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MOTTO

َد ْر ُء ْرن َدً َد ِسا ِس ُءي َد َّد ٌمو َد َد ْر ْر
هل َد ه ِس ن َدً َد ِسن ِس
Menghindari madarat (bahaya) harus didahulukan atas mencari/menarik
maslahah/kebaikan. 1
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Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqiyah, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung 1997)

PERSEMBAHAN
Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Sembah sujud serta puji dan syukurku pada-Mu Allah SWT atas rahmat dan hidayahMu telah memberikan ku kekuatan, kesehatan, semangat pantang menyerah dan
memberkahiku dengan ilmu pengetahuan serta cinta yang pasti ada disetiap ummatMu. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat
terselesaikan. Sholawat dan salam selalu ku limpahkan keharibaan Rasulullah
Muhammad SAW.
Ku persembahkan tugas akhir ini untuk orang tercinta dan tersayang atas kasihnya
yang berlimpah
Teristimewa Ayahanda dan Ibunda tercinta, tersayang, terkasih, dan yang
terhormat. TERIMA KASIH yang setulusnya tersirat dihati yang ingin ku sampaikan
atas segala usaha dan jerih payah pengorbanan untuk anakmu selama ini. Hanya
sebuah kado kecil yang dapat ku berikan dari bangku kuliahku yang memiliki sejuta
makna, sejuta cerita, sejuta kenangan, pengorbanan, dan perjalanan untuk dapatkan
masa depan yang ku inginkan atas restu dan dukungan yang kalian berikan.
Tak Lupa, Ibu Pembimbing skripsiku yang setulus hati berkenan memberikan
waktunya, ilmunya dan kesabarannya untuk menemani setiap langkah bimbingan
skripsi ini hingga selesai. Terima kasih yang sebesar-besarnnya.
Tak lupa, kawan-kawan seperjuangan, sependeritaan Kelas SA.B perkuliahan akan
tidak ada rasa jika tanpa kalian, pasti tidak ada yang akan dikenang, tidak ada yang
diceritakan pada masa depan. Ku ucapkan terimakasih kawan.
Tak lupa juga untuk teman berfikirku: Rudi Santoso, Yoga Sahari, Sulthon
Muttaqin, Nashiruddin Malik dan Upik Nurmaslela yang juga bersama jatuh bangun
mengejar kesuksesan sampai semester akhir ini, yang saling memberikan semangat
serta motivasi ketika salah satu dari kita terjatuh dan membutuhkan tangan untuk
diraih, semoga persahabatan ini tidak berhenti hanya di dunia tapi di akhirat kelak…
Terimakasih untuk kalian.

