1) Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. 

2) Untuk mendapatkan ketenangan hidup. 

3) Untuk membentengi akhlak. 

4) Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Swt. 

5) Untuk mendapatkan keturunan yang shalih. 

3. Hukum Pernikahan 

Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat 

mewujudkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala 

dan lain-lain.
47

 Oleh karena itu, apabila pernikahan justru membawa 

mudharat maka nikah pun dilarang. Karena itu hukum asal melakukan 

pernikahan adalah mubah. Para ahli fikih sependapat bahwa hukum 
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pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua mukallaf, melainkan 

disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan 

ekonomi, fisik, mental ataupun akhlak. Karena itu hukum nikah bisa 

menjadi wajib, sunah, mubah, haram, dan makruh. 

4. Orang-orang yang tidak boleh dinikahi 

Al-Qur'an telah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak boleh 

(haram) dinikahi (Q.S. an-Nisā‟ /4:23-24). Wanita yang haram dinikahi 

disebut juga mahram nikah. Mahram nikah sebenarnya dapat dilihat dari 

pihak lakilakidan dapat dilihat dari pihak wanita. Dalam pembahasan 

secara umum biasanya yang dibicarakan ialah mahram nikah dari pihak 

wanita, sebabpihak laki-laki yang biasanya mempunyai kemauan terlebih 

dahulu untuk mencari jodoh dengan wanita pilihannya.Dilihat dari 

kondisinya mahram terbagi kepada dua; pertama mahram muabbad 

(wanita diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya) seperti:keturunan, 

satu susuan, mertua perempuan, anak tiri, jika ibunya sudah dicampuri, 

bekas menantu perempuan, dan bekas ibu tiri. Kedua mahram gair 

muabbad adalah mahram sebab menghimpun dua perempuan yang 

statusnya bersaudara, misalnya saudara sepersusuan kakak dan 

adiknya.Hal ini boleh dinikahi tetapi setelah yang satu statusnya sudah 

bercerai atau mati. Yang lain dengan sebab istri orang dan sebab iddah. 

5. Pernikahan Menurut UU Perkawinan Indonesia (UU No.1 Tahun 1974) 

Di dalam negara RI, segala sesuatu yang bersangkut paut dengan 

penduduk,harus mendapat legalitas pemerintah dan tercatat secara resmi, 
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seperti halnya kelahiran, kematian, dan perkawinan. Dalam rangka tertib 

hukum dan tertib administrasi, maka tatacara pelaksanaan pernikahan 

harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 

tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Thn 1974. 

Adapun pencatatan Pernikahan sebagaimana termaktub dalam 

BAB II pasal 2 adalah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang 

berada di wilayah masing-masing. Karena itu Pegawai Pencatat Nikah 

mempunyai kedudukan yang amat penting dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia yaitu diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 

1954, bahkan sampai sekarang PPN adalah satu-satunya pejabat yang 

berwenang untuk mencatat perkawinan yang dilakukan berdasarkan 

hukum Islam di wilayahnya. Artinya, siapapun yang ingin melangsungkan 

perkawinan berdasarkan hukum Islam, berada di bawah pengawasan PPN. 

6. Hak dan Kewajiban Suami Isteri 

Dengan berlangsungnya akad pernikahan, maka memberi 

konsekuensi adanya hak dan kewajiban suami istri, yang mencakup 3 hal, 

yaitu: kewajiban bersama timbal balik antara suami dan istri, kewajiban 

suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami.
48

 

7. Hikmah Pernikahan  

Nikah disyariatkan Allah Swt. melalui al-Qur'ān dan sunah Rasul-

Nya, seperti dalam uraian di atas, mengandung hikmah yang sangat besar 

untuk keberlangsungan hidup manusia, di antaranya sebagai berikut. 
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a. Terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan 

mahram, dalam ikatan suci yang halal dan diridhai Allah Swt. 

b. Mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. 

c. Terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. 

d. Terjalinnya kerja sama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan 

menjaga kehidupannya. 

e. Terjalinnya silaturahim antarkeluarga besar pihak suami dan pihak istri. 
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BAB III 

MATERI PERNIKAHAN DALAM KITAB FATH{UL ‘IZA<R LIROJA’IL 

WALADIS{S{HO<LIH KARYA AH{MAD YASIN ASHMU>NI> AL-JA<RU>NI 

A. Biografi Ah{mad Yasin Ashmu>ni> Al-Ja>ru>ni>49
 

1. Lahirnya Pendiri Pondok Pesantren Hidayatut Thullab 

Suasana damai dan tentram menaungi Dusun Petuk Desa Puhrubuh 

Kecamatan Semen Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur mencerminkan 

kerukunan dan persaudaraan antara sesama warga. Di desa yang terletak di 

sebelah barat kurang lebih 7 km dari jantung kota Kediri tepatnya pada 

tanggal 8 Agustus 1963 lahirlah seorang anak laki-laki dari pasangan Kyai 

Ashmu>ni>  dan Ibu Nyai Hj. Muthmainah yang diberi nama Ah{mad Yasin. 

Kyai Ashmu>ni>  adalah seorang tokoh agama yang alim dan mumpuni dalam 

ilmu agama, kalau membaca kitab kuning tanpa makna (kosongan), 

utamanya di bidang ilmu fiqh, ilmu falak, ilmu tasawuf, bahkan Kyai 

Ashmu>ni>  hafal kitab Al-hikam. 

Kyai Ah{mad Yasin pada usia balita dan anak-anak sama seperti 

teman-teman seusianya, suka bermain, dan seterusnya, tetapi semenjak 

umur 6 tahun sampai 12 tahun mulai terlihat tanda-tanda sebagai penerima 

tongkat estafet perjuangan ajaran ulama pewaris nabi, ia lebih cerdas dan 

lebih dewasa “dibandingkan” dengan teman-teman seusianya ketika 
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bermain/bersama temanya. Ia selalu dijadikan pemimpin dan dia bisa 

mendamai-kan teman-temannya apabila berselisih atau bertengkar. 

2. Pendidikan 

Mulai usia 6 tahun, Ah{mad Yasin di samping sekolah dasar (SD) 

pada pagi hari, sore harinya sekolah di MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri), 

pada malam harinya diajar sendiri oleh ayahnya, yaitu membaca Alquran, 

menulis Arab, memahami dasar-dasar qaidah, fiqh, tajwid. 

Hari, bulan, dan tahun terus berputar sehingga pada tahun 1975 

Ah{mad Yasin telah lulus SD kemudian melanjutkan sekolah di Madrasah 

Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo Kota Kediri yang berjarak + 5 km dari 

dusun Petuk dengan tanpa patah semangat. Setiap hari perjalanan (Lirboyo – 

Petuk) ditempuh dengan naik sepeda pancal. 

