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ABSTRAK 

Sholikah, Maratus, 2018. Faktor-Faktor Kebahagiaan Keluarga 

Penyandang Cacat Mental (idiot) di Kecamatan Bandar Kabupaten 

Pacitan. Skripsi  Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syaria’ah 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. 

Agus Romdlon Saputra, M.HI 

Kata Kunci: Pemenuhan Kewajiban, Cara Menutupi Kekurangan 

Suami Penyandang Cacat Mental (idiot). 

Hukum Islam telah membebankan kewajiban nafkah dan 

kebutuhan keluarga terletak pada suami. Dari segi pemberian nafkah 

mengharuskan seorang suami untuk memiliki kematangan fisik, sebab 

tanpa adanya kematangan fisik dan mental kewajiban antara suami dan 

istri sulit untuk bisa terpenuhi. 

Sebuah fenomena yang terjadi di Kecamatan Bandar Kabupaten 

Pacitan tentang pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh penyandang 

cacat mental (idiot) ada dua pokok masalah yaitu (1) Bagaimana keadaan 

rumah tangga penyandang cacat mental (idiot) dalam pemenuhan 

kewajiban di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan?(2) Bagaimana 

penyandang cacat mental (idiot) menutupi kekurangannya dalam rumah 

tangga  di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan? 

Penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research). 

Sumber data para tokoh agama yang berperan penting di masyarakat dan 

suami penyandang cacat mental (idiot). Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian kualitatif, adapun metode pengumpulan data menggunakan 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa menggunakan teknik 

analisa deskriptif kualitatif. 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan (1) Penyandang cacat 

mental (idiot) adalah manusia yang tidak normal, faktor kebahagiaanya 

belum sempurna, ketika menjadi suami untuk memimpin rumah tangga 

seperti memberi kewajiban nafkah kepada istri serta pemenuhan 

kebutuhan lainnya yang dikerjakan normalnya seorang suami normal. 

Seperti yang dibayangkan bahwa penyandang cacat mental (idiot) tidak 

bisa membentuk keluarga bahagia, ternyata tidak disangka bahwa faktor 

kebahagiaan terpenuhi layaknya orang normal, adanya dukungan keluarga 

dan istri bisa menerima keadaanya. (2) Dengan memperhatikan faktor 

Ahliyah, khususnya Ahliyah al-Ada’, maka penderita cacat mental 

tentunya tidak dapat menerima pembebanan hukum taklif. Oleh karena itu 

orang yang tidak atau belum berakal tidak dibebani taklif karena mereka 

dianggap tidak dapat memahami hukum taklif. Maka sebagaimana sudah 

dijelaskan, pemenuhan kewajiban suami penyandang cacat mental (idiot) 

sebenarnya tidak sempurna jika harus disesuaikan dengan pemenuhan 

kewajiban suami secara normal. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang Masalah 

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. 

Sedangkan menurut istilah syari'at, nikah berarti akad antara pihak laki-

laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. 

Pernikahan dalam Islam menurut jumhur Ulama‟ merupakan anjuran 

(sunnah)
1
 bagi kaum muslimin. Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 

dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang 

wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan 

Yang Maha Esa.”
2
 

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk 

menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian 

melalui akad-akad kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka 

mempunyai kewajiban dan hak yang tidak mereka miliki sebelumnya.
3
  

Dalam membentuk keluarga bahagia salah satunya adalah 

tercapainya perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, 

bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi juga 

sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. 

                                                             
1
Ibnu Mujtahid: Analisis Fiqih Para Mujtahid, (terj. Imam Ghozali Said dan Akhmad 

Zaidun), Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 394. 
2
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1. 

3
Saebani Ahmad, Fiqih Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 11. 
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Namun demikian, karena tujuan perkawinan membina keluarga yang 

bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 

Jadi prinsipnya pergaulan antara suami dan istri itu hendaklah 

pergaulan yang makruf (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga rahasia 

masing-masing, pergaulan yang sakinah (pergaulan yang aman dan 

tentram), pergaulan yang mengalami rasa mawadah (saling mencintai), 

pergaulan yang disertai rahmah (rasa santun-menyantuni).
4
 Akan tetapi 

tidak semua manusia atau individu bisa melakukan itu semua, ada sebagi 

an dari suami dan istri itu yang kondisinya berbeda dalam keadaan 

keterbatasan fisik maupun psikis. 

Fungsi dan tujuan perkawinan tersebut dapat terwujud apabila ada 

kematangan fisik dan dan mental dari calon mempelai, sehingga sakinah 

mawadah dan rahmah (keharmonisan dalam rumah tangga) akan tercapai 

dalam perkawinan tersebut, sebaliknya apabila pasangan suami istri dalam 

keluarga tersebut menyandang gangguan atau cacat mental maka hal 

tersebut akan menghambat tercapainya fungsi dan tujuan dari perkawinan. 

Beberapa di antaranya dilahirkan dalam keadaan keterbatasan baik 

secara fisik maupun psikis. Fenomena cacat mental merupakan satu dari 

beberapa fenomena penyimpangan dalam diri manusia di dunia ini. Cacat 

mental merupakan suatu kondisi yang ditandai oleh kemampuan 

intelegensi yang rendah yang menyebabkan ketidak mampuan individu 

untuk belajar dan beradaptasi terhadap tuntutan masyarakat atas 

                                                             
4
Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara,1996), 4. 
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kemampuan yang dianggap normal. Anak-anak dan dewasa penderita 

cacat mental ini memiliki fungsi intelektual di bawah normal, yaitu dengan 

nilai IQ 9 di bawah 70. Istilah cacat mental ini sering disepadankan atau  

disamakan dengan tuna grahita, lemah pikiran, keterbelakangan mental 

lemah ingatan, gangguan intelektual, retedasi mental, mentally retarded, 

mental retardation, feebleminded, dan deficiency.
5
 

Dalam penelitian ini tidak semua yang mengalami keterbelakangan 

cacat mental, tetapi penulis lebih memfokuskan kepada penyandang cacat 

mental (idiot) dengan ciri diklasifikasikan menurut besarnya IQ yaitu 

memiliki batasan sedang nilai IQ antara 40-54. Sekitar 10 persen anak 

„idiot‟ masuk klasifikasi ini, juga tergolong yang dapat dilatih. Anak-anak 

ini mungkin memiliki potensi akademik di TK atau kelas 1. Memiliki 

kemampuan terbatas untuk membaca dan biasanya membutuhkan 

dukungan dan pengawasan sehari-hari dalam kegiatan hidup, dan bisa 

bekerja dengan pelatihan khusus. 

Hal di atas mengenai keterbelakangan cacat mental (idiot) sejalan 

dengan Jumhur ulama usul fiqih yang mengatakan bahwa dasar adanya 

taklif (pembebanan hukum) terhadap seorang mualaf adalah akal dan 

pemahaman. Oleh karena itu orang yang tidak atau belum berakal tidak 

dibebani taklif  karena mereka dianggap tidak dapat memahami hukum 

                                                             
5
Raneezwa Nanis,“Pengertian Anak Tunagrahita,”dalam http://nasirotul.blogspot.com/ 

2013/02/ pengertian Anak-Tunagrahita.html, (diakses pada tanggal 11 Desember  2017, jam 

19:14). 

 

http://nasirotul.blogspot.com/
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taklif (pembebanan hukum). Disyaratkan pula seseorang baru bisa diberi 

beban hukum, jika sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1. Harus memiliki kemampuan untuk memahami dalil taklif, baik 

bersumber dari al-Qur‟an dan hadits atau melalui orang lain. 

2. Usianya sudah dewasa. 

3. Mukallaf harus bisa menanggung beban taklif. Beban taklif ini dalam 

pandangan ahli ushul, terbagi menjadi dua yaitu : 

a. Ahliyah al-Wujub (kecakapan menaggung hak dan kewajiban). 

Kecakapan ini sudah ada sejak ditiupkannya roh kedalam tubuh.  

b. Ahliyah al-Ada‟ (kecakapan bertindak). Maksudnya kepantasan 

seseorang untuk dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya. 

Sedangkan dasar untuk mengetahui status Ahliyah al-Ada‟ 

(kecakapan bertindak) adalah kemampuan akal. Maka orang yang 

belum memiliki kemampuan akal secara sempurna, seperti anak 

yang belum mumayiz dan orang gila, dianggap tidak memiliki 

status Ahliyah al-Ada‟ (kecakapan bertindak).
6
 

Namun terlepas dari bagaimana kondisi yang dialami oleh setiap 

manusia atau individu, pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk 

memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Berhak untuk tumbuh dan 

berkembang dalam lingkungan yang kondusif dan suportif serta berhak 

untuk melangsungkan sebuah perkawinan karena perkawinan merupakan 

suatu wadah untuk menyalurkan bentuk kasih dan sayang, untuk 

                                                             
6
Muhammad Ma‟shum Zein, Ilmu Ushul Fiqih (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 169–

171. 
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mendapatkan kedamaian dan ketentraman hidup serta untuk mencapai dari 

tujuan perkawinan itu sendiri. Termasuk bagi mereka yang mengalami 

cacat mental (idiot).
7
  

Dalam kenyataannya, antara sebuah teori dan praktek seringkali 

tidak berjalan beriringan. Para penyandang cacat mental sebagai manusia 

yang tidak normal (idiot) yang juga dikarunia hasrat seksual tentunya 

memiliki keinginan untuk mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan yang 

sah, karena pada dasarnya kebutuhan biologis pada setiap manusia 

sebenarnya sama, salah satunya adalah kebutuhan seksual. Namun dengan 

adanya tingkat kecerdasan mereka yang rendah serta ketidak mampuan 

beradaptasi terhadap tuntutan lingkungan sekitar dikhawatirkan mereka 

tidak dapat mengendalikan emosinya atau tidak dapat dewasa dalam 

menghadapi suatu masalah. Di samping itu juga dikhawatirkan mereka 

tidak dapat memenuhi kewajiban keluarga seperti memberi nafkah istri 

lahir dan batin tidak mampu mengasuh dan mendidik anak mereka, hal ini 

pada akhirnya akan menimbulkan masalah dalam sebuah keluarga 

penyandang cacat mental (idiot). 

Dengan melihat bahwa penderita penyandang cacat mental (idiot) 

sendiri tidak dapat mengurus kepentingan dan kebutuhan mereka, dan 

dengan alasan-alasan di atas, tentunya perlu dikaji kembali bagaimana 

fenomena pernikahan orang yang menderita keterbelakangan cacat mental 

(idiot). 

                                                             
7
Kustini, Modul Keluarga Sakinah Persepektif Kesetaraan (Bagi Penghulu, Penyuluh 

Dan Konselor BP 4) (Badan litbag dan direktur Kementerian Agama, 2012), 61. 
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Dari hasil pengamatan sementara di Kecamatan Bandar Kabupaten 

Pacitan diperoleh beberapa informasi yang dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

Bahwa kewajiban nafkah suami penyandang cacat mental (idiot) 

sebenarnya masih bisa diupayakan dengan keahlian yang dimiliki oleh 

seorang suami tersebut, usaha yang mereka lakukan sudah menunjukkan 

bahwa mereka bertanggung jawab atas konsekuensi dari hidup 

berkeluarga. Namun, masih belum bisa mencukupi kebutuhan hidup secara 

mapan, oleh karena itu peran istrilah yang sangat diperlukan demi 

menambah keuangan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya agar 

menciptakan keluarga yang bahagia. Semua itu dilakukan untuk 

kemaslahatan suami penyandang cacat mental (idiot). Penulis menemukan 

3 keluarga yang suaminya penyandang cacat mental (idiot) yaitu satu di 

Desa Kendal, satu lagi di Desa Tumpuk, dan satu lagi di Desa Bandar 

Pacitan. Istri-istri mereka jauh sebelum terjadi pernikahan sudah 

mengikhlaskan dan menerima kondisi yang di alami oleh suami mereka.
8
 

Berdasarkan keterangan dari istri-istri yang suaminya penyandang 

cacat mental (idiot) kondisi dan keadaan suami yang demikian mereka 

tidak mempermasalahkannya karena menurut mereka yang terpenting 

adalah bisa bahagia hidup bersama, rukun dan saling menerima keadaan 

masing-masing untuk saling menutupi kekurangan satu dengan yang 

lainnya, dalam hal ini suami yang dalam keadaan cacat mental (idiot) 

                                                             
8
Observasi di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan tanggal  11 Juli 2018. 
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sehingga istri rela bekerja untuk menambah keperluan sandang pangan 

sehari-hari dalam keluarga mereka.
9
 Karena suami penyandang cacat 

mental (idiot) tersebut hanya bisa melakukan aktifitas sebisa dan 

semampunya seperti mencari kayu bakar, dan mencari rumput untuk pakan 

ternak sapi dan kambing.
10

 

Berdasarkan hal-hal di atas maka penulis tertarik untuk meneliti 

dalam bentuk skripsi dengan judul “FAKTOR–FAKTOR  

KEBAHAGIAAN KELUARGA PENYANDANG CACAT MENTAL 

(IDIOT) DI KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana keadaan rumah tangga penyandang cacat mental (idiot) 

dalam pemenuhan kewajiban di Kecamatan Bandar Kabupaten 

Pacitan? 