ABSTRAK
Malbubi, Ayub, 2018. Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Perkawinan
Tunagrahita di Desa Karangpatihan Balong Ponorogo. Skripsi Jurusan Hukum
Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Ponorogo. Pembimbing Dewi Iriani, M.H.
Kata Kunci: Fikih Munakahat, Perkawinan, Tunagrahita.
Hukum Islam mengatur tentang cara perkawinan yang memiliki syarat, rukun
yang mengaturnya dalam keabsahan suatu ikatan perkawinan, seperti halnya dalam
penelitian ini membahas mengenai perkawinan tunagrahita yang mana dalam
perkawinannya ada perbedaan dengan orang pada umumnya yaitu dalam akadnya,
serta akibat hukum dari perkawinan tunagrahita dalam penyelesaian ataupun
pemenuhan kebutuhan rumah tangga.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: Bagaimana tinjauan fikih
munakahat terhadap status hukum perkawinan tunagrahita di Desa Karangpatihan
Balong Ponorogo dan bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap akibat hukum
perkawinan tunagrahita di Desa Karangpatihan Balong Ponorogo.
Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang ada di Desa
Karangpatihan Balong dengan tujuan untuk memperoleh gambaran realitas yang
kompleks serta menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menggunakan
pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan atau menjelaskan status hukum dan
akibat hukum dari pernikahan tunagrahita di Desa Karangpatihan Balong Ponorogo
dengan menggunakan tinjauan fikih munakahat.
Dari analisis data diperoleh kesimpulan: Pertama, Berdasarkan tinjauan fikih
munakahat terhadap perkawinan tunagrahita, status hukum dari perkawinan tersebut
sah dan halal karena dalam syarat maupun rukun perkawinan terpenuhi, dan yang
dinikahi bukan mahram dari pasangan tersebut, serta tidak ada paksaan antara mereka
yang berketerbelakangan maupun yang normal. Kedua, Akibat hukum perkawinan
tunagrahita berbeda dengan orang umumnya, karena tunagrahita masih perlu banyak
perhatian dalam menangani kehidupan rumah tangganya. Mereka penyandang
tunagrahita kurang tahu dalam hal tanggung jawab mengurus ataupun memenuhi
sebagai pencari nafkah. Jadi untuk memenuhi kebutuhan, pengelolaan keuangan dan
kepengurusan anak hasil dari perkawinan tersebut diserahkan kepada suami atau istri
yang berstatus normal serta peran dari pihak keluarga. Selain itu akibat hukum dari
perkawinan ini adalah mereka juga wajib untuk memberi nafkah keluarganya, oleh
karenanya diadakannya pemberdayaan desa yaitu di bidang peternakan agar dapat
memenuhi kebutuhan rumah tangganya menafkahi anak istrinya.
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2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan
horisontal di atas huruf a,> i,> dan u> .
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua
huruf “ay” dan “aw”.
Contoh:
Bayna, „alayhim, qawi, mawduah
4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum
terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi.
Transliterasi hanya berlaku pada konsonan akhir.
Contoh:
Ibn Taymi>yah bukan Ibnu Taymi>yah, Inna al-di>n „inda Alla>h al-Isla>m bukan
Inna al-di>na „inda Alla>hi al-Isla>mu.......fahuwa wa>jib bukan fahuwa wa>jibu
dan bukan pula fahuwa wa>jibun.

6. Kata yang berakhir dengan ta>‟ marbu>t}ah dan berkedudukan sebagai sifat
(na‟at) dan id}a>fah ditransliterasikan dengan “ah” sedangkan mud}a>f
ditransliterasikan dengan “at”.
Contoh:
1. Na‟at dan mud}a>f ilayh : Sunnah sayyi‟ah, al-maktabah al-mis}ri>yah
2. Mud}a>f

: mat}ba‟at al-„a>mmah

7. Kata yang berakhir dengan ya‟ mushaddadah (ya‟ bertashdid) ditransliterasikan
dengan i>. Jika i> diikuti dengan ta>‟ marbu>t}ah maka transliterasinya adalah
i>yah. Jika ya‟ bertashdid berada ditengah kata, ditransliterasikan dengan yy.
Contoh:
1. al-Ghaza>li>, al-Nawa>wi>
2. Ibn Taymiyah, al-Jawzi>yah.
3. Sayyid, mu‟ayyid, muqayyid.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai
dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.2
Perkawinan merupakan salah satu ketentuan Allah SWT yang umum berlaku
pada semua makhluk baik pada manusia, hewan dan tumbuhan. Allah SWT tidak
mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas
mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki
dengan tidak adanya aturan sama sekali. 3
Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan
wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga ataupun
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Allah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

ف ْرَ ِسك ُءح ْرى َدي َد
سآ ِس َديثْرُل َدوثُءالَد َد
ع
د َدو ُء بَد َد
ب نَد ُءك ْرى ِسيٍَد نُِس َد
ط َد
Artinya:”Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga, dan empat”4
(Q.S An-Nisa:3).