Tiga tahun kemudian Ah{mad Yasin sudah menyelesaikan sekolah 

tingkat Tsanawiyah, kendati sebagai siswa yang tidak menetap di pondok, 

Ah{mad Yasin dinobatkan sebagai siswa tauladan (di pondok pesantren 

Lirboyo belum pernah terjadi seorang siswa yang laju dari rumah menjadi 

siswa teladan kecuali Ah{mad Yasin). Supaya bisa lebih meningkatkan 

aktivitas belajar, mulai tahun pertama masuk sekolah tingkat Aliyah, Ah{mad 

Yasin bermukim di pondok pesantren Lirboyo Kota Kediri. Tanpa terasa 

pada tahun 1982 Ah{mad Yasin sudah menyelesaikan (tamat) pendidikan 

tingkat Aliyah Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo yang kemudian 

melanjutkan pendidikan Arrabithah di pesantren yang sama. 
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3. Diangkat Menjadi Ustadz Dan Kepala Sekolah Di Pondok Pesantren 

Lirboyo 

Setelah Ah{mad Yasin tamat sekolah, hari-harinya dihabiskan untuk 

menelaah kitab-kitab kuning terutama kitab-kitab fiqh, satu persatu 

dipelajari, diberi makna, dan dicatat bila ditemukan keterangan–keterangan 

yang dapat diaplikasikan di masyarakat untuk menjawab masalah-masalah 

yang berkembang di masyarakat sesuai perkembangan budaya teknologi dan 

pengaruh global. 

Beliau adalah orang yang memegang prinsip : “Menuntut ilmu 

tidak ada batas umur dan tidak mengenal waktu.” Oleh karena itu, beliau 

suka menelaah kitab-kitab / buku-buku baik dari karya orang dahulu atau 

yang kontemporer. Bahkan beliau tetap gemar membaca walaupun sudah 

diangkat menjadi guru, dan diangkat menjadi kepala sekolah dan setelah 

pulang dari pondok sampai tahun 2010 masih tetap melakukannya. 

Pada tahun 1983 Ah{mad Yasin diangkat menjadi guru bantu di 

kelas 6 Ibtidaiyah, pada tahun 1984 diangkat menjadi guru tetap (Mustahiq) 

kelas 4 Ibtidaiyah Pondok Pesantren Lirboyo, (aturannya sederhana 

mustahiq mengikuti muridnya dari kelas ke kelas sampai kelas 3 Aliyah). 

Pada tahun 1989 Ustadz Ah{mad Yasin diangkat menjadi Kepala Madrasah 

sampai tahun 1993 bersamaan dengan tamat selesainya menjabat sebagai 

Mustahiq kelas 3 Aliyah. (di pondok pesantren Lirboyo belum pernah 

terjadi seorang mustahiq merangkap menjadi kepala madrasah, kecuali 

Ustadz Ah{mad Yasin). 
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Ah{mad Yasin setelah khatam pelajaran Alfiyah Ibnu Malik kelas II 

Tsanawiyah tahun 1979 sampai tahun 1988 waktu liburan bulan puasa 

selalu mengikuti pengajian kilatan di pondok–pondok pesantren yang 

mengadakan kilatan seperti pondok Batokan Kediri, Sumberkepoh Nganjuk, 

Suruh Nganjuk, Paculgowang Jombang, dan Ngunut Tulungagung. Setelah 

itu pada tahun 1989 mulai membaca kitab–kitab dengan sistem kilatan 

sampai sekarang di pondok Petuk. 

Pada itu pula yakni tahun 1993 Ustadz Ah{mad Yasin pulang ke 

kampung halamannya untuk mendirikan pondok pesantren yang diberi nama 

Pondok Pesantren Hidayatut Thullab. 

4. Membaca Kitab 

Kultur pondok pesantren di Kediri adalah syarat mutlak seorang 

Pengasuh harus ahli membacakan kitab kuning pada santrinya dengan 

makna (arti) bahasa Jawa. Hal itu tidak mudah dicapai karena orang 

membaca kitab di samping harus menguasai ilmu sharaf, ilmu nahwu, ilmu 

balaghah, dan ilmu alat lainnya juga harus piawai membaca, memahami arti 

dan maksud dalam kitab yang dibaca. 

Pada tahun 1985 Ustadz Ah{mad Yasin mulai membaca kitab 

kuning. Kitab yang pertama kali dibaca adalah صرف مجموع dan seterusnya 

beliau selalu membaca kitab dari berbagai macam disiplin ilmu seperti ilmu 

nahwu, balaghah, fiqh, tafsir, hadits, dan lain sebagainya. 
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Di pondok Lirboyo, beliau tercatat seorang pembaca kitab yang 

paling banyak pesertanya, kalau kebiasanya diikuti + 50 santri, beliau 

diikuti 300 – 500 santri. 

5. Bahtsul Masail 

Pada tahun 1984 Ustadz Ah{mad Yasin diangkat menjadi Pengurus 

Bahtsul Masail di Pondok Pesantren Lirboyo juga tercatat sebagai perintis 

bahtsul masail di Pondok Pesantren Lirboyo. Di samping beliau sering 

menjadi delegasi (peserta) dari Pondok Pesantren Lirboyo untuk mengikuti 

bahtsul masail yang diadakan oleh Pondok–pondok Pesantren, RMI, dan 

NU. Juga selalu ditunjuk menjadi Tim Perumus baik di Pondok–pondok 

Pesantren, RMI Pusat, NU Jatim, Munas Alim Ulama dan Muktamar NU 

tepatnya beliau menjadi Tim Perumus Muktamar NU mulai muktamar di 

Krapyak Yogyakarta pada tahun 1989 dan menjadi Mushahih FMPP mulai 

tahun 1992 sampai sekarang. Dua periode menjabat Ketua LBM NU 

wilayah Jawa Timur kemudian diangkat menjadi Pengurus Syuriyah NU 

Jatim, (menurut ketentuan AD/ART, Syuriyah tidak boleh merangkap 

Lembaga) dan menjadi Wakil Ketua LBM NU Pusat (PBNU) sampai 

sekarang (tahun 2010). 

6. Karya Tulis 

Ustadz Ah{mad Yasin menyimpulkan bahwa berdakwah dan tabligh 

(menyampaikan ilmu kepada masyarakat) bisa melalui 3 hal, yaitu : 

1) Memberikan contoh prilaku yang baik (bil hal) kepada masyarakat. 
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2) Melalui lisan dengan mengajar, membaca kitab, ceramah, dialog, 

seminar. 

3) Melalui karya tulis. 