2. Bagaimana penyandang cacat mental (idiot) menutupi kekurangannya 

dalam rumah tangga  di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka 

penelitian bertujuan untuk : 

1. Mengetahui keadaan rumah tangga penyandang cacat mental (idiot) 

dalam pemenuhan kewajiban suami penyandang cacat mental (idiot) 

                                                             
9
Observasi di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan tanggal  20 Desember 2017. 

10
Observasi di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan tanggal  20 Desember 2017. 
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dalam pembentukan keluarga bahagia di Kecamatan Bandar 

Kabupaten Pacitan. 

2. Mengetahui bagaimana penyandang cacat mental (idiot) menutupi 

kekurangannya dalam rumah tangga yang menjadikan keluarga 

penyandang cacat mental (idiot) mendapatkan kebahagiaan dalam 

rumah tangga di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. 

D. Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberi 

manfaat : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan pembaca pada umunya dan para tokoh agama pada 

khususnya untuk dapat menambah pengetahuan yang baru, apabila ada 

orang cacat mental (idiot) yang akan langsungkan perkawinan lagi 

dapat mengetahui apa yang harus dilakukan. 

2. Bagi penyandang cacat mental (idiot) yang sudah melangsungkan 

perkawinan semoga memberikan kepastian hukum, terhadap 

perkawinan yang sudah dilakukan, khususnya hukum Islam. 

3. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi 

pengembangan ilmu hukum Islam serta dapat menjadi rujukan 

penelitian berikutnya tentang perkawinan penyandang cacat mental 

(idiot). 
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E. Telaah Pustaka 

Berdasarkan penelusuran ada beberapa pembahasan yang ada 

kaitannya dengan hak dan kewajiban suami penyandang cacat mental 

(idiot) diantaranya: 

Muhibbuddin, Ahmad. 2017 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Perkawinan Penyandang 

Cacat Mental (Studi di Kelurahan Banaran Kecamatan Grabag Kabupaten 

Magelang)”, Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syari‟ah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11

 Dengan 

rumusan masalah: (1) Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban menurut 

pasangan suami atau istri pada perkawinan penyandang cacat mental di 

kelurahan Banaran Kecamatan Magelang? (2) Bagaimana praktik 

mu’a>syarah keluarga sakinah pasangan suami atau istri pada perkawinan 

penyandang cacat mental di kelurahan Banaran Kecamatan Grabag, 

Kabupaten Magelang? (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

praktik pembentukan keluarga sakinah menurut pasangan suami atau istri 

pada perkawinan penyandang cacat mental di Kelurahan Banaran 

Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang? 

Berdasarkan hasil dari kesimpulan penelitian ini menunjukkan 

bahwa praktik keluarga sakinah pada perkawinan penyandang cacat 

mental di Kelurahan Banaran belum sesuai dengan syariat Islam secara 

                                                             
11

Ahmad Muhibbuddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan 

Keluarga Sakinah Pada Perkawinan Penyandang Cacat Mental (Studi di Kelurahan Banaran 

Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang)”, Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas 

Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017). 
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penuh. Praktik pembentukan keluarga ini dapat dibagi menjadi dua, 

pertama belum menjalankan hak dan kewajibannya baik nafkah lahir 

maupun batin, mu’a>syarah dengan istrinya kurang baik. Hal ini 

menyebabkan keretakan dalam berumah tangga yang berujung pada 

perceraian. Tentu hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Kedua suami 

istri sudah melakukan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing, 

meskipun istri dalam mendapatkan nafkah berasal dari hasil harta suami 

yang dikelolanya dan istri merasa menerima. Dengan demikian, praktik 

pembentukan keluarga sakinah pada keluarga cacat mental belum sesuai 

dengan hukum Islam secara penuh. Sedangkan dalam penelitian tentang 

pembentukan keluarga bahagia dalam perkawinan suami cacat mental 

(idiot) yang penulis teliti lebih mengacu pada kewajiban suami 

penyandang cacat mental (idiot) serta faktor-faktor yang menjadikan 

keluarga cacat mental (idiot) mendapat kebahagiaan, informen utamanya 

adalah manusia penyandang cacat mental (idiot) yang berada di 

Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Tentunya akan jauh berbeda dari 

segi data dan lokasi yang diambil peneliti, sehingga  hasil penelitian ini 

akan jauh berbeda baik dari segi praktek perkawinan maupun segi lainnya. 

Pembahasan berikutnya ditulis oleh:  

Hasmiyati, Cut.2017.”Kewajiban Nafkah Suami Penyandang 

Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga di Kelurahan Demangan 
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Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta”
12

, dengan rumusan 

masalah: (1) Bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah suami penyandang 

disabilitas di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota 

Yogyakarta? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan 

nafkah dari suami penyandang disabilitas di Kelurahan Demangan 

Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta? 

Berdasarkan hasil dari kesimpulan penelitian ini untuk 

memaparkan serta mengungkap fenomena sosial yang terjadi di 

masyarakat agar menghasilkan solusi atas permasalahan yang terjadi. 

Kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas sebenarnya masih bisa 

diupayakan dengan ketrampilan yang dimiliki oleh seorang suami, namun 

masih belum bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Sedangkan dalam 

pembentukan keluarga bahagia dalam perkawinan suami cacat mental 

(idiot) yang penulis teliti lebih fokus pada faktor-faktor yang menjadikan 

keluarga cacat mental (idiot) mendapat kebahagiaan, sehingga hasil 

penelitian ini akan jauh berbeda baik dari segi praktek perkawinan maupun 

segi lainnya. 

Berikutnya, Anwar, Ahmad Khoirul. 2017. “Tinjaun Fiqih 

Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Perkawinan Cacat Mental di 

Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo” Skripsi. Jurusan 

Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

                                                             
12

Cut Hasmiyati, ”Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Studi kehidupan 

Keluarga di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta”, (Jurusan Ahwal  

Syakhsiyyah Fakultas Syari‟ah dan Hukum  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017). 
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Ponorogo
13

. dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana tinjauan Fkih 

terhadap pandangan tokoh agama tentang perkawinan dan syarat dewasa 

dalam perkawinan bagi penyandang cacat mental di Desa Ngabar 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan fikih 

terhadap pandangan tokoh agama tentang pemenuhan hak dan kewajiban 

suami dan istri penyandang cacat mental di Desa Ngabar Kecamatan 

Siman Kabupaten Ponorogo? 

Berdasarkan hasil dari kesimpulan penelitian tersebut perkawinan 

cacat mental di Desa Ngabar mempunyai dua pendapat tokoh agama. 

Pertama, perkawinan tersebut sah secara agama bila ditinjau dari segi akad 

dan tujuan pernikahan tersebut hal ini sejalan dengan pendapat Hanafi dan 

Hambali. Kedua, perkawinan tersebut tidak sah hal ini menurut pendapat 

Syafi‟i, Imamiyah dan jumhur ulama fiqih. Tentunya banyak perbedaan 

dengan yang penulis teliti yaitu cacat mental dengan batasan (idiot) serta 

faktor-faktor mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga.  

Berikutnya terkait skripsi Muftiri Mutala‟li, 2009, dengan judul 

skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat 

Mental”.
14

 dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana pandangan hukum 

terhadap Perkawinan penderita cacat mental? (2) Apakah perkawinan 

                                                             
13

Ahmad Khoirul Anwar,”Tinjaun Fiqih Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tetang 

Perkawinan Cacat Mental di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”, (Jurusan 

Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syaria‟ah Institut Agama Islam Negeri IAIN  Ponorogo, 2017). 
14

Muftiri Mutala‟li,”Tinjaun Hukum Islam terhadap Perkawinan Penyandang Cacat 

Mental”, (Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syaria‟ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2009).. 



13 
 

penyandang cacat mental sudah sesuai dengan UU perkawinan di 

Indonesia? 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah membahas tentang 

penyandang cacat mental yang menyangkut UU Perkawinan di Indonesia 

dan pandangan hukum terhadap perkawinan penderita cacat mental. 

Bahwa secara hukum tidak ada larangan terhadap perkawinan penyandang 

cacat mental. Sedangkan dalam penelitian pembentukan keluarga bahagia 

dalam perkawinan cacat mental juga melihat siapakah yang lebih berperan 

dalam rumah tangga, dengan pengumpulan data-data yang berasal dari 

data lapangan sebagai obyeknya yang mana tentu nanti hasil dari 

penelitian akan berbeda. 

Dari beberapa skripsi diatas terdapat perbedaan dengan yang 

penulis teliti yaitu lebih fokus terhadap faktor-faktor apa saja yang 

menyebabkan keluarga penyandang cacat mental (idiot) mendapatkan 

kebahagiaan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan keluarga  sehari-

hari. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian 

yang ditujukan untuk mendeskripsikan apa-apa yang berlangsung saat 
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ini.
15

 Di sini peneliti mendiskripsikan tentang pemenuhan kewajiban 

suami cacat mental (idiot) dalam membentuk keluarga bahagia dan 

bagaimana penyandang cacat mental (idiot) menutupi kekurangannya 

dalam rumah tangga  tersebut. 

Pendekatan  

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.
16

 Data-data tersebut 

berupa kata-kata atau gambar serta hasil wawancara, observasi maupun 

dokumentasi. 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta, namun peranan penelitilah yang 

menentukan skenarionya.
17

 Maka dari itu peneliti terjun langsung ke 

lapangan penelitian. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Kecamatan 

Bandar Kabupaten Pacitan, penulis memilih tempat tersebut karena di 

tempat itu terdapat beberapa keluarga penyandang cacat mental (idiot) 

                                                             
15

Sanapiah faisal, dan Mulyadi Guntur Waseso, Metodologi Penelitian Pendidikan 

(Surabaya:usaha Nasional, 1982), 42. 
16

Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

2000), 3. 
17

Ibid, 17 
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yang kurang lebih ada 3 keluarga yang mengalami penyandang cacat 

mental (idiot). 

4. Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data utamanya adalah kata-kata 

dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen, 

wawancara dan lainnya.
18

 

Berdasarkan pada fokus kajian penelitian mengenai faktor-

faktor yang menyebabkan keluarga penyandang cacat mental (idiot) 

mendapat kebahagiaan responden utama atau primer dalam penelitian 

ini adalah manusia, yaitu pelaku (orang yang mengalami penyandang 

cacat mental idiot) yang meliputi pertanyaan seputar keluarga tersebut 

terhadap pemenuhan kewajiban yang suaminya mengalami cacat 

mental (idiot). Para penyandang cacat mental  (idiot) yang telah 

memiliki keluarga  dan yang telah melakukan perkawinan, dan 

berwawancara dengan beberapa sumber atau informan lain yang terkait 

seperti petugas pencatat nikah untuk wilayah Bandar, tokoh 

masyarakat, keluarga penyandang cacat mental (idiot) dan saudara-

saudara penyandang cacat mental (idiot), yang berada di Kecamatan 

Bandar Kabupaten Pacitan. 

Selain narasumber utama atau primer, peneliti juga 

mengumpulkan data pendukung atau skunder  yaitu diperoleh untuk 

menjawab masalah yang di teliti, seperti masyarakat dan tokoh agama 

                                                             
18

Ibid, 16 
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yang meliputi dokumentasi proses wawancara dengan narasumber. 

Serta dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian dan refrensi lain 

yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami 

penyandang cacat mental (idiot) di Kecamatan Bandar Kabupaten 

Pacitan. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang relevan, peneliti menggunakan 

beberapa metode, antara lain: 

Observasi 

Observasi adalah  pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
19

 Cara untuk 

mengumpulkan data dengan mengamati perilaku, peristiwa atau 

kegiatan yang dilakukan oleh sumber data (responden).
20

 Hasil 

observasi dalam penelitian ini dicatat dalam catatan lapangan, sebab 

catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian 

kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengandalkan 

pengamatan dan wawancara dalam mengumpulkan data pada waktu 

dilapangan membuat “catatan” setelah pulang ke rumah barulah 

menyusun “catatan lapangan”.
21

 Dalam observasi ini peneliti 

mengamati tentang pemenuhan kewajiban suami cacat mental (idiot) 

dalam membentuk keluarga bahagia dan bagaimana penyandang cacat 

                                                             
19

V. Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian, (Yogyakarta: PT.PUSTAKA BARU, 2014), 

hlm. 75. 
20

Marwan Salahudin, Statistika (Ponorogo: INSURI Press,2010), 5. 
21

Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

2000), 153. 
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mental (idiot) menutupi kekurangan dalam rumah tangga. Dengan 

adanya pandangan masing-masing masyarakat menjadikan persepsi 

masyarakat lebih bervariasi.
22

 

Interview 

Interview adalah sebuah cara mengumpulkan data dengan 

berkomunikasi secara lisan dengan sumber data (responden) baik 

langsung atau tidak langsung.
23

 

Dalam penelitian ini, interview dilakukan kepada: 

a. Pelaku suami penyandang cacat mental (idiot) dan istri. 

b. Tokoh masyarakat, yaitu untuk mendapatkan informasi tentang 

bagaimana pandangan mereka terhadap keluarga penyandang cacat 

mental (idiot) tersebut. 