2

Kompilasi Hukum Islam UU RI NO.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
M. Thalib, Perkawinan Menurut Islam (Surabaya: Al Ikhlas, 1993), 1.
4
Al Quran, 4:3.
3

Ayat diatas membebaskan bagi laki-laki dalam memilih perempuan yang
akan dinikahi. Perkawinan tidak hanya dilakukan oleh orang normal saja, tetapi
juga dilakukan oleh orang yang berketerbelakangan mental di desa
Karangpatihan tidak semuanya masuk dalam kategori keterbelaknga mental
berat, ada beberapa yang masuk dalam kategori ringan dan sedang. Selain juga
mengalami keterbelakngan mental,1 mereka juga disertai cacat fisik seperti bisu
dan tuli.
Di desa Karangpatihan ada beberapa pasangan tunagrahita, mereka
digolongkan dengan kategori tunagrahita ringan dan sedang. Dalam kategori
tersebut mereka merupakan orang tunagrahita yang masih mampu untuk dididik.
Meskipun begitu peran anggota keuarga masih banyak diperlukan untuk
kelancaran kehidupan mereka.
Dalam suatu perkawinan yang menjadi hal pokok sahnya tidaknya
perkawinan adalah ijab dan qabulnya atau akadnya. Jika dibandingkan dengan
umumnya prosesi akad sangat berbeda dengan yang memiliki keterbelakangan
mental, karena dalam akadnya pihak yang mengalami keterbelakngan serta tuna
wicara sebagaimana yang kita ketahui orang yang tuna wicara sangat sulit untuk
berucap. Untuk berkomunikasi sehari-hari pun juga menggunakan isyarat.
Perkawinan sebagai suatu akad yang menghalalkan hubungan intim
antara laki-laki dan perempuan, menunujukkan fungsi perkawinan untuk
menghindari sesuatu terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama, yaitu

perbuatan zina dan kefasikan. Oleh karenanya dengan melalui perkawinan
diharapkan dari kesucian seseorang dapat terjaga dan terpelihara dengan baik.
Perkawinan yang terjadi di desa Karangpatihan Balong terjadi
perkawinan berbagai macam diantaranya sesama keterbelakang mental maupun
yang normal dengan keterbelakangan mental yaitu laki-laki normal menikah
dengan perempuan keterbelakangan mental, kemudian laki-laki keterbelakang
mental dengan perempuan keterbalakang mental, dan juga laki-laki
keterbelakangan mental dengan perempuan yang berketerbelakangan mental
juga. Dalam kehidupan seharinya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya
masih bergantung dengan keluarga yang lainnya karena mereka rata-rata masih
serumah dengan keluarga lainnya. Berbeda dengan yang normal karena sudah
mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri. Namun juga dari desa
melakukan pemberdayaan bersama dibidang usaha bagi penyandang tuna grahita
untuk kelangsungan kehidupan mereka.
Dalam realitas tata tertib perkawinan antara masyarakat satu berbeda
dengan masyarakat yang lain, antara suku satu berbeda dengan suku yang lain,
antara beragama Islam berbeda dengan agama yang lain. Begitu juga dengan adat
perkawinan yang ada di desa Karangpatihan Balong, dimana dalam pelaksanaan
perkawinannya begitu unik karena sebagian besar penduduknya mengalami
penyakit tunagrahita atau kelainan mental. Menurut kisah warga setempat,
kelainan mental ini atau tunagrahita dialami bermula pada tahun 1960-1970an

mereka banyak mengalami kekurangan gizi serta asupan yodium yang kurang,
dan pada saat itu juga tidak segera di atasi maka kelainan itu semakin
berkembang. Selain faktor dari geografis yang kering serta minimnya air.
Yang menjadi pokok pembahasan kali ini bagaimana tinjauan fikih
munakahat terhadap status hukum perkawinan tunagrahita serta bagaimana
tinjauan fikih munakahat terhadap akibat hukum perkawinan tunagrahita di desa
Karangpatihan Balong Ponorogo. Oleh karena itu dari latar belakang diatas
peneliti tertarik untuk meneliti perkawinan dari tunagrahita yang terjadi di desa
Karangpatihan Balong Ponorogo dengan mengambil judul “Tinjauan Fikih
Munakahat Terhadap Perkawinan Tunagrahita Di Desa Karangpatihan
Balong Ponorogo”
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap status hukum perkawinan
tunagrahita di desa Karangpatihan Balong Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap akibat hukum perkawinan
tunagrahita di Desa Karangpatihan Balong Ponorogo?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mendeskripsikan tinjauan fikih munakahat terhadap status hukum
perkawinan tunagrahita di desa Karangpatihan Balong Ponorogo
2. Untuk menjelaskan tinjauan fikih munakahat terhadap akibat hukum
perkawinan tunagrahita di Desa Karangpatihan Balong Ponorogo
D. Manfaat Penelitian

1.