Pada tahun 1989 beliau mulai berpikir untuk berdakwah dan 

tabligh melalui karya tulis. Karya perdananya berjudul  ُ  ْ ِ ْ َ اْلُمَضّحي (dengan 

menggunakan bahasa Jawa) kemudian buku dengan judul  ُ  ْ ِ ْ َ  ِاْلَ َ اا yang 

berisi tanya jawab masalah agama yang berisi 300 pertanyaan. 

Setelah dievaluasi setahun kemudian beliau menganggap kitab 

tersebut di atas kurang diminati masyarakat. Kemudian beliau mencoba 

menulis dengan bahasa Arab dengan judul  ُ اْاَ َََ ااِ  َ ِْ ْ  ُ  ,ااََْم َا ِ   َِ  َل. Sampai 

sekarang (tahun 2016) sudah mencapai 150-an judul (semua berbahasa 

Arab) dan lebih diminati oleh masyarakat luas, seperti di pondok pesantren 

di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, di seantero Indonesia raya bahkan 

sampai di Malaysia, Timur Tengah, dan Inggris. Banyak masyarakat yang 

memanfaatkan atau mempelajari karya tersebut, semua itu dapat dibuktikan 

dengan banyaknya orang yang datang langsung ke Pondok Pesantren Petuk 

untuk meminta ijazah (minta izin) untuk mempelajari kitab tersebut, 

misalnya dari Jawa, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan. Di perpustakaan 

PBNU karya beliau juga ditaruh di jajaran karya tokoh – tokoh nasional, 

seperti KH. A. Shiddiq dari Jember, KH. Sahal Mahfudh dari Kajen Pati 

Jateng. 
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Pada tahun 2003, KH. A. Yasin Ashmu>ni>  kedatangan tamu dari 

Inggris, yaitu Mr. Yakiti minta izin untuk mencatat beliau untuk 

dimasukkan dalam 100 tokoh Islam dunia karena karya tulisnya sudah 

banyak dipelajari di sana dan kebanyakan muslim di Inggris bermadzhab 

sama dengan beliau, yaitu madzhab Syafi`i. Mr. Yakiti semakin simpati 

kepada KH. A. Yasin Ashmu>ni> . 

Pada tanggal 2 Januari 2011, KH. A. Yasin Ashmu>ni>  mendapat 

Piagam Penghargaan dari Kementerian Agama Republik Indonesia 

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam atas jasanya dalam bidang 

keilmuan/akademik sebagai penulis produktif dalam kajian kitab di pondok 

pesantren. 

7. Pengalaman Organisasi 

1) Tokoh sentral istigotsah, pengasuh Pon.Pes Hidayatut Thullab, pengurus 

NU PW Jatim & PB Jakarta. 

2) Ahli dibidang lembaga Bahtsul Masail (LBM), menjadi Mushohih LBM 

Jawa-Madura, pernah menjadi ketua LBM PW NU Jatim, ketua LBM 

PBNU, ketua tim ahli LBM PBNU, menjadi perumus MUNAS & 

MU‟TAMAR. 

3) Pernah mendapat penghargaan sebagai penulis produktif kitab kuning 

dari Kementerian Agama RI. 

4) Ahli dalam bidang gemblengan kesaktian, tidak mempan senjata tajam 

dan pemberian ijazah amalan-amalan untuk segala macam tujuan kepada 
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masyarakat dari segala penjuru baik dari Pulau Jawa, luar Jawa bahkan 

sampai luar Negeri (Timur-timur, Malaysia, China, Ingris, Thailand.) 

5) Banyak menemukan obat-obatan yang belum diketahui oleh medis (ilmu 

kedokteran) seperti menyembuhkan kista, menambah HB. Karena beliau 

bisa mengetahui apa yang terkandung didalam pohon, buah dan daun. 

B. Deskripsi Kitab Fath{ul ‘Iza>r Liroja’il Waladis{s{ho>lih 

Secara harfiah kata Fathul berasal dari kata Fataha yang berarti 

membuka, sedangkan Izar mempunyai arti sarung.
50

 Maka Fath{ul ‘Iza>r dapat 

diartikan membuka dalamnya sarung. Akan tetapi, secara utuh kitab tersebut 

berjudul Fath{ul ‘Iza>r Liroja’il Waladis{s{ho>lih{, adalah membuka segala sesuatu 

dalam sarung, dengan kata lain sebuah pernikahan untuk mendapatkan 

anak/keturunan yang sholih atau sholihah. Karena menikah adalah sunnah 

Rasulullah, sebagaimana Rasulullah bersabda: “ Menikah adalah sebagian 

dari sunnahku dan barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku maka ia 

bukanlah termasuk umatku”. 

Kitab Fath{ul ‘Iza>r Liroja’il Waladis{s{ho>lih{ ini merupakan kitab yang 

ringkas dengan hanya berjumlah 50 halaman. Seperti kitab klasik pada 

umumnya, kitab ini dicetak di Petuk-Semen-Kediri oleh percetakan Haquf al 

Tab‟i Mahfudah dengan kertas berwarna kuning, sehingga disebut dengan kitab 

kuning dengan model berbendel-bendel, sehingga memudahkan untuk 

membacanya. Kitab kuning sebagai salah satu unsur mutlak dari proses belajar-

                                                           
50Ah{madWarson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka 

Progresif, 1997), 1030.  
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mengajar di pesantren, sangat penting dalam membentuk kecerdasan, 

intelektual, dan moralitas kesalehan (kualitas kebergamaan) pada diri santri 

(thalib) sebagai bekal berkeluarga. Kitab kuning menjadi titik sentra perhatian 

dalam kajian atas pesantren.
51

 Kitab yang dipergunakan oleh dunia pesantren 

tersebut adalah kitab-kitab yang ditulis dengan huruf Arab, dalam bahasa, 

huruf-hurufnya tidak diberi harakat. Karena itu kitab kuning juga disebut 

dengan kitab gundul. Umumnya kitab ini dicetak diatas kertas berwarna kuning 

berkualitas murah, lembaran-lembarannya terlepas (tidak berjilid), sehingga 

mudah diambil bagian-bagian yang diperlukan tanpa harus membawa satu 

kitab utuh.
52

 

Landasan dalil yang digunakan oleh Al-Jaruni adalah hampir semua 

terdapat terdapat dalam kitab Fath{ul ‘Iza>r Liroja’il Waladis{s{ho>lih{ adalah hadist, 

hikayat dan pendapat para ulama, seperti Al-Ghazali, Al-Bukhari, At-Tirmidzi, 

Al-Baihaqi dan ulama lainnya. Dalam kitab Al-Jaruni juga menukil pendapat 

dari kitab-kitab karangan ulama terdahulu, seperti IhyaʻUlumuddīn, shahih 

bukhari dan muslim, fathul bari dan kitab lainnya. Sedangkan Al-Qur‟an yang 

digunakan Al-Jaruni dalam kitab Fath{ul ‘Iza>r Liroja’il Waladis{s{ho>lih{ ini 

diantaranya surat Ar-Rum ayat 20, Al-Baqarah: 221, At-Tahrim: 5, An-Nisa‟: 

35, dan ayat-ayat Al-Qur‟an yang lain. 