Dokumenter 

Studi dokumenter adalah sebuah cara mengumpulkan data 

dengan melihat atau memeriksa berbagai dokumen sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai.
24

 Dalam penelitian ini, metode dokumentasi 

digunakan untuk mendapatkan data berupa: gambar-gambar hasil dari 

pendokumentasian, bukti-bukti dan hal-hal yang akan diperlukan 

dalam penelitian dari keluarga penyandang cacat mental (idiot). 

6. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan 

                                                             
22

Observasi di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan tanggal 20 Desember 2017 
23

Marwan Salahudin, Statistika (Ponorogo: INSURI Press,2010), 4. 
24

Ibid, 6 
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dan dokumentasi, sehingga dapat dipahami dan temuan tersebut dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan konsep yang diberikan Miles 

& Huberman yang meliputi: 

a. Reduksi data yaitu pemilihan, pemusatan, perhatian, 

penyederhanaan, pengabstrakan data transformasi, data mentah 

yang diperoleh dilapangan melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi yang komplek. 

b. Penyajian data yaitu proses penyusunan informasi yang komplek 

ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sederhana dan mudah 

dipahami. 

c. Penarikan kesimpulan yaitu analisis data yang terus menerus 

selama maupun sesudah pengumpulan data untuk penarikan 

kesimpulan yang dapat menggambarkan pola yang terjadi.
25

 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui 

dari konsep kesahihan (validitas) dan keadaan (reabilitas).
26

 Keabsahan 

data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun 

dan triangulasi. Ketekunan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri 

dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu 

yang sedang dicari. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

                                                             
25

Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2010), 
26

Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

2000), 171 . 
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keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu.
27

 

G. Sistematika Pembahasan 

Gambaran mengenai rencana keseluruhan laporan penelitian ini perlu 

penulis sampaikan, yaitu sebagai berikut : 

Bab Pertama: Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan 

teori, metode penelitian, serta dibahas pula sistematika pembahasan. 

Bab Dua: Pada bab ini membahas tentang teori yaitu pengaruh 

keluarga bahagia penyandang cacat mental (idiot). Meliputi pengertian 

perkawinan, keluarga, keluarga bahagia, tujuan keluarga bahagia, syarat 

terwujudnya keluarga bahagia, ciri-ciri keluarga bahagia, dan definisi hak 

dan kewajiban suami penyandang cacat mental serta pengertian 

penyandang cacat mental (idiot), ciri khas penyandang cacat mental (idiot) 

dan orang safih (idiot). 

Bab Tiga: Membahas tentang data penelitian yaitu profil di Kecamatan 

Bandar Kabupaten Pacitan, yang meliputi keadaan geografis, kondisi 

sosial ekonomi  keadaan masyarakat sekitar serta data khusus yaitu rumah 

tangga suami penyandang cacat mental (idiot) yang meliputi kondisi 

rumah tangga yang menyangkut kewajiban suami penyandang cacat 

mental (idiot). 

                                                             
27

Ibid, 178. 
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Bab Empat : Analisa tentang faktor kebahagiaan keluarga cacat mental 

(idiot) di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. 

Bab Lima: Adalah bagian terakhir dari penelitian ini yang berisi 

kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan 

penelitian memuat juga saran-saran. 
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BAB II 

PENGARUH KELUARGA PENYANDANG CACAT MENTAL (IDIOT) 

TERHADAP KEBAHAGIAAN RUMAH TANGGA 

A. Perkawinan 

Hukum pernikahan mempunyai kedudukan amat penting dalam 

Islam sebab hukum pernikahan mengatur tata-cara kehidupan keluarga 

yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan 

manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-

makhluk lainnya. Hukum pernikahan merupakan bagian dari ajaran agama 

Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang 

terdapat dalam Al-qur‟an dan Sunnah Rasul.
28

 

Kata nikah menurut bahasa sama dengan kata zawaj. Dalam Kamus 

al-Munawwir, kata nikah disebut dengan an-nikah ( النكاح ) dan azziwaj/ 

az-zawj atau az-zijah ( واجالز  Secara harfiah, annikah berarti .( الزيجه -الزواج -

al- wath'u ( الوطء ), adh-dhammu ( الضم ) dan al-jam'u ( .(الجمع Al-wath'u 

berasal dari kata wathi'a - yatha'u - wath'an ( ,( وطأ -يطأ -وطأ artinya 

berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, 

menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.
29

 

Syeikh Zainuddin Ibn Abd Aziz Al-Malibary dalam kitabnya 

mengupas tentang pernikahan. Pengarang kitab tersebut menyatakan nikah 

adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan 

                                                             
28

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Pernikahan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 1-

2 
29

Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, 

(Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1461. 
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dengan menggunakan lafadz menikahkan. Kata nikah itu sendiri secara 

hakiki bermakna persetubuhan.
30

 

Menurut Sayuti Thalib pernikahan ialah perjanjian suci 

membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan.
31

 Sementara Mahmud Yunus menegaskan, pernikahan ialah 

akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang 

diatur oleh syariat.
32

 Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut 

syara ialah akad (ijab qabul) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki 

dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.
33

 

Di antara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat 

pertentangan satu sama lain, bahkan jiwanya adalah sama dan seirama, 

karena pada hakikatnya syari'at Islam itu bersumber kepada Allah Tuhan 

Yang Maha Esa. Hukum pernikahan merupakan bagian dari hukum Islam 

yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal pernikahan, yakni 

bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan pernikahan, 

bagaimana cara menyelenggarakan akad pernikahan menurut hukum, 

bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah diikrarkan dalam 

akad pernikahan sebagai akibat yuridis dari adanya akad itu, bagaimana 

cara mengatasi krisis rumah tangga yang mengancam ikatan lahir batin 

                                                             
30

Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, Fath al-Mu’in, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, 

hlm. 72 
31

Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986), hlm. 

47. 
32

Mahmud Yunus, Hukum Pernikahan dalam Islam, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 

Cet.12, 1990), hlm. 1. 
33

Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang 

Pernikahan di Indonesia, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 1 
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antara suami istri, bagaimana proses dan prosedur berakhirnya ikatan 

pernikahan, serta akibat yuridis dari berakhirnya pernikahan, baik yang 

menyangkut hubungan hukum antara bekas suami dan istri, anak-anak 

mereka dan harta mereka. Istilah yang lazim dikenal di kalangan para ahli 

hukum Islam atau Fuqaha ialah Fiqih Munakahat atau Hukum Pernikahan 

Islam. 

Dengan demikian agama Islam memandang bahwa, perkawinan 

merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat karena perkawinan 

merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam, dan 

merupakan perjanjian yang mana hukum adat juga berperan serta dalam 

penyelesaian masalah-masalah perkawinan seperti halnya pernikahan dini 

atas latar belakang yang tidak lazim menurut hukum adat hingga hal ini 

adat menjadikan hukum untuk mengawinkan secara mendesak oleh aparat 

desa, yang itu mengacu kepada kesepakatan masyarakat yang tidak lepas 

dari unsur agama Islam.
34

 

1. Pengertian Keluarga 

Walaupun manusia adalah makhluk yang paling sempurna 

secara akal, manusia tetaplah makhluk sosial yang membutuhkan 

keberadaan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu sifat 

sosial manusia yaitu mengikat diri dalam sebuah ikatan keluarga. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga diartikan 

dengan ibu bapak dan anak. Keluarga merupakan kelompok primer 

                                                             
34

Imam Sudiyat, Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar,(Yogyakarta : Liberty, 1991), 

1-2. 
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yang paling penting dimasyarakat. Keluarga merupakan sebuah grup 

yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan perempuan. 

Perhubungan sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan 

membesarkan anak-anak. Jadi, keluarga dalam bentuk yang murni 

merupakan kesatuan sosial yang terdiri dari suami istri dan anak-

anak.
35

 

Keluarga menurut konsep islam adalah kesatuan hubungan 

antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang dilakukan dengan 

melaui akad nikah yang sah menurut ajaran islam. Sedangkan keluarga 

menurut konsep islami yaitu keluarga yang didalamnya ajaran-ajaran 

islam berlaku. 

Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang 

yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta. 

Menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan 

batin / hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan 

sedarah. Terdapat pula nilai kesepahaman watak, kepribadian yang 

satu sama yang lain saling mempengaruhi walaupun terdapat 

keragaman. Menganut ketentunan norma, adat, nilai, yang diyakini 

dalam membatasi keluarga dan bukan keluarga.
36

 

                                                             
35

Hartoni, Ilmu Sosial Dasar, (Jakarta:Bumi Aksara, 1990), Hlm.79. 
36

Anifatun Nisa, “Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Penghafal Al-Quran” skripsi, 

(Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim, 2016) Hlm. 18. 
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Dengan kata lain, seluruh anggota keluarga berperilaku sesuai 

dengan ketentuan dan petunjuk Allah. Unsur-unsur dari keluarga 

islami yaitu:
37

 

a. Keluarga islami dibentuk dengan akad pernikahan menurut 

ajaran islam. 

b. Dalam keluarga islami, termasuk cara pembentukannya 

melalui pernikahan, ada nilai-nilai dan norma yang dianut, 

nilai dan norma ini bersumber dari islam 

c. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban 

sesuai dengan status dan kedudukannya masing-masing, 

menurut ajaran islam. 

d. Tujuan dari keluarga islami adalah kebahagiaan dan 

ketentraman hidup di dunia dan akhirat. Pembentukan 

keluarga (rumah tangga yang islami dimaksudkan agar; (1) 

nafsu seksual tersalurkan sebagaimana mestinya dan secara 

sehat baik jasmani, rohani, maupun agamis. (2) perasaan 

kasih dan sayang antar jenis kelamin dapat tersalurkan 

dengan sehat. (3) naluri keibuan seorang wanita dan naluri 

kebapakan seorang lelaki dapat tersalurkan secara sehat. (4) 

kebutuhan laki-laki dan perempuan akan rasa aman, 

memberi dan memperoleh perlindungan dan kedamain, 

terwadahi dan tersalurkan secara sehat. (5) pembentukan 

                                                             
37

Aunur Rahim Faqih. Bimbingan dan Konseling dalam Islam, (Yogyakarta: Uii Press, 

2001), Hlm. 71-76 
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generasi mendatang (penerus kelangsungan jenis manusia) 

akan terjamin secara sehat, baik kuantitas maupun kualitas. 

2. Pengertian Keluarga Bahagia 

 Keluarga sakinah juga sering disebut sebagai keluarga yang 

bahagia. Menurut pandangan Barat, keluarga bahagia atau keluarga 

sejahtera ialah keluarga yang memiliki dan menikmati segala 

kemewahan material. Anggota-anggota keluarga tersebut memiliki 

kesehatan yang baik yang memungkinkan mereka menikmati limpahan 

kekayaan material. Bagi mencapai tujuan ini, seluruh perhatian, tenaga 

dan waktu ditumpukan kepada usaha merealisasikan kecapaian 

kemewahan kebendaan yang dianggap sebagai perkara pokok dan 

prasyarat kepada kesejahteraan (Dr. Hasan Hj. Mohd Ali, 1993 : 15). 

Menurut Paizah Ismail (2003 : 147), keluarga bahagia ialah 

suatu kelompok sosial yang terdiri dari suami istri, ibu bapak, anak 

pinak, cucu cicit, sanak saudara yang sama-sama dapat merasa senang 

terhadap satu sama lain dan terhadap hidup sendiri dengan gembira, 

mempunyai objektif  hidup baik secara individu atau secara bersama, 

optimistik dan mempunyai keyakinan terhadap sesama sendiri. 

Allah SWT berfirman dalam surat (Surat ar-Rum ayat: 21) 

َنُكْم َمَودًَّة َوَرْْحًَة ِانَّ  َوِمْن َاْن َخَلَق َلُكْم ِمْن اَنْ ُفِسُكمْ  اَْزَواجاَ َلَتْسُكنُ ْوا اِلَْيِها َوَجَعَل بَ ي ْ

ُُْونَ ٍل ِف َذلِيَك لَ  ََْوِِ ايَ تَ َفكَّ ٍٍ ِل .ايَا  

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

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 
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diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian 

itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. 

Ar-Rum : 21)
38

 

 

Dengan demikian, keluarga bahagia ialah kondisi sebuah 

keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan al-Quran dan 

Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 

Kebendaan bukanlah sebagai ukuran untuk membentuk keluarga 

bahagia sebagaimana yang telah dinyatakan oleh negara Barat. 

3. Tujuan Keluarga Bahagia 

Bertujuan untuk mengembangkan keluarga agar timbul rasa 

aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik merupakan 

salah satu pembentuk ketahanan keluarga dalam membangun keluarga 

bahagia. 