Dalam mensyarahkan kitab Fath{ul ‘Iza>r Liroja’il Waladis{s{ho>lih{ ini, Al-

Jaruni  secara garis besar hanya menyandarkan pada hadist, karena kitab ini 

                                                           
51

Ali Yatie, Menggagas Fiqh Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup Asuransi Hingga 

Ukhuwah (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1994),51. 
52

Ibid,.52.  
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memang hanya syarah yang merupakan refleksi dan komentar terhadap 

nazhom-nazhom tersebut Al-Jaruni terlebih dahulu menulis dalam sebuah bait-

bait kemudian baru menjelaskannya. 

Metode yang digunakan Al-Jaruni adalah metode deduksi, yaitu 

penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum atau penemuan yang khusus 

dari yang umum atau proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum 

(premis) untuk mencapai kesimpulan logis.
53

 Dalam pengungkapan 

pembahasannya yang pertama menggunakan Qur‟an dan Hadits, setelah itu 

atsar (komentar sahabat), pendapat ulama dan hikayat. Akan tetapi, sangat 

mungkin juga Al-Jaruni menggunakan metode induksi sekaligus, dimana 

sebagian pendapat atau ide yang dikemukakan didasarkan atas penelitian atau 

pengamatan terhadap masyarakat setempat baik secara langsung ataupun 

referensi yang dikutip. 

C. Kandungan Kitab Fath{ul ‘Iza>r Liroja’il Waladis{s{ho>lih 

Kitab Fath{ul ‘Iza>r Liroja’il Waladis{s{ho>lih{ ini adalah syarah nazhom-

nazhom (susunan kalimat yang berbentuk syair) yang berjumlah 50 halaman. 

Secara keseluruhan dalam kitab Fath{ul ‘Iza>r Liroja’il Waladis{s{ho>lih{ ini memuat 

hadist-hadist  ataupun nasehat-nasehat untuk memberi bimbingan kepada kita 

dan mereka yang akan mengarungi dan membina rumah tangga, agar tidak 

menyimpang dari niat ibadah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Saw. Yaitu 

memulai dari keutamaan menikah, dasar paling utama orang mukmin dalam 

memilih calon istri, tata cara memilih calon suami, shalat istikharah laki-laki 

                                                           
53

https://id.m.wikipedia.org/wiki/metode_deduksi. diakses pada 20 mei 2016 pukul 20.00 
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dalam memilih pasangan,  shalat istikharah perempuan dalam memilih 

pasangan masalah, do‟a ketika pertama kali bertemu, do‟a kedua mempelai, 

mempertemukan mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan, beberapa 

masalah tentang kewajiban  dan tanggung jawab suami untuk membina rumah 

tangga islami, dan kewajiban istri menjaga harkat martabat suami. Selain itu 

dalam kitab Fath{ul ‘Iza>r Liroja’il Waladis{s{ho>lih{ ini juga membahas masalah-

masalah tata cara berhubungan intim antara suami dan istri, serta wasiat bagi 

pasangan suami istri.  

Seperti halnya kitab-kitab yang lain kitab Fath{ul ‘Iza>r Liroja’il 

Waladis{s{ho>lih{ ini, juga dibagi dalam 30 pasal. Pertama yaitu muqaddimah atau 

pendahuluan, yang berisi tentang fadillah atau keutamaan membaca basmallah, 

hamdalah, shalawat kepada nabi Saw dan keluarganya, yang didasari dengan 

hadist-hadist dan riwayat-riwayat para sahabat. 

Bab dua berisi tentang keutamaan dari pernikahan, dengan tujuan 

untuk mendapatkan anak yang sholih dan sholihah, memperoleh kekayaan, 

mendapat ketenangan hidup, menjaga anggota tubuh, dan kebahagiaan hidup.
54

 

Bab tiga berisi tentang tata cara laki-laki dalam memilih calon 

istrinya. Hal yang paling utama adalah seorang yang beriman atau muslimat, 

kemudian yang kedua adalah wanita yang taat kepada Allah, jujur, penyabar, 

pembawaannya tenang, dermawan, menjaga auratnya, dan selalu berdzikir 

kepada Allah Swt. Adapun syarat ketiga harus memperhatikan agamanya, 

kecantikannya, keturunannya, dan hartanya. Keempat adalah seorang wanita 

                                                           
54

 Ah{madYasin Ashmu>ni>  Al-Jaruni, Fath{ul ‘Iza>r Liroja’il Waladis{s{ho>lih{ (Kediri: Haquf 

Al Tab‟i Mahfudah, tt),  3. 
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yang punya rasa cinta terhadap laki-laki/suminya dan punya banyak anak. 

Kelima, punya rasa prihatin dan kasih sayang. Keenam menikah dengan 

seorang perawan atau seorang janda. Ketujuh seorang wanita yang di didik 

dengan Qur‟an dan Hadits. Terakhir adalah seorang wanita yang 

mendengarkan nasehat suaminya, membantu suami untuk taat kepada Allah 

Swt, ridha terhadap suami, teguh pendirian, suci, melembutkan suaranya, 

bijaksana, dan punya teman yang baik. 

Bab empat tentang tata cara seorang wanita dalam memilih calon 

pendamping hidupnya dengan ketentuan yang paling utama adalah bagus 

agama dan akhlaknya, penyayang terhadap istrinya, tidak kasar 

pembicaraannya, menerima kekurangan dan kelebihan calon istrinya, 

mengingatkan dalam kebenaran. 

Bab kelima dan keenam menerangkan shalat istikharah bagi laki-laki 

dan perempuan untuk meyakinkan pilihan hatinya agar tidak menyesal 

dikemudian hari setelah pernikahannya.  

Bab ketujuh berisi tentang do‟a ketika bertemu antara laki-laki dengan 

perempuan/ketika lamaran agar Allah Swt memberikan barokah atas pertemuan 

mereka. Adapun do‟anya adalah sebagai berikut: 

ُ مْ  َْ ِل  ِ ّ  َواْر ُقَُْ ْم ِمِ  َواْر ُْقِ  ِم ْ ِل  َوبَا ِرْ  ِ َ ْ اَ َما َ َمْعَت ِ   , اَلّلُ ّم بَاِرْ  ِل  ِ   َ  َ َواْ َمْ  بََيَْ

اَ َما  َََرْقَت ِ   َ ْيرٍ , َ ْيرٍ  َ ِ , َوَ ِرْ  بََيَْ (ا من ك اا البركة)بَاَرَ  اهُ ِلُ ِل ِمّا ِ   َصا ِ ِب  
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  Bab delapan juga berisi tentang do‟a, yaitu do‟a untuk kedua 

mempelai agar diberi ketentraman dalam rumah tangganya kelak. Adapun 

do‟anya adalah: 

َُ َما ِ   اْلَخْيِر  (ا ر  ال رمذي و بو داود)بَََرَ  اهُ َلَك َوبَاَرَ  َعَلْيَك َوَ َمَ  بََيَْ  

  Bab sembilan berisi tentang menghantarkan mempelai laki-laki 

terhadap mempelai perempuan dengan tujuan untuk memperkenalkan kedua 

belah pihak. Hal pertama yang harus dilakukan ketika mempelai laki-laki tiba 

di rumah mempelai perempuan yaitu melangkahkan kaki sebelah kanan saat 

memasuki rumah, kemudian mengucapkan salam, setelah itu shalat sunnah dua 

rakaat karena Allah Ta‟ala. Setelah shalat mempelai laki-laki disunnahkan 

meletakkan tangan kanannya diatas kepala isterinya kemudian berdo‟a : 

 ِ ِ َوَ ُعُذِبَك ِمْن َشِرَا َوِمْن َشِر َما َ بَََل َََ ا َعَلْي َرَما َ بَََل َََ ا َعَلْي َرَا َوَ يَْ   ر  )اَلّلُ ّم ِإِ   َ ْسأَُلَك َ يَْ

 ۷۷:البخارر    َ  ََْعاُل اْلِعَبادِ 

Bab sepuluh menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami terhadap 

isteri. Dalam hal ini wajib hukumnya seorang suami mendidik isterinya untuk 

berakhlak mulia dan taat kepada Allah Swt. Seorang isteri juga wajib 

mematuhi perintah suami dalam hal kebaikan. Selain itu suami juga 

berkewajiban memenuhi kebutuhan isterinya, misalnya memberikan pakaian 

yang layak, tempat/rumah dan juga makanan bagi keluarganya.    

Bab sebelas berisi tentang hak dan kewajiban isteri terhadap 

suaminya, antara lain mengingatkan suami dan keluarganya untuk taat kepada 

Allah dan selalu menjalankan ibadah shalat, meminta izin kepada suami ketika 
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keluar rumah, dan berpuasa sunnah. Kemudian selalu bersabar ketika ada 

masalah dalam keluarga dan selalu menjaga kehormatan dirinya serta 

keluarganya. 

Bab dua belas, yaitu menerangkan tempat-tempat dan waktu yang 

sesuai untuk melakukan hubungan intim dalam syariat islam. Allah Swt 

berfirman dalam Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi: 

                       
dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang suami boleh menjima‟ isterinya 

dengan cara apa saja yang disenangi, dan diwaktu kapan saja (baik siang atau 

malam), sepanjang yang dituju adalah kemaluan (farji). Selain itu, ulama‟ ahli 

hikmah berkata “barang siapa mengumpuli isterinya pada malam jum‟at maka 

(kebanyakan) bayi yang dilahirkan akan menjadi seorang yang hafal Al-

Qur‟an, barang siapa jima‟ pada malam sabtu, maka anaknya menjadi gila 

dunia, barang siapa jima‟ pada malam ahad maka anaknya menjadi pencuri, 

barang siapa jima‟ pada malam senin maka anaknya menjadi seorang yang 

rendah hati, jika pada malam selasa maka anaknya akan menjadi seseorang 

yang berbakti kepada orang tuanya, jika jima‟ pada malam rabu maka anaknya 

akan menjadi seorang yang cerdas, dan barang siapa jima‟ pada malam kamis 

maka anaknya menjadi seorang yang ikhlas hatinya.
55
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 Abdulloh Fauzi Al Hajj, Terjemah Fath{ul ‘Iza>r “Hadiah Terindah Untuk Pengantin” (Ats-
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Bab tiga belas berisi tentang tata cara suami ketika akan menjima‟ 

isterinya agar terhindar dari godaan syetan. Rasulullah SAW 

bersabda”datangilah isterimu dengan membaca do‟a: 

َا الّشْي َاَن َوَ ِِب الّشْي َاَن َماَرَ قَْ َََا  (  ر  البخارر)اَلّلُ ّم َ ِبَْ  

Bab empat belas hingga dua puluh delapan menerangkan tentang hal-

hal dalam hubungan intim suami isteri misalnya, cara mengatur jima‟, manfaat 

jima‟, jima‟ yang dilarang agama, tempat syahwat terbesar bagi wanita, 

bentuk-bentuk jima‟, bentuk-bentuk jima‟ yang dilarang dan lain sebagainya. 

Bab dua puluh sembilan menjelaskan tentang wasiat untuk kedua 

mempelai. Pertama, wasiat ayah untuk anak perempuannya ketika akan 

menikah antara lain, janganlah terlalu merasa cemburu karena akan 

menyebabkan perceraian, jangan suka mengumpat karena dapat membuat 

murka suami. Kedua, wasiat ibu untuk anak perempuannya ketika akan 

menikah yaitu, jagalah budi pekertimu terhadap suami dan kerjakan perintah 

suami dalam hal kebaikan. Ketiga, wasiat suami terhadap isteri antara lain, 

saling memaafkan ketika ada salah dalam perkataan dan selalu curhat ketika 

ada masalah. Bab tiga puluh atau terakhir berisi penutup yang membicarakan 

tentang do‟a agar pembelajaran kitab Fath{ul ‘Iza>r Liroja’il Waladis{s{ho>lih{ 

mendapatkan barokah dan manfaat dari Allah SWT.
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BAB IV 

RELEVANSI KITAB FATH{UL ‘IZA@R LIROJA’IL WALADIS{S{HO>LIH 

TERHADAP MATERI FIQH KELAS XII MADRASAH ALIYAH 

 

A. Analisis Materi Fiqh Dalam Kitab Fath{ul ‘Iza>r Liroja’il Waladis{s{ho>lih 

Kitab Fath{ul ‘Iza>r Liroja’il Waladis{s{ho>lih merupakan salah satu kitab 

kuning karangan Kyai Haji Ah{mad Yasin Ashmu>ni> Al-Ja>ru>ni> yang berasal 

dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Beliau telah mengarang 150-an judul 

kitab yang hingga saat ini banyak dipelajari di pondok-pondok pesantren di 

seluruh Indonesia. 