Pelaksanaan pembangunan dalam keluarga bahagia sejahtera 

dalam PP No. 21 Th 1994, pasal 2: pembangunan keluarga bahagia 

diwujudkan melalui pengembangan kualitas keluarga diselenggarakan 

secara menyeluruh, terpadu oleh masyarakat dan keluarga. Tujuan 

mewujudkan keluarga kecil bahagia, sejahtera bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, produktif, mandiri dan memiliki kemampuan untuk 

membangun diri sendiri dan lingkungannya.
39

 

4. Syarat-Syarat Terwujudnya Keluarga Bahagia 

a. Hubungan baik antara suami, istri, anak dan keluarga besar  

                                                             
38

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur‟an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 

(Jakarta: Depag RI, 1986), hlm. 115. 
39
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Keluarga awalnya terbentuk melalui hubungan yang baik antara 

seorang laki-laki dan perempuan. Hubungan baik itu jugalah yang 

telah mendorong mereka bersatu dalam pernikahan. Akan tetapi, 

sebuah hubungan itu kadang bergelombang. Kadang naik, kadang 

turun. 

Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang bisa 

mempertahankan hubungan baik tersebut yaitu hubungan suami 

dengan isteri atau isteri dengan suami, orang tua dan anak, mertua 

dengan menantu dan sebagainya. 

b. Komunikasi yang efektif 

Komunikasi adalah pilar utama dalam membangun sebuah 

keluarga. Ketika komunikasi kurang efektif atau kurang bagus, tidak 

diragukan lagi akan berdampak pada hubungan antar individu yang 

terdapat dalam keluarga. Komunikasi merupakan sarana penyampaian 

pesan dari seseorang kepada yang lainnya. Ketika pesan yang hendak 

disampaikan itu tidak bisa diterima dengan baik atau tidak bisa 

ditangkap lawan bicaranya, otomatis hubungan akan terganggu. 

c. Mengerti kebutuhan anak 

Anak adalah titipan Tuhan kepada suami dan istri. Terkadang, 

kesibukan dalam mencari nafkah membuat orang tua lupa dengan 

titipan itu. Mereka kurang memperhatikan perkembangan, keadaan 

dan kebutuhan anak. Hal inilah yang kemudian menyebabkan 
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munculnya kenakalan dan penyimpangan sosial remaja.  Jika anak 

bermasalah, tentunya keluarga bahagia itu tinggal nama. 

d. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang 

Salah satu hal yang mendukung terwujudnya keluaga yang 

bahagia adalah pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang antara 

suami, istri dan anak. Masing-masing mereka memiliki tugas dan 

tanggungjawab. Bila mereka mengabaikan tanggungjawab dan  tidak 

peduli dengan hak yang lainnya, kerukunan itu akan hilang.
40

 

e. Keluarga nomor 1 

Setiap harinya, baik suami, istri maupun anak-anak akan 

disibukkan oleh aktivitas mereka masing-masing. Keluarga yang 

bahagia terbentuk kalau masing-masing individu tersebut 

mendahulukan keutuhan keluarga dibanding aktivitas, bakat dan hobi 

mereka. Jika setiap anggota keluarga memegang prinsip  “keluarga 

adalah nomor 1”, maka keluarga bahagia itu bukan lagi mimpi. 

f. Mengambil keputusan bersama 

Sebuah keluarga yang bahagia terbentuk dari individu yang 

tidak diktator, jauh dari sikap ingin menang sendiri serta selalu 

memikirkan kebaikan bersama dibanding kebaikan untuk dirinya 

sendiri. Ketika ada masalah, mereka bermusyawarah bersama untuk 

mencari jalan terbaik. 

                                                             
40
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g. Finansial yang menopang 

Finansial dianggap oleh sebagian besar orang sebagai syarat 

utama terbentuknya keluarga bahagia. Tapi bagi sebagian yang lain, 

finansial bukanlah sumber kebahagiaan bagi mereka. Bagaimanapun, 

uang adalah pelengkap atau penunjang kebutuhan agar bertahan 

hidup. Tentunya sebuah keluarga harus didukung oleh keuangan yang 

memadai. Jika tidak kaya, paling tidak cukup untuk memenuhi biaya 

dan kebutuhan pokok. 

h. Hubungan keluar yang harmonis 

Hubungan sebuah keluarga dengan tetangga dan masyarakat 

luas juga mempengaruhi terbentuknya keluarga yang bahagia. Tidak 

bertegur sapa dengan orang-orang di sekeliling tempat tinggal akan 

membuat sebuah keluarga resah dan tidak tenang. Oleh karena 

keharmonisan hubungan dengan masyarakat juga harus dijaga. 

i. Waktu yang cukup untuk keluarga 

Kurangnya waktu bersama untuk keluarga menjadi penyebab 

mengapa sebuah keluarga tidak bahagia. Aktifitas mencari uang 

kadang membuat seorang ayah atau ibu tidak bisa berkumpul dengan 

keluarga dengan leluasa seperti lembur, dinas ke luar kota dan 

sebagainya. Untuk memiliki waktu yang cukup bersama keluarga, 

seseorang harus pintar mengatur semua aktifitasnya. 
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j. Kesehatan yang terjaga 

Kesehatan jiwa dan raga menjadi kunci utama yang tidak kalah 

pentingnya dalam menjemput keluarga bahagia. Jika mereka tidak 

sehat dan sakit terus menerus, tentu saja mereka diliputi ketakutan, 

kekhawatiran dan juga mungkin kesulitan.
41

 

5. Ciri-ciri Keluarga Bahagia 

Pada dasarnya, keluarga bahagia sukar diukur karena 

merupakan satu perkara yang abstrak dan hanya boleh ditentukan oleh 

pasangan yang berumah tangga. Namun, terdapat beberapa ciri-ciri 

keluarga bahagia, diantaranya : 

a. Rumah Tangga Didirikan Berlandaskan Al-Qur‟an Dan Sunnah 

Asas yang paling penting dalam pembentukan sebuah 

keluarga bahagia ialah rumah tangga yang dibina atas landasan 

taqwa, berpandukan al-Qur‟an dan Sunnah dan bukannya atas dasar 

cinta semata-mata. Ia menjadi panduan kepada suami istri 

sekiranya menghadapi perbagai masalah yang akan timbul dalam 

kehidupan berumah tangga. 

Firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa‟ ayat 59 yang 

artinya: 

“Kemudian jika kamu selisih faham / pendapat tentang 

sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasulullah 

(Sunnah)”. 
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b. Rumah Tangga Berasaskan Kasih Sayang (Mawadah Warahmah) 

Tanpa „al-mawadah‟ dan „al-Rahmah‟, masyarakat tidak 

akan dapat hidup dengan tenang dan aman terutamanya dalam 

institusi kekeluargaan. Dua perkara ini sangat-sangat diperlukan 

karna sifat kasih sayang yang wujud dalam sebuah rumah tangga 

dapat melahirkan sebuah masyarakat yang bahagia, saling 

menghormati, saling mempercayai dan tolong-menolong. Tanpa 

kasih sayang, perkawinan akan hancur, kebahagiaan hanya akan 

menjadi angan-angan saja. 

c. Mengetahui Peraturan Berumah tangga 

Setiap keluarga seharusnya mempunyai peraturan yang 

patut dipatuhi oleh setiap ahlinya yang mana seorang istri wajib 

taat kepada suami dengan tidak keluar rumah melainkan setelah 

mendapat izin, tidak menyanggah pendapat suami walaupun si istri 

merasakan dirinya betul selama suami tidak melanggar syariat, dan 

tidak menceritakan hal rumah tangga kepada orang lain. Anak pula 

wajib taat kepada kedua orangtuanya selama perintah keduanya 

tidak bertentangan dengan larangan Allah.
42

 

Lain pula peranan sebagai seorang suami. Suami 

merupakan ketua keluarga dan mempunyai tanggung jawab 

memastikan setiap ahli keluarganya untuk mematuhi peraturan dan 

                                                             
42
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memainkan peranan masing-masing dalam keluarga supaya sebuah 

keluarga sakinah dapat dibentuk. 

Firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa‟: 34 yang artinya : 

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

oleh karna Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) 

atas sebahagian yang lain (wanita), dan karna mereka (laki-laki) 

telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka 

wanita yang sholiha, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara 

diri ketika suaminya tidak ada, oleh karna Allah telah memelihara 

(mereka) [290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, 

maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur 

mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, 

maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. 

 

d. Menghormati dan Mengasihi Kedua Ibu Bapak 

Perkawinan bukanlah semata-mata menghubungkan antara 

kehidupan kedua pasangan tetapi ia juga melibatkan seluruh 

kehidupan keluarga kedua belah pihak, terutamanya hubungan 

terhadap ibu bapak kedua pasangan. Oleh itu, pasangan yang ingin 

membina sebuah keluarga sakinah seharusnya tidak menepikan ibu 

bapak dalam urusan pemilihan jodoh, terutamanya anak lelaki. 

Anak lelaki perlu mendapat restu kedua ibu bapaknya karena 

perkawinan tidak akan memutuskan tanggung jawabnya terhadap 

kedua ibu bapaknya. Selain itu, pasangan juga perlu mengasihi ibu 

bapak supaya mendapat keberkatan untuk mencapai kebahagiaan 

dalam berumah tangga. 

Firman Allah SWT yang menerangkan kewajiban anak 

kepada ibu bapaknya dalam Surah al-Ankabut ayat: 8 yang artinya : 
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“Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada 

dua orang ibu-bapaknya. dan jika keduanya memaksamu untuk 

mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada 

pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti 

keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku khabarkan 

kepadamu apa yang telah kamu kerjakan” 

 

e. Menjaga Hubungan Kerabat dan Ipar 

Antara tujuan ikatan perkawinan ialah untuk menyambung 

hubungan keluarga kedua belah pihak termasuk saudara ipar kedua 

belah pihak dan kerabat-kerabatnya. Karena biasanya masalah 

seperti perceraian timbul disebabkan kerenggangan hubungan 

dengan kerabat dan ipar. 

6. Definisi hak dan kewajiban suami 

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat 

rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Perkawinan 

menimbulkan keperdataan diantara suami dan istri. Perkawinan 

mempunyai tujuan yang mulia untuk itu perlu diatur tentang hak dan 

kewajiban suami dan istri. Jika suami dan istri sama-sama menjalankan 

tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah 

ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan 

hidup berumah tangga. Maka tujuan hidup berkeluarga akan terwujud 

sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah, mawadah, dan rahmah. 

Dengan demikian, akan menimbulkan juga hak serta kewajibannya 

selaku suami istri dalam keluarga, yang meliputi: hak suami istri 

secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami. 
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Hak adalah kemaslahatan yang diperoleh secara syara‟. 

Sementara hak sebagai suatu kekhususan yang ditetapkan oleh syara‟, 

padanya melekat suatu kekuasaan atau beban.
43

 Definisi ini 

mengandung dua subtansi, yaitu hak sebagai kewenangan atas sesuatu 

benda, dan hak sebagai keharusan atau kewajiban pada pihak lain 

seperti hak istri yang terbebankan kepada suami dan sebaliknya. 

Secara bahasa, kata kewajiban merupakan berasal dari kata 

“wajib”, yang kata tersebut merupakan istilah serapan dari bahasa 

Arab. Namun, istilah ini telah menjadi bagian dari satu kata bahasa 

Indonesia. Adapun makna dari kata wajib adalah sesuatu yang harus 

dilakukan dan tidak boleh tidak dilaksanakan ditinggalkan.
44

 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kewajiban 

merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan 

baik.
45

 Terkait dengan hubungan perkawinan, kewajiban tersebut 

memiliki keterikatan dengan hak masing-masing pasangan. Adapun 

dimaksud dengan kewajiban suami penyandang cacat mental (idiot) 

adalah sesuatu hal yang wajib atau harus dilaksanakan seorang suami 

dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang telah dibina dan 

guna memenuhi hak dari pihak lain. Pada dasarnya hak dan kewajiban 

suami adalah sama dan seimbang dengan istri. 
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Istilah kewajiban erat kaitannya atau imbangan dari istilah 

tanggung jawab, yaitu sesuatu yang harus kita lakukan agar kita 

menerima sesuatu yang di namakan hak.
46

 Kewajiban bisa diartikan 

sesuatu yang wajib di amalkan atau suatu perintah yang harus 

dilakukan. Misalnya, mereka bersumpah akan menunaikan tugasnya 

dengan sebaik-baiknya. Selain itu, kewajiban bisa juga diartikan 

sesuatu yang tidak selalu dikerjakan, seperti menuntut ilmu, membayar 

pajak, dan belajar.
47

 Madzhab Hanafiyah membedakan pengertian 

antara fardl dan wajib. Fardl merupakan kewajban agama yang 

dinyatakan secara eksplisit di dalam al-Qur‟an dan al-Hadits. 

Sedangkan wajib adalah kewajiban -kewajiban yang dideduksikan dari 

al-Qur‟an dan al-Hadits berdasarkan nalar.
48

 

Perbuatan wajib yaitu suatu perbuatan yang diberi pahala bila 

dikerjakan, dan diberi siksa atau dosa bila ditinggalkan.
49

 Sedangkan 

kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh 

salah seorang dari suami atau istri untuk memenuhi hak pihak lain.
50

 

Kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat 

dilihat dalam ayat al-Baqarah ayat 228 : 

ايْ ٌز َحِكْيمٌ زِ عَ  اللُ وَ  هً جَ رَ دَ  نَ هِ يْ لَ عَ  الِ جَ  ُ  لِ لِ وَ  فِ وْ ُُ عْ مَ ا لْ بِ  نَ هِ يْ لَ عَ  يْ ذِ لَّ اَ  لُ ثْ مِ  نَّ لَُ وَ   
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 “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 

kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, 

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya” 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan 

kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Suami 

mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala 

keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut diatas.
51

  

Kewajiban suami di dalam perkawinan, Menurut kitab fikih sunnah 

karya Sayyid Sabiq adalah:
52

 

1. memberikan nafkah kepada istri. 

2. Berlaku adil terhadap semua isteri bagi suami yang mempunyai 

istri lebih dari satu. 

 

Kewajiban suami dapat dilihat juga dalam Kompilasi Hukum Islam 

sebagai berikut: 

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, 

akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-

penting diputuskan oleh suami istri bersama. 

2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 
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3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan 

memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan 

bermanfaat bagi agama dan bangsa. 

4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: 

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri 

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan 

bagi istri dan anak. 

c. Biaya pendidikan bagi anak. 

5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) 

huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin 

sempurna dari istrinya. 

6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap 

dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. 

7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud pada nomer (2) gugur 

apabila istri nusyuz. 

8. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-

anaknya. 

9. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri 

selama dalam ikatan perkawinan. 

10. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-

anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa 

aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai 
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tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan 

mengatur alat-alat rumah tangga. 

11. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan 

kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan 

tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga 

maupun sarana penunjang lainnya.
53

 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pemenuhan 

kewajiban suami penyandang cacat mental (idiot) sebenarnya 

tidak sempurna jika harus di sesuaikan dengan pemenuhan 

kewajiban suami secara normal. Karena dapat disebut orang 

yang terkena beban hukum dan di bawah pengampuan. Tetapi 

karena ia adalah penyandang cacat mental (idiot) ringan yang 

termasuk dalam cacat mental yang dapat di didik. Tidak terjadi 

banyaknya ke sulitan yang berarti, meskipun kewajiban 

membina rumah tangga bahagia, aman dan tentram tugas rumah 

tangga yang seharusnya menjadi kewajiban suami tidak dapat 

terpenuhi dengan baik, yang terpenting mereka rukun dan hidup 

bahagia. 

B. Penyandang cacat mental (idiot) 

1. Penyandang cacat mental: 

Suatu kondisi yang ditandai oleh kemampuan 

intelegensi yang rendah yang menyebabkan ketidak mampuan 
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individu untuk belajar dan beradaptasi terhadap lingkungan 

sekitar karena kemampuan yang tidak normal (idiot).
54

 Orang 

dengan kecerdasan normal mempunyai IQ berkisar antara 90 

sampai 110, sedangkan IQ di sekitar 70 sampai 80 dianggap 

menunjukan derajat gangguan intelektual di perbatasan.
55

 

Orang-orang demikian biasanya dapat berhasil dalam arus 

normal, namun mereka berkembang kira-kira dua pertiga 

sampai empat perlima kecepatan perkembangan rata-rata. 

Anak-anak dan dewasa dengan nilai IQ di bawah 70 inilah 

yang kemudian dianggap memiliki ketidakmampuan 

intelektual. Persamaan kata lainnya adalah cacat intelektual, 

cacat mental dan retardasi mental. Cacat mental atau retardasi 

mental adalah kelainan atau kelemahan jiwa dengan inteligensi 

yang kurang (subnormal) sejak masa perkembangan (sejak lahir 

atau sejak masa anak). Biasanya terdapat perkembangan mental 

yang kurang secara keseluruhan, tetapi gejala yang utama ialah 

inteligensi yang terbelakang.
56

 

Penyandang cacat mental (idiot) adalah kelainan dalam 

pertumbuhan dan perkembangan pada mental intelektual 

(mental retardasi) sejak bayi atau dalam kandungan atau masa 
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bayi dan anak-anak yang disebabkan oleh faktor organik 

biologis maupun factor fungsional, adakalanya disertai dengan 

cacat fisik.
57

 

Menurut The American Association on Mental 

Deficiency (AAMD), definisi retardasi mental mencakup dua 

dimensi utama yaitu perilaku adaptif dan kecerdasan.
58

 

Retardasi mental didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana 

fungsi intelektual umum dibawah rerata normal disertai dengan 

kekurangan atau hendaya dalam perilaku adaptif yang muncul 

pada periode perkembangan. Beberapa istilah yang dipakai 

untuk retardasi mental adalah keterbelakangan mental, lemah 

ingatan, cacat mental, tuna mental. Istilah asing yang sering 

digunakan adalah mental deficiency, oligophrenia, amentia, dan 

mental subnormality. Prevalensi retardasi mental dari dari 

populasi umum sekitar 1-3%. Rasio laki-laki dan perempuan 

yaitu 1,5:1. Sekitar 85% dari seluruh kasus merupakan kasus 

ringan.  

Kemudian definisi cacat mental menurut The American 

Association on Mental Deficiency (AAMD) direvisi oleh Rick 

Heber (1961) sebagai suatu penurunan fungsi intelektual secara 

menyeluruh yang terjadi pada masa perkembangan dan 
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dihubungkan dengan gangguan adaptasi sosial. Ada 3 hal 

penting yang merupakan kata kunci dalam definisi ini yaitu 

penurunan fungsi intelektual, adaptasi sosial, dan masa 

perkembangan. Penurunan fungsi intelektual secara umum 

menurut definisi Rick Heber diukur berdasarkan tes 

intelegensia standar paling sedikit satu deviasi standar (1 SD) 

di bawah rata-rata. Periode perkembangan mental menurut 

definisi ini adalah mulai dari lahir sampai umur 16 tahun. 

Gangguan adaptasi sosial dalam definisi ini dihubungkan 

dengan adanya penurunan fungsi intelektual. Menurut definisi 

ini tidak ada kriteria bahwa retardasi mental tidak dapat 

diperbaiki seperti definisi retardasi mental sebelumnya.
59

 

Banyak pakar menyatakan bahwa definisi ini terlalu 

liberal, karena dengan batasan tes intelegensia di bawah satu 

deviasi standar (1 SD) terdapat hampir 16% dari populasi dapat 

digolongkan sebagai retardasi mental.
60

 

Pada tahun 1973 melalui Manual on Terminology and 

Classfication in Mental Retardation Grossman merevisi definisi 

Heber tersebut. Menurut Grossman retardasi mental adalah 

penurunan fungsi intelektual yang menyeluruh secara 

bermakna dan secara langsung menyebabkan gangguan 

adaptasi sosial, dan bermanifestasi selama masa perkembangan. 
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Menurut definisi ini penurunan fungsi intelektual yang 

bermakna berarti pada pengukuran uji intelegensia berada pada 

dua deviasi standar di bawah rata-rata. Berdasarkan kriteria ini 

ternyata kurang dari 3% populasi yang dapat digolongkan 

sebagai retardasi mental. Periode perkembangan menurut 

definisi ini adalah mulai dari lahir sampai umur 18 tahun. 

Gangguan adaptasi sosial menurut definisi ini secara langsung 

disebabkan oleh penurunan fungsi intelektual.
61

 

 

2. Ciri khas idiot (Lucinda Foundation) 

Istilah idiot sebenarnya sudah tidak dipakai di dunia 

medis untuk menyebut anak-anak yang memiliki kelambatan 

menangkap respon baik secara motorik, kognitif, sosial dan 

bahasa. Apa yang menjadi penyebab keterbelakangan mental 

atau retardasi mental itu? Meski intelligence quotient (IQ) 

bukan satu-satunya cara untuk mengukur anak „idiot‟ tapi 

kebanyakan anak dengan kondisi itu memiliki tingkat 

kecerdasan di bawah normal. 

Orang yang ber-IQ rendah di bawah 70 dan sulit 

berkomunikasi dengan orang lain yang biasanya disebut „idiot‟ 

atau keterbelakangan mental. Orang-orang seperti ini memiliki 
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kepribadian yang unik namun dalam kehidupan sosial sering 

menjadi olok-olokan di masyarakat.
62

 

Seperti dilansir dari keepkidshealthy, Selasa (16/3/2010), 

„idiot‟ diklasifikasikan menurut besarnya IQ, yaitu: 

a. Ringan 

Nilai IQ antara 55-69. Sekitar 85 persen anak „idiot‟ 

berada di kisaran ini, dan tergolong yang berpendidikan. 

Anak-anak tersebut dapat belajar membaca dan menulis 

hingga kelas 4 atau 5. Mereka relatif hidup mandiri dan 

bisa bekerja dengan pelatihan khusus. 

b. Sedang 

Nilai IQ antara 40-54. Sekitar 10 persen anak „idiot‟ 

masuk klasifikasi ini, juga tergolong yang dapat dilatih. 

Anak-anak ini mungkin memiliki potensi akademik di TK 

atau kelas 1. Memiliki kemampuan terbatas untuk membaca 

dan biasanya membutuhkan dukungan dan pengawasan 

sehari-hari dalam kegiatan hidup, dan bisa bekerja dengan 

pelatihan khusus. 

c. Parah 
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Nilai IQ antara 25-39. Sekitar 5 persen anak „idiot‟ 

masuk klasifikasi ini. Anak-anak dengan tingkat ini 

tampaknya tidak akan mampu belajar membaca dan 

menulis, tetapi mungkin bisa ke toilet sendiri dengan dilatih 

dan berpakaian dengan dibantu. Mereka biasanya 

membutuhkan pengawasan dan dukungan total untuk 

kegiatan kehidupan sehari-hari. 

d. Mendalam 

Nilai IQ di bawah 24, dan kurang dari 1 persen anak 

„idiot‟ yang berada di klasifikasi ini. 

Namun sebuah sistem klasifikasi lebih baru 

dikembangkan pada tahun 1992 yang tidak didasarkan pada 

nilai IQ. Pengelompokkan anak keterbelakangan mental 

didasarkan pada jumlah dukungan dan pengawasan 

terhadap kebutuhan individu yaitu intermittent, limited, 

extensive dan pervasive. 

Karakteristik atau cici-ciri orang yang mengalami 

keterbelakangan mental (retardasi mental) menurut 

(Ekawati, Mariana. 2010) dapat dilihat dari segi:
63

 

1. Fisik (Penampilan) 

a. Kebanyakan sama seperti orang normal lainnya. 

b. Ada beberapa anggota badan yang tidak seimbang. 
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c. Pertumbuhan pada gigi yang sedikit berbeda dengan 

orang normal lainnya, misalnya pertumbuhan gigi 

yang tidak sempurna. 

d. Sering mengeluarkan air liur. 

e. Kemampuan motorik (terdiri dari unsur saraf, otot 

dan otak) perkembangannya cenderung lambat 

dibandingkan dengan orang normal lainnya. 

f. Cenderung pendiam dan tidak banyak tingkah. 

 

2. Intelektual 

a. Cenderung lambat untuk mempelajari atau 

menerima pelajaran Akademik. 

b. Kesulitan dalam menerima hal-hal baru misalnnya, 

menerima orang baru dalam lingkungannya. 

c. Kemampuan bicara atau bahasa lambat terutama 

pada penderita retardasi dalam kategori berat. 

d. Mild retardation (retardasi mental ringan), IQ 50-

70, merupakan anak keterbelakangan mental yang 

kemampuan belajarnya paling tinggi, setara dengan 

anak normal usia 12 tahun. 

e. Moderate retardation (retardasi mental sedang), IQ 

30-50, kemampuan belajarnya tergolong tinggi, 

yang setara dengan anak normal usia 7,8 tahun. 
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f. Retardasi berat yang tingkat IQ 30 kebawah, 

kemampuan belajarnya sangat rendah, yang setara 

dengan anak normal usia 3-4 tahun. 

3. Sosial 

a. Mereka lebih sering bergaul dengan orang yang 

lebih muda, seperti anak-anak. 

b. Lebih senang menyendiri atau suka mengisolasi 

dengan lingkungan sosialnya. 

c. Sangat mudah dipengaruhi orang lain. 

d. Cenderung apatis, kurang aktif dengan lingkungan 

sosialnya, kemampuan konsentrasinya dan 

kemampuan mengontrol dirinya sendiri sangat 

kurang.
64

 

Pengobatannya tergantung pada penyebab 

tetapi secara umum tidak ada obat untuk „idiot‟. 

Perawatan hanya dimaksudkan untuk 

mengajarkan keterampilan yang diperlukan untuk 

memaksimalkan bagaimana mereka dapat mandiri. 

Anak-anak yang mengalami keterbelakangan mental 

mungkin memiliki kondisi lainnya juga seperti 

autisme, ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity 

Disorder), gangguan kecemasan, depresi, obcessive 
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compulsive disorder, cerebral palsy, epilepsi, 

hyrocephalus, dan spina bifida, dan masalah tingkah 

laku. Jika ada, kondisi-kondisi tersebut harus 

ditanggapi secara baik. 

3. Orang safih (idiot) 

Safih atau cacat mental atau idiot seperti yang 

dijelaskan dalam bab sebelumnya adalah mereka yang memiliki 

kelainan dalam pertumbuhan dan perkembangan pada mental 

intelektual sejak bayi/dalam kandungan atau masa bayi dan 

anak-anak yang disebabkan oleh faktor biologis maupun faktor 

yang lainnya. Dan mereka memiliki intelegensi dibawah rata-

rata karena terhambat pada masa perkembangan yang 

berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh seperti 

kemampuan kognitif, bahasa, motorik dan visual, sehingga 

mengakibatkan dirinya sukar untuk mengikuti program sekolah 

biasa serta sukar dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan 

sosial. 