Kitab Fath{ul ‘Iza>r Liroja’il Waladis{s{ho>lih ini terdiri dari tiga puluh 

bab, yang masing-masing babnya membahas tentang materi fiqh yaitu fiqh 

munakahat. Dalam menjelaskan materi pernikahan ini, Ah{mad Yasin 

Ashmu>ni> Al-Ja>ru>ni> menyajikannya dengan poin-poin dan penjelasan yang 

memudahkan para pembaca untuk dapat memahami keseluruhan dari isi kitab 

tersebut. 

Sebagaimana telah diuraikan pada bab III, kitab tersebut sebagai awal  

permulaanya membahas tentang muqaddimah atau pendahuluan, yang berisi 

tentang fadillah atau keutamaan membaca basmallah, hamdalah, shalawat 

kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, yang didasari dengan 

hadist-hadist dan riwayat-riwayat para sahabat. 

Pada bab kedua menjelaskan tentang keutamaan dari pernikahan yang 

memiliki tujuan tersendiri seperti mendapatkan keturunan yang sholih dan 

sholihah, menjaga diri dari perbuatan zina, karena dengan adanya pernikahan 

hubungan yang awal mulanya diharamkan setelah adanya ikatan semua 

diperbolehkan.  

Bab selanjutnya membahas tentang cara suami dalam memilih calon 

isteri. Dalam sebuah hadits disebutkan: 

رير  بى- رض  اه ع- رور البخرر عن  بى  : قال- صلى اه علي وسلم- عن ال  

  ر  >تَُْ ُح اْلَمْرَ ُ  ِ ََبٍ  ِلَماِلَ ا َوِلَحَسِبَ ا َوَ َمِلَ ا َوِلِدْيَِ ا  َاْظَ ْر ِبَذاِت الِدْين   

۱\۵:البخارر ۵>        

Dalam hadits Nabi tersebut dianjurkan bagi seseorang yang akan 

menikah untuk memilih pasangannya berdasarkan 4 kriteria, yaitu karena 

hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Dari keempat kriteria 

tersebut disunahkan untuk memilih dari segi agamanya sebagai hal yang 

paling mendasar. 

Kitab Fath{ul ‘Iza>r Liroja’il Waladis{s{ho>lih selain menggunakan 4 kunci 

utama tersebut juga menambahkan kriteria lain yaitu, seorang yang beriman 
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atau muslimat, wanita yang taat kepada Allah, jujur, penyabar, 

pembawaannya tenang, dermawan, menjaga auratnya, selalu berdzikir kepada 

Allah SWT, punya rasa cinta terhadap laki-laki/suminya dan punya banyak 

anak.  

Alasan kitab Fath{ul ‘Iza>r Liroja’il Waladis{s{ho>lih menambahkan 

kriteria lain selain yang disebutkan dalam hadits Nabi adalah menunjukkan 

kepada laki-laki untuk memilih calon isteri yang sholihah agar kelak 

keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh 

karena itu untuk mendapatkan pendamping yang sholihah, seorang laki-laki 

harus berjuang menjadi pemuda yang sholih karena dalam Al-Qur‟an 
disebutkan bahwa wanita yang baik hanya untuk laki-laki yang baik begitu 

juga sebaliknya. 

Bab keempat membahas tentang tata cara wanita dalam memilih 

calon pasangannya. Seperti halnya pada bab tiga, selain menggunakan 4 

kriteria utama, Ah{mad Yasin Ashmu>ni> Al-Ja>ru>ni> menambahkan kriteria lain 

yang dapat dijadikan dasar para wanita dalam memilih pasangan. Kriteria-

kriteria tersebut dijelaskan disertai dengan hadist-hadist pendukungnya secara 

terperinci. 

Pada bab lima dan enam membahas tentang shalat istikharah bagi 

kedua calon mempelai yang akan memilih calon pasangannya. Hal ini 

bertujuan untuk meyakinkan pilihan hatinya agar tidak menyesal dikemudian 

hari setelah pernikahannya. Pembahasan ini penting untuk dikaji calon 

mempelai sebagai pengetahuan untuk menghindari sikap syirik kepada Allah 

Swt. 

Dalam kenyataan yang terjadi hingga saat ini tradisi nenek moyang 

khususnya di daerah pedesaan masih menggunakan adat hitungan 

hari/pasaran. Banyak pernikahan yang batal akibat ketidak cocokan hitungan 

kelahiran kedua mempelai. Jika hal ini dilanggar, kemudian terjadi sesuatu 

dikemudian hari maka orang-orang akan menghubungkan peristiwa kepada 

tradisi hitungan hari kelahiran yang telah dilanggar tersebut.  

Dengan hadirnya Islam, maka dapat mematahkan argumen tersebut 

yang memerintahkan untuk melakukan shalat istikharah untuk memilih 

pasangan, bukan dengan jalan perhitungan hari kelahiran. Karena dalam 

Islam adat-adat seperti itu dianggap syirik/menyekutukan Allah Swt. 

Bab tujuh dan delapan membahas tentang do‟a lamaran dan do‟a 
untuk ketentraman rumah tangga. Setelah laki-laki dan perempuan bertemu 

kemudian yakin akan calon pasangan hidupnya tersebut maka yang dilakukan 

selanjutnya adalah melakukan lamaran sebagai awal dari penentuan 

pernikahan kedua belah pihak. Pada saat ini kitab Fath{ul ‘Iza>r Liroja’il 
Waladis{s{ho>lih mensyariatkan untuk membaca do‟a agar pertemuan keduanya 
mendapatkan barokah dari Allah Swt. 

Kasus yang terjadi saat ini banyak pemuda yang memilih pacaran 

sebagai awal dari pertemuan. Mereka menganggap pacaran dapat menentukan 
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calon pasanganya kelak apakah baik untuk dirinya atau tidak. Dalam Islam 

hal ini tidak dianjurkan karena akan mengarah kepada nafsu jika keduanya 

tidak dapat menjaga dirinya masing-masing. 

Bab yang selanjutnya membahas tentang hak dan kewajiban suami 

isteri. Pada bab ini dijelaskan mengenai hak suami terhadap isteri dan juga 

hak isteri terhadap suami. Keduanya sama-sama dituntut untuk selalu 

mengingatkan satu sama lain dalam beribadah kepada Allah Swt. Kenyataan 

yang terjadi saat ini ada salah satu pihak yang dirugikan akibat tidak adanya 

pengetahuan tentang hak dan kewajiban masing-masing atau disebabkan ke-

egoisan pribadinya.  

Dalam kitab  Fath{ul ‘Iza>r Liroja’il Waladis{s{ho>lih juga dibahas 

mengenai hubungan intim suami isteri. Mulai dari tempat dan waktu yang 

tepat untuk melakukan hubungan, tata cara bersetubuh, larangan-larangan 

dalam bersetubuh dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jima‟. Semuanya 

disajikan secara ringkas yang juga disertai dengan hadist-hadist 

pendukungnya.  