Terkait perkawinan yang dilakukan oleh penyandang 

cacat mental (idiot)nada beberapa pendapat. Diantaranya 

menurut pendapat Hanafi dan Hambali bahwa akad nikah yang 

dilakukan oleh orang yang safih adalah sah, baik dia 

memperoleh izin dari walinya atau tidak. Sedangkan menurut 

Imam Syafi‟i bahwa orang yang menderita cacat mental tidak 
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mendapat hak untuk menentukan sesuatu hal yang berkaitan 

dengan dirinya. Hal ini dikarenakan mereka tidak dapat 

mengurus dirinya sendiri, sehingga akad yang dilakukanpun 

dipandang batal kecuali dengan izin wali. Menurut Imamiyah 

mengatakan bahwa akad nikah orang safih (idiot) tidak 

dipandang sah kecuali atas seizin wali.
65

 

Sejalan dengan Jumhur ulama usul Fiqih yang 

mengatakan bahwa dasar adanya taklif (pembebanan hukum) 

terhadap seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Oleh 

karena itu orang yang tidak atau belum berakal tidak dibebani 

taklif  karena mereka dianggap tidak dapat memahami hukum 

taklif. Disyaratkan pula seseorang baru bisa diberi beban 

hukum, jika sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1. Harus memiliki kemampuan untuk memahami dalil taklif, 

baik bersumber dari al-Qur‟an dan hadits atau melalui 

orang lain. 

2. Usianya sudah dewasa. 

3. Mukallaf harus bisa menanggung beban taklif. Beban 

Taklif ini dalam pandangan ahli ushul, terbagi menjadi dua 

yaitu : 
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a. Ahliyah al-Wujub (kecakapan menaggung hak dan 

kewajiban). Kecakapan ini sudah ada sejak 

ditiupkannya roh kedalam tubuh.  

b. Ahliyah al-Ada’ (kecakapan bertindak). Maksudnya 

kepantasan seseorang untuk dipandang sah segala 

perkataan dan perbuatannya. Sedangkan dasar untuk 

mengetahui status Ahliyah al-Ada’ (kecakapan 

bertindak) adalah kemampuan akal. Maka orang yang 

belum memiliki kemampuan akal secara sempurna, 

seperti anak yang belum mumayyiz dan orang gila, 

dianggap tidak memiliki status Ahliyah al-Ada’ 

(kecakapan bertindak).
66

 

Dengan memperhatikan faktor Ahliyyatul, 

khususnya Ahliyyatul Ada’, maka penderita cacat 

mental tentunya tidak dapat menerima pembebanan 

hukum taklif. Hal ini dikarenakan dirinya tidak 

mempunyai kepantasan untuk disebut mahkum ‘alaih 

(orang yang terkena pembebanan hukum). 

Imamiyah, Hambali dan Hanafi sepakat bahwa 

apabila seorang anak kecil telah menginjak balig dalam 

keadaan mengerti lalu terkena ke-safih-an, maka 

perwaliannya berada di tangan hakim, bukan pada ayah 
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dan kakek, apalagi pada orang-orang yang menerima 

wasiat dari mereka berdua.
67

 Namun bila mereka safih 

(idiot) dan gila sejak kecil maka perwaliannya berada 

ditangann ayah maupun kakek dari pihak ayah.
68

 

Dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami 

istri yang mengalami cacat mental. Maka perlu kita 

pahami kembali bahwa dasar adanya taklif 

(pembebanan hukum) bagi mukallaf adalah karena 

adanya akal dan kemampuan memahami padanya. Oleh 

karena itu orang yang tidak atau belum berakal tidak 

dibebani taklif karena mereka dianggap tidak dapat 

memahami hukum taklif. 

Dapat dipahami disini peran akal merupakan 

faktor utama dari syari‟at Islam untuk menentukan 

seseorang sebagai mukallaf dan dapat terkena taklif 

(pembebanan hukum). Karena itu meskipun seseorang 

sudah mencapai balig tetapi akalnya tidak sehat maka 

hukum taklif tidak dibebankan kepada mereka.
69

 

Adapun kewajiban nafkah, zakat dan anti rugi 

atas anak kecil, safih dan orang gila maka hal itu 

                                                             
67

Abd Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 168-

169. 
68

Mughniyah, Fiqih lima madzab, trans. Masykur A.B, Afif Muhammad, and Idrus Al-

Kaff (Jakarta: Lentera, 1996), 348. 
69

TM. Hasbi ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, (Semarang PT. Pustaka Rizki 

Putra, 2001), hlm. 501. 



52 
 

pentaklifannya bukanlah kepada mereka. Namun hal 

tersebut pentaklifannya kepada wali atas mereka dengan 

menunaikan hak dan kewajiban keharta-bendaan ysng 

terkena pada mereka. Sementara itu Imam Syafi‟I 

mengatakan bahwa orang yang menderita cacat mental 

tidak mendapat hak untuk menentukan sesuatu hal yang 

berkaitan dengan dirinya. 

Hal ini dikarenakan mereka tidak dapat 

mengurus dirinya sendiri, sehingga akad yang 

dilakukanpun dipandang batal kecuali dengan izin 

walinya.
70

 

Berdasarkan hal diatas maka segala konsekuensi 

yang akan terjadi menjadi tanggung jawab penuh 

seorang wali. Kaitannya dengan perkawinan, maka hal-

hal yang akan terjadi setelah diikrarkannya ijab dan 

qabul sepeti pemenuhan mahar, nafkah istri baik berupa 

nafkah pangan, sandang dan tempat tinggal, nafkah 

untuk anak. Semuanya menjadi tanggung jawab mutlak 

seorang wali sebagai pengampu dari orang yang safih 

tersebut. 
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BAB III 

FAKTOR-FAKTOR SUAMI PENYANDANG CACAT MENTAL (IDIOT) 

BAHAGIA DALAM RUMAH TANGGA DI KECAMATAN BANDAR 

KABUPATEN PACITAN 

 

A. Profil letak Geografis, kondisi Sosial Ekonomi di Kecamatan Bandar 

Kabupaten Pacitan. 

        Bandar adalah sebuah Kecamatan yang secara administratif 

berada di dalam Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. 

Letak geografis Kecamatan Bandar terletak di Kabupaten pacitan yang 

berada di atas perbukitan dengan ketinggian 946 m dari permukaan air 

laut. Pada dasarnya Kecamatan Bandar terdapat kesamaan dengan 

Kecamatan diwilayah Kabupaten Pacitan baik geografi, penduduk maupun 

kondisi lain pada umumnya.
71

 

Kecamatan ini merupakan daerah yang dilalui jalan raya antar kota 

Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Ponorogo. Sebagian besar 

masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani baik yang memiliki 

lahan sendiri maupun yang hanya bekerja sebagai buruh tani di ladang 

tetangga. Beberapa anggota masyarakat bekerja sebagai pedagang yang 

mendirikan toko dipinggir jalan antar kota, ada juga yang berprofesi 

sebagai pedagang kambing dan sapi. Sedangkan sebagian kecil bekerja 
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sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di kantor-kantor Kecamatan 

Bandar. 

Sedangkan luas Kecamatan Bandar 1.797,316 ha dengan 

pemanfaatan  lahan sebagai berikut: 

a. Sawah   : 338,000 ha 

b. Tegalan/Ladang  : 989,216 ha 

c. Pekarangan  : 216,000 ha 

d. Bangunan   : 123,000 ha 

e. Kuburan   : 4,000 ha 

f. Lain-lain   : 127,000 ha 

Luas daerah menurut jenis tanah pada tahun 2018 

Desa Tanah sawah Tanah kering Jumlah (Ha) 

Petungsinarang 87,50 1,735.88 1,823.38 

Ngunut 255.10 1,149.91 1,405.01 

Bandar 338.50 1,515.10 1,853.60 

Kledung 181.40 1,140.20 1,321.60 

Tumpuk 153.30 958.40 1,111.70 

Watupatok 150.20 1,096.40 1,246.60 

Bangunsari 186.20 996.20 1,182.40 
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Jeruk 320.10 1,460.70 1,780.80 

Jumlah 1,672.30 10,052.79 11,725.09 

Sumber data : kordinator Statistik Kecamatan Bandar
72

 

Jumlah pemeluk agama 

Desa Islam Kristen 

Khatolik 

Kristen 

protestan 

Hindu Budha 

Petungsinarang 5,975 - - - - 

Ngunut 5,528 - - - - 

Bandar 8,281 - - - - 

Kledung 3,377 - - - - 

Tumpuk 5,501 - - - - 

Watupatok 4,136 - - - - 

Bangunsari 4,899 - - - - 

Jeruk 7,618 - - - - 

Jumlah 45,315 - - - - 

 Sumber Data : KUA Kecamatan Bandar.
73

 

 

B. Rumah tangga suami penyandang cacat mental (idiot) di Kecamatan 

Bandar Kabupaten Pacitan  

1. Kondisi rumah tangga suami penyandang cacat mental (idiot) 
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Dari pergaulan kehidupan sehari-hari kondisi rumah tangga suami 

penyandang cacat mental (idiot) di Kecamatan Bandar Kabupaten 

Pacitan bisa dikatakan baik-baik saja dalam arti rumah tangga mereka 

setiap harinya beraktifitas seperti biasanya atau seperti kebiasaan orang 

normal, yang ternyata selama ini mereka juga mempunyai pekerjaan 

serabutan. Hasil dari pekerjaan tersebut digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan keluarganya (anak dan istri). Jika dilihat dari aspek 

memberi nafkah kebendaan seperti pakaian, tempat tinggal dan makan 

sehari-hari mereka juga mampu untuk memenuhinya walaupun tidak 

setara dengan orang normal lainnya. Dan jika di lihat dari nafkah batin 

yang meliputi nafkah biologis maka meraka selama ini juga mampu 

untuk memenuhinya, hal tersebut dibuktikan dengan mereka memiliki 

keturunan.
74

 Demikian pula dengan sang istri juga mampu 

melaksanakan kewajibannya melayani suami dengan baik meskipun 

keadaan suaminya cacat mental (idiot) istri bisa menerima dan tidak 

memandang kekurangan suami. Jika dilihat dari kewajiban bersama 

seperti halnya mendidik dan mengasuh anak mereka selama ini juga 

bisa dikatakan mampu untuk mendidiknya, namun hanya sebatas 

kemampuan dari mereka saja dan selebihnya orang tua maupun 

saudara terdekat yang mendidik anak mereka dalam kehidupan sehari-

hari. Disamping itu walaupun mereka tidak mampu penuh untuk 

mendidik anak namun tanggung jawab mereka sebagai orang tua untuk 
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mendidik selalu ada, hal tersebut dapat dibuktikan dengan mereka 

sekolahkan anaknya dalam pendidikan formal sekolah dasar.
75

 

2. Kewajiban suami penyandang cacat mental (idiot). 

Pada umumnya antara hak dan kewajiban bagi orang normal 

maupun penyandang cacat mental (idiot) mereka sama-sama memiliki 

hak dan kewajiban. Ketika seorang muslim telah mengucapkan akad 

dalam prosesi perkawinan, berarti nahkoda perkawinan sudah mulai 

dijalankan. Suami dan istri harus merapat untuk bekerjasama, 

melakukan kewajiban masing-masing dan memperoleh hak-hak  

mereka seperti yang sudah  dijanjikan dan dijelaskan  dalam agama 

Islam. Serta sejak para mempelai sudah mengadakan perjanjian  

melalui akad kedua belah pihak  telah terikat dan sejak itulah mereka 

mempunyai kewajiban  dan hak, yang tidak mereka miliki 

sebelumnya.
76

 

kewajiban seorang suami adalah : 

a. Memberi nafkah lahir dan batin / pergaulan suami istri 

Ajaran Islam menetapkan bahwa suami bertanggung jawab 

untuk menafkahi istrinya, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. 

Nafkah lahir Rasulullah saw bersabda: 

"Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas Telah 

menceritakan kepada kami Syu‟bah dari Adi bin Tsabit ia berkata; 

Aku mendengar Abdullah bin Yazid Al Anshari dari Abu Mas‟ud 
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Al Anshari maka aku berkata; Dari Nabi shallallahu 'alaihi 

wasallam, beliau bersabda: “Jika seorang muslim memberi nafkah 

pada keluarganya dengan niat mengharap pahala, maka baginya hal 

itu adalah sedekah”. 

Walaupun memberi nafkah itu merupakan kewajiban yang 

harus dipenuhi oleh seorang suami yang merupakan kepala rumah 

tangga, tetapi sesuai dengan dalil yang di atas, memberi nafkah itu 

tidak boleh berlebih-lebihan, dalam artian melewati batas 

kemampuan suami itu, yang nantinya akan membuat suami itu 

sengsara. Dan tidak boleh juga kurang, yang nantinya akan 

berakibat memberatkan sang istri. 

Sebenarnya berbagai macam pendapat ulama di atas itu 

sejalan dengan anjuran Rasulullah SAW. Yang melarang setiap 

suami meninggalkan istrinya dalam waktu yang terlalu lama, 

walaupun untuk tujuan berdzikir, beribadah dan jihad. Karena 

perbuatan yang demikian itu pada hakikatnya akan menyiksa 

perasaan istri. 

Selain hanya untuk memenuhi kebutuhan nafsu syahwat, 

memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan dari ikatan 

perkawinan. Oleh karena itu, salah satu dari suami atau istri tidak 

boleh menghalangi yang lainnya untuk memenuhi hak 

berhubungan suami istri. Hak berhubungan suami istri ini 

ditetapkan oleh syara. 
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Dalam memenuhi kebutuhan keluarga hendaklah seorang 

suami mencari nafkah dengan cara yang halal agar diberkahi oleh 

Allah Subhanahu wa Ta‟ala dan mendapat pahala karena telah 

memenuhi kebutuhan keluarganya.
77

 

b. Mempergauli istri dengan baik 

Islam memandang rumah tangga dengan mengidentifikasi 

sebagai tempat ketenangan, keamanan dan kesejahteraan. Islam 

juga memandang hubungan dan jalinan suami-istri dengan 

menyifatinya sebagai hubungan cinta, kasih dan sayang, dan 

menegakkan unsur ini di atas pilihan dan kemauan mutlak agar 

semuanya dapat berjalan dengan sambut menyambut, sayang 

menyayangi dan cinta mencintai. Suami harus memperbaiki 

pergaulannya dengan istri, untuk itu harus menggauli mereka 

dengan cara yang mereka senangi. Jangan memperketat nafkah 

mereka, jangan menyakiti mereka melalui perkataan maupun 

perbuatan. Atau menyambut mereka dengan wajah yang muram 

dan menyambut mereka dengan mengerutkan dahi. 

Dan apabila suami tidak menyenangi istrinya karena 

keaiban akhlak atau fisik mereka yang tidak menyenangkan, 

bersabarlah, karena Allah menjadikan kebaikan itu menyeluruh, 

menyangkut segala sesuatu, termasuk pada mereka yang tidak 

disukai itu. 

                                                             
77

Bima Satria, http://Bimasatria. Blogspot.com/22/11/2017, Diakses pada tanggal 15 Juli 

2018, jam 11:51. 

http://bimasatria/


60 
 

Orang-orang saleh pernah berkata, Seorang istri itu laksana 

botol, maka penuhilah botol itu dengan minuman yang engkau 

sukai. Orang saleh yang lain pernah berkata, dalam menghadapi 

seorang wanita, kita memerlukan sedikit humor, tutur kata yang 

lembut, melipur lara, dan perhatian yang cukup. Juga diingat, 

tutur kata yang baik termasuk sedekah. 

Islam melarang suami melukai perasaan istri dengan 

perkataan. Karena hal itu yang akan membuka terjadinya 

pemukulan dan kekerasan lain oleh suami kepada istri, akibatnya 

istri akan tersakiti secara fisik juga mentalnya, walaupun dalam 

batas-batas yang dibenarkan oleh syariat karena istri tidak taat 

kepada suaminya boleh memukulnya. Karena memukul 

merupakan perubahan hukum dari kesulitan kepada kemudahan 

karena suatu alasan disebabkan latar belakang hukum asli. Sebab 

larangan itu merupakan rasa kasihan dan sayang kepada mereka. 

c. Kewajiban membina dan mendidik mereka. 

   Al-Imam As-Sa‟di Ra, berkata: “tidak akan selamat seorang 

hamba kecuali jika ia telah menunaikan perintah Allah terhadap 

dirinya dan terhadap siapa saja yang dibawah tanggung jawabnya 

dari para istri dan putra-putrinya, serta yang lainnya yang dibawah 

kewenangan dan pengaturannya. Engkau sebagai kepala rumah 

tangga, wajib menjaga dirimu dan keluargamu, istri dan putra- 

putrimu dari dahsyatnya api neraka jahannam. Dengan menegakkan 
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amar ma‟ruf nahi munkar dalam rumah tanggamu, mengajak 

mereka kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kejelekan. 

Engkau harus berupaya semaksimal mungkin dalam 

mengondisikan keluargamu untuk menjalankan kewajiban yang 

Allah perintah kepada mereka. Diantaranya kewajiban shalat, maka 

kepala rumah tangga harus memerintahkan keluarganya untuk 

melaksanakannya”. 

Allah Subhanahu wa Ta‟ala berfirman : 

“Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan shalat”. 

d. Kewajiban Bergaul dengan Mereka Secara Baik 

    Hendaknya seorang suami dalam membina keluarganya 

dengan cara yang baik, lemah lembut dan penuh kasih sayang, 

bukan dengan kekerasan. Allah Subhanahu wa Ta‟ala telah 

memerintahkan yang demikian itu dalam firman-Nya (artinya), 

“bergaullah dengan mereka secara patut”. 

   Berkata Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat 

tersebut, “Maniskanlah perkataan kalian terhadap mereka, 

baguskanlah perbuatan dan penampilan kalian sebagaimana 

kalian senang jika istri-istri kalian seperti itu, maka berbuatlah 

engkau untuk dia seperti itu pula”. 

  Demikian pula, engkau harus membersihkan rumah 

tanggamu dari berbagai sarana yang dapat merusak aqidah, 
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akhlak, dan juga sarana yang membuat mereka lalai dari berdzikir 

kepada Allah.
78

 

   Dunia benar-benar fitnah, telah terbuka lebar-lebar pintu 

fitnah yang membuat lalai bani Adam. Waktu shalat telah tiba, 

adzan dikumandangkan, beberapa orang saja yang sudi menjawab 

panggilan adzan dan mau mengerjakan shalat diawal waktu. 

Bahkan tidak sedikit dari mereka yang tidak shalat. Mereka masih 

asyik ada di mal-mal, warnet-warnet, pasar-pasar atau yang lain. 

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

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

atas sebahagian yang lain (wanita), perempuan-perempuan saleh 

adalah mereka yang menaati suaminya, yang memelihara 

(merahasiakan) segala apa yang terjadi antara suami dan istri 

berdasar perintah Allah dan (terhadap) perempuan yang kamu 

khawatir akan berbuat (durhaka) kepadamu, maka berilah nasehat, 

jangan tidur seranjang dengannya,dan pukullah mereka jika 

mereka kembali menaatimu, janganlah kamu berlaku curang 

terhadap mereka sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Besar” 

(an-Nisa Ayat 34). 

   Terkait perkawinan yang dilakukan oleh para penyandang 

cacat mental (idiot) di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, ada 

proses lamaran atau peminangan dan proses ijab dan qabul, dan 
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akad ini disaksikan oleh saksi masing-masing, menyertakan 

mahar, wali serta juga menghadirkan  petugas pencatat.  

  Sebagaimana pemaparan dari Ibu Girah selaku orang tua 

dari Sarju penyandang cacat mental (idiot) tentang adanya 

lamaran sebelum pernikahan, dalam hal ini Ibu Girah mengatakan 

bahwa sebagai berikut: “Dulu Sarju yang mengalami kelainan 

cacat mental (idiot) dan keluarga datang ke rumah orang tua 

Soryati mbak untuk mengajak menikah Soryati. Sarju menjual 

kambingnya untuk membelikan emas Soryati, agar Soryati mau 

untuk dinikahinya”. Jadi pernikahan mereka di carikan orang 

tua”.
79

 

  Berikutnya pemaparan dari Ibu Tukimah selaku orang tua 

dari Rebo  penyandang cacat mental (idiot) sebagai  berikut: 

“Ada mbak, dulu anak saya Rebo datang kerumah Cikrak untuk 

mengajak menikah Cikrak, tapi yang menyatakan untuk menikah 

bukan anak saya tetapi Wagiman. Karena waktu acara itu saya juga 

ikut serta”.
80

 

Demikian juga pemaparan dari Ibu Sarti selaku kakak dari 

Tunaji penyandang cacat mental (idiot) sebagai berikut: “Iya mbak 

dulu adik saya Tunaji didampingi oleh pak TR datang kerumah 

orang tua Simur untuk melamarnya, lalu pak RT juga menjelaskan 

bagaimana keadaan Tunaji yang seperti itu, apakah Simur bisa 
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menerimanya atau tidak. Lalu Simur dan keluarga menerima dan 

mensetujuinya ”.
81

 

Untuk mengungkap apakah suami penyandang cacat mental 

(idiot) itu bekerja untuk membebankan nafkah kepada istri dan 

anak, penulis melakukan wawancara dengan beberapa tokoh 

masyarakat termasuk orang tua, tetangga, saudara dan lain-lain.  

Sebagaimana pemaparan dari Bapak ketua KUA 

Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, bahwa dari ketiga keluarga 

penyandang cacat mental (idiot) tersebut rata-rata telah 

melangsungkan pernikahan selama 23-26 tahun. Dari 

keterangannya selama ini ketiganya hidup rukun dan bahagia 

layaknya orang normal. Dan rata-rata mereka baru bisa memiliki 

anak atau keturunan kurang lebih setelah menikah selama 8 sampai 

10 tahun.
82

 

Menurut Ibu Situn kakak dari Sarju suami penyandang 

cacat mental (idiot) mengenai nafkah batin bisa menerima atau 

tidak, bahwa istri bisa menerima keadaan suami yang seperti itu 

serba kekurangan tapi tetap bisa memenuhinya. Jadi pada dasarnya 

dalam kondisi seperti itu suami tetap wajib memberi nafkah 

semampu mereka saja, Dan apabila suami belum mampu 
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mencukupi maka istri bisa mencukupinya dengan sebisanya dan 

tidak memandang rendah suaminya agar bisa saling melengkapi.
83

 

Menurut Ibu Sisum selaku kakak Rebo suami penyandang 

cacat mental (idiot) dalam kehidupan sehari-hari mereka 

melakukan aktifitas yang semestinya orang normal juga lakukan, 

seperti bekerja dan kadang juga mengikuti kegiatan masyarakat 

seperti kerja bakti, rutinan yasinan dan lain sebagainya.
84

 

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah batin kepada 

istri  akan tercapai ketika suami mampu melakukan dan mampu 

untuk bekerja menghasilkan uang untuk kebutuhan nafkah istri 

dalam sehidupan sehari-hari. Terkait dengan pemenuhan kewajiban 

suami penyandang cacat mental (idiot) di Kecamatan Bandar 

Kabupaten Pacitan beberapa informan memberikan keterangan, di 

antaranya menurut: 

Pemaparan dari Bapak Kateni sebagai tokoh masyarakat 

sebagai berikut: “Para penyandang cacat mental (idiot) bahwa, 

peranan wali dalam rumah tangga peyandang cacat mental (idiot) 

sangatlah penting karena mengingat perkawinan tersebut adalah 

sah atas ijin wali. Hak kewajiban sebagai pasangan suami istri itu 

harus terpenuhi dan dilakukan kedua belah pihak. Namun karena 

kondisi suami penyandang cacat mental (idiot) maka pemenuhan 

kewajiban sebagai suami istri semampu mereka saja. Bahwa para 
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penyandang cacat mental (idiot) masih bisa bekerja ya kerjanya 

seperti menanam jagung, menanam singkong dan terkadang 

disuruh tetangga untuk bekerja di tempatnya. Dari bekerja tersebut 

ya diberikan kepada sang istri dan anaknya. Walaupun keadaanya 

seperti itu tapi dia mau bekerja semampu dan sebisanya. Lalu yang 

sering memberikan uang untuk sekolah anaknya justru malah orang 

tua dari penyandang cacat mental (idiot) tersebut.
85

 

Demikian juga pemaparan dari Bapak Tisman selaku tokoh 

masyarakat adalah sebagai berikut: “bahwa jika dilihat  dari 

kematangan biologis dan umur maka para penyandang cacat 

mental (idiot) yang telah melaksanakan perkawinan sudah dapat 

dikatakan dewasa. Karena kebanyakan dari mereka menikah pada 

usia 25 tahun keatas, bahkan juga banyak yang melaksanakan 

perkawinan pada usia 30 tahun.
86

 

Berikutnya pemaparan dari Setu selaku Kakak dari Tunaji 

penyandang cacat mental (idiot) bahwa nafkah batin juga 

dilakukan layaknya orang normal, tetapi awal-awal mereka 

menikah meraka belum mengerti betul mengenai kewajiban suami 

istri, atas dorongan dan dukungan serta nasehat dan bimbingan dari 

keluarga mereka melakukan hubungan suami istri yang di buktikan 

bahwa mereka juga mempunyai keturunan.
87
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Berikutnya juga pemaparan dari Bapak Sobari selaku orang 

tua Cikrak penyandang cacat mental (idiot) bahwa kewajiban 

pasangan suami istri berdasarkan kemampuan mereka masing-

masing. Karna adanya keterbatasan yang dimiliki maka mengenai 

kewajiban pasangan suami istri di beritahu dan di bimbing oleh 

orang terdekat seperti keluarga terdekat.
88

 

Lalu pemaparan dari Bapak Dipo selaku orang tua dari 

Sarju penyandang cacat mental (idiot) untuk nafkah batin mereka 

bisa melakukan hal tersebut karena diberitahu keluarga dan 

tetangga agar mau melakukannya sesuai apa yang harus 

dilakukan.
89

 

Berikutnya pemaparan dari Ibu Bunder selaku orang tua 

Simor istri dari Tunaji suami penyandang cacat metal (idiot) bahwa  

sebelum terjadi akad nikah anaknya sudah diberitahu bahwa 

keadaan suaminya seperti itu, maka Ibu Bunder memberi tahu dan 

mengajari bagaimana cara memberikan nafkah batin kepada 

suaminya,dan diberitahu pula bahwa Simor harus lebih perperan di 

bandingkan suaminya. 
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BAB IV 

FAKTOR KEBAHAGIAAN KELUARGA CACAT MENTAL (IDIOT) DI 

KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN 

 

A. Analisa tentang  pembentukan keluarga bahagia dalam perkawinan 

cacat mental (idiot).  