Selain pembahasan-pembahasan diatas, juga dibahas mengenai 

wasiat untuk kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan sebagai 

bekal di kehidupan rumah tangganya nanti. Wasiat-wasiat tersebut dijabarkan 

dengan alasan-alasan tersendiri. 

Dari berbagai uraian tersebut dapat kita ketahui, meskipun materi 

fiqh yang terkandung dalam kitab Fath{ul ‘Iza>r Liroja’il Waladis{s{ho>lih karya 

Ah{mad Yasin Ashmu>ni> Al-Ja>ru>ni> ini disajikan dalam poin-poin yang 

ringkas/dalam bentuk ringkasan, akan tetapi materi yang tersajikan cukup 

lengkap. Justru penyajian materi dalam bentuk ringkasan itu membuat para 

pembaca lebih mudah menghafal dan memahami isi kitab.  

Maka dari itu, kitab ini sangat penting untuk dipelajari, khususnya 

bagi para pemuda/santri sebagai bekal dalam mengarungi bahtera rumah 

tangga. Penting untuk dipelajari agar para pembaca dapat memahami hal-hal 

yang berkaitan dengan pernikahan yang merupakan sunatullah dan sangat 

dianjurkan oleh agama Islam.  

 

B. Analisis Relevansi Kitab Fath{ul ‘Iza>r Liroja’il Waladis{s{ho>lih Terhadap 

Materi Fiqh Kelas XII Madrasah Aliyah 

Fiqh munakahat yang terdapat dalam kitab Fath{ul ‘Iza>r Liroja’il 
Waladis{s{ho>lih karya Ah{mad Yasin Ashmu>ni> Al-Ja>ru>ni> terdapat relevansi 

dengan mata pelajaran fiqh kelas XII Madrasah Aliyah. Keterkaitan tersebut 

terletak pada materinya yang mana keduanya sama-sama membahas tentang 

pernikahan. Sedangkan sistematika penulisannya terdapat persamaan dan 

perbedaan. Sistematika dalam kitab Fath{ul ‘Iza>r Liroja’il Waladis{s{ho>lih 

ditulis secara rinci dengan penjelasan dan dalil-dalil pendukungnya, mulai 

dari pengertian pernikahan, hikmah pernikahan kemudian alur perjalanan 

menuju pernikahan. Selain itu juga dibahas hal-hal yang berkaitan dengan 
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hubungan intim suami dan isteri. Sedangkan di dalam mata pelajaran fiqh 

kelas XII Madrasah Aliyah hanya ditulis beberapa poin tentang pernikahan 

dan tidak dijelaskan secara rinci sebagaimana kitab Fath{ul ‘Iza>r Liroja’il 
Waladis{s{ho>lih. 

Materi fiqh pernikahan yang disajikan Ah{mad yasin Ashmu>ni> Al-
Ja>ru>ni> dalam kitab Fath{ul ‘Iza>r Liroja’il Waladis{s{ho>lih mempunyai relevansi 

dengan materi fiqh kelas XII Madrasah Aliyah. Sebab, keduanya sama-sama 

membahas tentang pernikahan yang dimulai dari pengertian pernikahan, hak 

dan kewajiban suami isteri, serta hikmah pernikahan. Akan tetapi selain 

ketiga materi tersebut tidak terdapat dalam materi fiqh kelas XII Madrasah 

Aliyah.  

Buku siswa pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 

XII menyebutkan bahwa pernikahan dalam arti syariah merupakan akad yang 

menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan 

mahramnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. 

Sedangkan dalam kitab Fath{ul ‘Iza>r Liroja’il Waladis{s{ho>lih, nikah 

merupakan sunnah Nabi dan jalan yang disenangi, sebab dengan nikah akan 

langgeng keturunan manusia, dan dengan pernikahan terdapatlah 

kesinambungan satu dengan lainnya. Dari buku dan kitab tersebut terdapat 

kesamaan dalam pengertian pernikahan yaitu hubungan yang 

berkesinambungan antara laki-laki dan perempuan untuk berumah tangga 

yang dilandasi dengan hak dan kewajiban masing-masing. 

Kemudian menurut Al-Jaruni pengarang Kitab Fath{ul ‘Iza>r Liroja’il 
Waladis{s{ho>lih tersebut menjelaskan bahwa terdapat beberapa kewajiban dan 

hak suami istri, antara lain: wajib hukumnya seorang suami mendidik 

isterinya untuk berakhlak mulia dan taat kepada Allah Swt. Seorang isteri 

juga wajib mematuhi perintah suami dalam hal kebaikan. Selain itu suami 

juga berkewajiban memenuhi kebutuhan isterinya, misalnya memberikan 

pakaian yang layak, tempat/rumah dan juga makanan bagi keluarganya. 

Sedangkan seorang isteri wajib meminta izin kepada suami ketika keluar 

rumah, dan berpuasa sunnah. Kemudian selalu bersabar ketika ada masalah 

dalam keluarga dan selalu menjaga kehormatan dirinya serta keluarganya. 

Buku pendidikan Agama Islam dan budi pekerti menyebutkan hak 

dan kewajiban suami dan isteri antara lain: suami wajib memberikan mahar, 

memberikan nafkah, memimpin rumah tangga serta membimbing dan 

mendidik keluarganya. Sedangkan isteri wajib taat terhadap suami, menjaga 

diri dan kehormatan keluarga, serta merawat dan mendidik anak.  

Terdapat perbedaan dari kitab dan buku yaitu dalam buku 

pegangan siswa tidak dijelaskan seorang suami wajib mendidik isteri untuk 

berakhlak mulia dan taat kepada Allah Swt. Hal ini sangat penting untuk 

dijabarkan karena seorang suami kelak di akhirat juga menentukan masuknya 

surga atau neraka bagi isterinya. Sedangkan isteri wajib meminta izin kepada 
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suami juga belum dijelaskan dalam buku pegangan siswa. Ini juga penting 

untuk disampaikan kepada siswa karena jika seorang isteri tidak meminta izin 

kepada suami, sedangkan suami tersebut melarang isterinya melakukan 

sesuatu maka Allah Swt tidak akan meridhoi kebaikan yang dilakukan isteri 

tersebut (dalam arti bukan melakukan sesuatu yang wajib), misalnya 

melakukan puasa sunnah. Semua yang dilakukan hanya sia-sia saja. 