Pernikahan adalah sebuah akad yang memberikan faedah 

kepemilikan untuk bersenang senang secara sadar (sengaja) bagi seorang 

pria dengan seorang wanita. Bersenang-senang dalam aspek fisik maupun 

biologis. Dalam pernikahan tentunya tujuan seseorang adalah 

mendapatkan kebahagiaan yang hakiki sehingga pernikahan bukanlah hal 

untuk main-main dan dipermainkan. 

Sejalan dengan itu Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada 

para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya 

kemampuan. Secara tidak langsung al-Qur‟an dan Hadits mengakui bahwa 

kedewasaan sangat penting dalam perkawinan.  

Usia dewasa dalam fikih ditandai dengan peristiwa biologis yang 

bersifat jasmani yaitu tanda-tanda yang secara umum anatara lain, 

sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan 

haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.
90

 Apabila terjadi 

kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmani (biologis) nya, 

sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani 
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bagi pria atau mengeluarkan darah haid bagi wanita tetapi orang tersebut 

belum mengelurkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode 

balighnya berdasarkan usia yang lazim sesorang mengeluarkan tanda-

tanda baligh.
91

 Para ulama madzhab sepakat bahwa haid dan hamil 

merupakan bukti ke-baligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena 

terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan menegelurkan 

sperma merupakan tanda kebaligan bagi laki-laki.
92

 

Hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak 

dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai 

beberapa kewajiban. Mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri 

kita kembalikan kepada masalahah mursalah, Allah berfirman di dalam 

surat al-Baqarah ayat 286 : Allah tidak membebani seseorang melainkan 

sesuai dengan kesanggupannya. Artinya kemampuan mereka sebagai 

pasangan suami istri memang tidak seperti orang normal pada umumnya 

maka dalam pemenuhan dan hak dan kewajiban berdasarkan kemampuan, 

akan tetapi kalau pernikahan itu hanya sebatas hubungan biologis ya 

biarkan seperti itu saja intinya secara sosial selamat.  

Imamiyah, Hambali dan Hanafi sepakat bahwa apabila seorang 

anak kecil telah menginjak baligh dalam keadaan mengerti lalu terkena ke-

safih- an, maka perwaliannya berada di tangan hakim, bukan pada ayah 

dan kakek, apalagi pada orang-orang yang menerima wasiat dari mereka 
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berdua.
93

 Namun bila mereka safih (idiot) dan gila sejak kecil maka 

perwaliannya berada ditangan ayah maupun kakek dari pihak ayah.
94

 

Keluarga merupakan satuan unit terkecil di dalam bermasyarakat. 

Keberadaanya di dalam sebuah rumah tangga tentu saja akan memberikan 

dampak terhadap pembentukan masyarakat di sekelilingnya. Oleh 

karenanya pasangan suami istri mempuenyai kewajiban yang luhur untuk 

menegakkan pondasi rumah tangga sebagai unsur susunan dalam 

masyarakat. Agama islam telah mengatur terkait pelaksanaan suami  

kewajiban suami itri dalam sebuah rumah bahagia.
95

 Pada bagian ini 

penulis akan menjelaskan bagaimana pembentukan keluarga bahagia 

dalam perkawinan suami penyandang cacat mental (idiot) yang didapatkan 

dari hasil wawancara. 

Seorang suami adalah pemimpin dalam keluarga, pada dirinya 

terletak tanggung jawab yang besar, kewajiban yang bermacam-macam 

terhadap keluarganya, dirinya dan agamanya yang harus ia letakkan secara 

seimbang, sehingga satu kewajiban tidak menurangi kewajiban yang lain. 

Akan tetapi bagaimana jika suami tersebut mengalami cacat mental (idiot), 

apakah masih bisa memimpin keluarga secara baik. Perkawinan 

penyandang cacat mental (idiot) sangat mungkin terjadi terutama bagi 

mereka yang berada dalam tipe ringan dengan IQ antara 50-70. Adanya 

kesukarelaan dari masing-masing pihak calon mempelai pria dan wanita 
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juga partisipasi dari seluruh keluarganya serta orang-orang yang 

berkepentingan dengan perkawinan tersebut semakin mendukung 

kebahagiaan perkawinan tersebut. Dengan demikian tujuan perkawinan 

mencapai keluarga sakina, mawadah, dan rahmah sangat mungkin tercapai 

dengan adanya dukungan penuh dari pihak keluarga kedua mempelai. 

Memelihara kehormatan suami bisa dilakukan dengan banyak cara 

yang dalam penelitian ini dimaksudkan adalah salah satunya, tidak 

memotong pembicaraan suami, dan memanggil suami dengan panggilan 

yang baik. Jadi dengan cara seperti itu keluarga mereka akan terbentuk 

bahagia sakinah, mawadah dan rahmah. 

 

B. Analisa tentang keluarga penyandang cacat mental (idiot) bahagia 

dalam rumah tangga. 

Para penyandang cacat mental, baik yang ada di kelembagaan 

maupun di luar, memiliki hak-hak mendasar yang harus diawasi dan 

dilindungi. Hak-hak dasar itu meliputi hak kriminal dan sipil. Pada hak 

sipil meliputi kemampuan untuk membuat kontrak kerja dan menikah.
96

 

Pada dasarnya setiap manusia memiliki hak yang sama untuk memperoleh 

kebahagiaan dalam hidupnya. Setiap orang berhak untuk tumbuh dan 

berkembang dalam lingkungan yang kondusif dan suportif, termasuk bagi 

mereka yang mengalami keterbelakangan mental. Kewajiban suami 

merupakan hak bagi istri. Kewajiban suami terhadap istrinya yang 
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merupakan hak istri dari suaminya tidak ada yang berbentuk materi secara 

langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk bukan materi atau 

bukan kebendaan. Kewajiban yang bersifat bukan materi atau bukan 

kebendaan itu adalah mengauli istrinya secara layak sesuai dengan 

kodratnya. 

Taat kepada suami hanya dalam hal - hal yang dibenarkan agama, 

bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT. Seorang istri tidak boleh 

keluar dari rumah kecuali setelah memperoleh izin dari suami, Rasulullah 

telah menjadikan ridha suami sebagai penyebab masuk surga. Maka istri 

penyandang cacat mental tidak pernah keluar rumah sendirian, suaminya 

atau keluarga selalu menemani kemana si istri pergi kecuali ketika ia 

mengantar sekolah anak dan menemani anak bermain. Suami penyandang 

cacat mental juga tidak pernah memerintah istrinya untuk melakukan hal 

hal yang menyalahi norma agama. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi dalam perkawinan, suami 

penyandang cacat mental (idiot) di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, 

banyak pertanyaan yang muncul dalam benak kita. Apakah mereka 

mampu memenuhi kewajiban sebagai suami istri, lalu bagaimana cara 

mereka memenuhi kewajiban tersebut, dan faktor apa saja yang 

menjadikan keluarga cacat mental (idiot) mendapatkan kebahagiaan. Suatu 

hal mengejutkan bahwa ternyata dalam kehidupan keluarga mereka sehari-

hari, mereka bisa hidup rukun dan bahagia layaknya keluarga yang normal 

yang telah dijelaskan dalam hukum Islam. Dan tanpa disangka bahwa 
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mereka juga mendapatkan keturunan yang normal (tidak cacat mental).  

Bahwa dalam Islam suami wajib memberikan nafkah lahir batin kepada 

keluarganya, akan tetapi apabila keadaan suami yang seperti itu 

penyandang cacat mental (idiot) maka wajib nafkah atau tidaknya dilihat 

dari kondisi kehidupan sehari-hari dan kondisi suaminya, selama suami 

masih bisa bekerja maka suami masih tetap wajib nafkah, walaupun 

memberikan  nafkah semampunya saja karna mempunyai keterbatasan 

tersebut. 

Lebih dikuatkan lagi dengan kerelaan istri bahwa si istri bisa 

menerima keadaan suami penyandang cacat mental (idiot) dengan rela dan 

tidak memandang  rendah suaminya. Apabila sang suami tidak mampu 

membebankan sesuatu untuk keluarganya seperti kewajibannya terhadap 

nafkah disebabkan karena dia sakit atau cacat maka hal ini merupakan 

suatu pengecualian yang terpenting bahwa wanita harus mengingat dia 

bekerja menggantikan posisi suami dalam hal mencari nafkah senantiasa 

meminta ridlonya dan jangan memandang hina suaminya. 

Dalam rangka mewujudkan keharmonisan dalam sebuah hubungan 

suami istri tersebut maka Allah memberikan tuntunan berupa aturan-aturan 

hukum terkait hak dan kewajiban pemberian dan penerimaan nafkah, yang 

dimaksud pemberian nafkah disini adalah untuk istri sebagai pemenuhan 

atas kebutuhannya berupa makanan, pakaian, rumah, pembantu rumah 

tangga, dan lainnya yang sesuai berdasarkan kebutuhan dan kebiasaan 

yang ada dalam masyarakat di sekeliling. 
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Dari hasil beberapa pemaparan di atas, didapat data bahwa 

pemenuhan kewajiban suami istri dan faktor yang menjadikan keluarga 

bahagia tidak berbeda jauh dengan manusia normal pada umumnya, hanya 

saja titik letak perbedaanya karena mereka memiliki kemampuan akal 

yang dibawah normal (idiot) maka dalam pemenuhan  kewajiban hanya 

sebatas dari kemampuan mereka saja, selebihnya menjadi tanggung jawab 

dari orang tua. Dan yang menyebabkan keluarga  mereka bahagia sampai 

saat ini adalah istri bisa menerima keadaan suaminya dan mau saling 

melengkapi satu sama lainnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat 

skripsi ini, serta berdasarkan pula pada rumusan masalah yang ada. Maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penyandang cacat mental (idiot) adalah manusia yang tidak normal, 

maka faktor kebahagia mereka belum sempurna dalam mengurus 

rumah tangga, ketika menjadi suami untuk memimpin rumah tangga 

seperti memberi kewajiban nafkah lahir batin kepada istri serta 

pemenuhan kebutuhan lainnya yang dikerjakan normalnya seorang 

suami normal. Seperti yang dibayangkan bahwa penyandang cacat 

mental (idiot) tidak bisa membentuk keluarga bahagia, ternyata tidak 

disangka bahwa faktor kebahagiaan terpenuhi layaknya orang normal, 

adanya dukungan keluarga dan istri bisa menerima keadaan suami 

penyandang cacat mental. 

2. Dengan memperhatikan faktor Ahliyah, khususnya Ahliyah al-Ada‟, 

maka penderita cacat mental tentunya tidak dapat menerima 

pembebanan hukum taklif. Oleh karena itu orang yang tidak atau 

belum berakal tidak dibebani taklif karena mereka dianggap tidak 

dapat memahami hukum taklif. Maka pemenuhan kewajiban suami 

penyandang cacat mental (idiot) sebenarnya tidak sempurna jika harus 

disesuaikan dengan pemenuhan kewajiban suami secara normal.  
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A. Saran –saran 

Sesuai dengan topik permasalahan yang menjadi obyek penelitian 

skripsi ini, penulis ingin mengemukakan beberapa saran yang semoga 

dapat bermanfaat bagi kita semua, yaitu: 

1. Keluarga bahagia sejahtera tidak akan pernah terbentuk dengan 

sendirinya, namun harus ada upaya nyata oleh anggota keluarga untuk 

mewujudkannya. Hendaknya harus lebih meningkatkan peran dan 

fungsinya dalam mengawasi dan membina keluarga peyandang cacat 

mental (idiot) sehingga diharapkan nantinya keluarga yang dibangun 

bisa menjadi keluarga yang bahagia sejahtera sakinah, mawadah, 

warahmah. 

2. Untuk para tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya 

hendaknya tidak boleh menyisihkan atau mengucilkan orang yang 

mengalami penyandang cacat mental (idiot) sebagai orang yang 

tersisih dan tidak bisa membina rumah tangga. Justru dari keluarga 

tersebut kita bisa belajar menerima sesuatu tanpa memandang 

kekurangannya dan harusnya masyarakat lebih ikut berperan serta 

untuk membina keluarga penyandang cacat mental (idiot) menjadi 

bahagia dalam rumah tangga.  
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