Selain pengertian dan hak suami isteri terdapat relevansi lain antara 

kitab Fath{ul ‘Iza>r Liroja’il Waladis{s{ho>lih dengan buku pendidikan agama 

Islam dan budi pekerti kelas XII Madrasah Aliyah yaitu tentang hikmah 

pernikahan. Pada kitab Fath{ul ‘Iza>r Liroja’il Waladis{s{ho>lih, hikmah 

pernikahan disebutkan dalam pembahasan poin dua. Sedangkan pada buku 

dibahas dalam poin kelima. Adapun hikmah dari pernikahan itu sendiri 

menurut buku pegangan siswa yaitu, terciptanya hubungan antara laki-laki 

dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal, 

mendapatkan keturunan yang sah dari pernikahan, terpeliharanya kehormatan 

suami isteri dari adanya zina, terjalinnya kerjasama antara suami isteri dalam 

mendidik anak, serta terjalinnya silaturahmi antar kedua belah pihak. 

Sedangkan dalam kitab Fath{ul ‘Iza>r Liroja’il Waladis{s{ho>lih, hikmah dari 

pernikahan yaitu untuk mendapatkan anak yang sholih dan sholihah, 

memperoleh kekayaan, mendapat ketenangan hidup, menjaga anggota tubuh, 

dan kebahagiaan hidup. 

Keduanya mempunyai kesamaan, akan tetapi aspek kebahagiaan 

hidup yang ada pada kitab Fath{ul ‘Iza>r Liroja’il Waladis{s{ho>lih perlu 

ditambah dalam buku pegangan siswa sebagai wawasan bahwa dengan 

adanya pernikahan hidup seseorang akan bermakna atau tenteram walaupun 

terkadang banyak masalah yang dialaminya. Dari kitab dan buku tersebut 

perlu dijelaskan lebih mendalam oleh para guru pada aspek menjaga 

kehormatan diri dari perbuatan zina, karena realita yang ada pada saat ini 

banyak terjadi pergaulan bebas di kalangan remaja sehingga dapat merusak 

moral para penerus bangsa. Maka dengan adanya pernikahan dan penyuluhan 

sejak dini, kasus tersebut akan dapat di minimalisir. 

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku 

pada semua makhluk Allah Swt, baik manusia, hewan maupun tumbuh-

tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah Swt berpasang-pasangan dan 

berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling 

sempurna, yakni manusia. 

Pengarang kitab Fath{ul ‘Iza>r Liroja’il Waladis{s{ho>lih, Kyai Ah{mad 
Yasin Ashmu>ni> Al-Ja>ru>ni> menyebutkan bahwa salah satu asumsi beliau 

menulis dan mengarang Kitab Fath{ul ‘Iza>r Liroja’il Waladis{s{ho>lih yaitu 

bahwasannya Allah Swt memerintahkan kepada umatnya agar menikah dan 

tidak membujang, karena menikah adalah faktor yang paling kuat atau 
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tembok yang paling kokoh untuk menjaga umat manusia dari kegelinciran ke 

lembah dosa dan jurang kehinaan. 

Melihat dari pembahasan tentang pernikahan dalam Kitab Fath{ul 
‘Iza>r Liroja’il Waladis{s{ho>lih dan relevansinya terhadap materi Fiqh di 

Madrasah Aliyah yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menjadikan 

keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah di dunia maupun di akhirat. 

Untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah 

sekaligus harmonis, dan mendapatkan keturunan yang shalih dan shalihah, 

maka penulis mengajak para pembaca untuk mencermati apa yang dikatakan 

dalam Kitab Fath{ul ‘Iza>r Liroja’il Waladis{s{ho>lih, salah satu kitab yang 

diminati oleh kaum muda.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan skripsi tentang analisis kitab Fath{ul ‘Iza@r Liroja’il 
Waladis{s{ho>lih karya Ah{mad Yasin Ashmu@ni@ Al-Ja@ru@ni@ dan relevansinya 

terhadap pengembangan materi fiqh di kelas XII Madrasah Aliyah dapat 

disimpulkan hal-hal berikut: 

1. Kitab Fath{ul ‘Iza@r Liroja’il Waladis{s{ho>lih memuat hadist-hadist  ataupun 

nasehat-nasehat untuk memberi bimbingan kepada kita dan mereka yang 

akan mengarungi dan membina rumah tangga, agar tidak menyimpang dari 

niat ibadah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Saw. Yaitu memulai dari 

keutamaan menikah, dasar paling utama orang mukmin dalam memilih 

calon istri, tata cara memilih calon suami, shalat istikharah laki-laki dalam 

memilih pasangan,  shalat istikharah perempuan dalam memilih pasangan 

masalah, do‟a ketika pertama kali bertemu, do‟a kedua mempelai, 

mempertemukan mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan, 

beberapa masalah tentang kewajiban  dan tanggung jawab suami untuk 

membina rumah tangga islami, dan kewajiban istri menjaga harkat 

martabat suami. Selain itu dalam kitab Fath{ul ‘Iza@r Liroja’il Waladis{s{ho>lih 

ini juga membahas masalah-masalah tata cara berhubungan intim antara 

suami dan istri, serta wasiat bagi pasangan suami istri.  

2. Terdapat relevansi antara kitab Fath{ul ‘Iza@r Liroja’il Waladis{s{ho>lih dengan 

materi Fiqh di kelas XII Madrasah Aliyah yaitu: pengertian pernikahan, 

hak dan kewajiban suami isteri, dan hikmah pernikahan. Bagi remaja dan 

pasangan suami-istri ingin menciptakan keluarga harmonis dan 63 
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mendapatkan keturunan yang shalih dan shalihah. Sehingga tujuan sebuah 

pernikahan yang diinginkan akan terwujud yaitu sebuah keluarga sakinah  

mawaddah wa rahmah  yang diridhoi oleh Allah Swt. Sedangkan 

pengembangan materi fiqh yang merujuk pada kitab Fath{ul ‘Iza@r Liroja’il 

Waladis{s{ho>lih lebih ditekankan pada isi materi pernikahan dan contoh-

contoh kasus yang ada pada saat ini sebagai wawasan siswa untuk lebih 

menjaga dirinya dari pergaulan bebas. 

B. Saran 

1. Para pendidik dapat memotivasi peserta didik agar mau dan mampu 

memahami materi fiqh munakahat 

2. Bagi orang tua dan para pendidik, hendaknya memberi pengetahuan 

tentang  bahayanya seks bebas (free sex)dan menanamkan hal-hal yang 

berkaitan dengan pernikahan sesuai dengan umur dan tingkatan anak. 

Sehingga anak akan mengerti, memahami dan tidak akan terjerumus dalam 

lembah kenistaan. 

3. Bagi lembaga pendidikan dan pemerintah, hendaknya materi fiqh 

munakahat/pernikahan lebih diperluas, sehingga masyarakat mempunyai 

bekal kelak jika  membina rumah tangga, dan mengetahui hak dan 

kewajiban-kewajiban mereka masing-masing. 
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