Untuk memperkaya teori ilmu pengetahuan yang lebih luas dalam
memberikan interpretasi tentang status hukum perkawinan tunagrahita
perspektif fikih munakahat

2.

Untuk dijadikan sebagai sarana pembelajaran, pengembangan ilmu fikih
munakahat dari akibat hukum perkawinan tunagrahita.

E. Kajian Pustaka
Skripsi karya Ghulam Mudhofar dengan judul “Strategi Kepala Desa
Dalam Membina Keluarga Tunagrahita Untuk Membangun Keluarga Sakinah
(Stusi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balonng Kabuaten Ponorogo)”
Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
2017. Dengan pokok permasalahan mendiskripsikan bagaimana strategi yang
digunakan dan dilakukan oleh Kepala Desa dalam mengembangkan dan
membina warga Tunagrahita untuk membangun keluarga yang sakinah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi
lapangan (Field Research). Hasil dari penelitian ini pembinaan dari Kepala Desa
dari beberapa periode bertujuan untuk menjadika keluarga tunagrahita menjadi
keluarga yang normal yang mempunyai hak dan kewajiban dalam memenuhi
kebutuhan rumah tangga diharapkan mampu membimbing keluarganya menuju
keluarga sakinah dengan bantuan Kepala Desa.
Skripsi karya Muftiri Mutala’li dengan judul “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental” Fakultas Syari’ah Universitas

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009. Dengan pokok permasalahan
pandangan hukum islam terhadap perkawinan penderita cacat mental serta
apakah sudah sesuai perkawinan penyandang cacat mental sudah sesuai dengan
UU perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode library
research. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa secara hukum tidak ada larangan
terhadap perkawinan penyandang cacat mental dan dampak positif dari
perkawinan adalah terhindar dari perbuatan fisik dan zina.
Skripsi karya Lianda Saputra dengan judul “Pola Pemenuhan Ekonomi
Keluarga Penyandang Cacat Mental di Kota Langsa Dalam Tinjauan Maslahah
Mursalah” Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Langsa 2017. Dengan
pokok permasalahan untuk mengetahui pola pemenuhan ekonomi keluarga
penyandang cacat mental di kota Langsa dalam tinjauan maslahah mursalah.
Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan menggunakan sosiologis
empiris. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebutuhan ekonomi
ialah kewajiban yang harus dipenuhi seorang suami terhadap istrinya sekalipun ia
memiliki keterbelakangan mental ia masih bisa mencari pekerjaan yang sesuai
dengan kemampuannya.
Skripsi karya Qurrota A’yun dengan judul “Perilaku Seksual Pranikah
Remaja Tunagrahita (Studi di SLB Negeri Semarang)” Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Muhammadiyah Semarang 2016. Dengan pokok
permasalahan perilaku seksual pernikahan pada remaja tunagrahita. Jenis

penelitian ini kualitatif dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini
dapat disimpulkan rata-rata aktivitas pacaranyang dilakukan informan mulai dari
mengobrol sampai dengan ciuman, dengan dampak negative pacaran adalah
hamil, khawatir, cemburu, tidak bisa mengontrol hawa nafsu dan jugamembantah
perintah orang tua.

F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang ada di desa
Karangpatihan Balong dengan tujuan untuk memperoleh gambaran realitas
yang kompleks serta menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif. 5
b. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif
dengan mendeskripsikan atau menjelaskan status hukum pernikahan
tunagrahita di desa Karangpatihan Balong Ponorogo dengan menggunakan
tinjauan fikih munakahat dan akibat hukum perkawinan tunagrahita di desa
Karangpatihan balong yang ditinjau dengan fikih munakahat.

5
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2. Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai partisipan penuh, yang
artinya peneliti terjun langsung untuk mengamati fenomena yang terjadi
dilapangan.
3. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini berlokasi di kampung penyandang tunagrahita
karang patihan balong ponorogo.

4. Sumber Data
Dalam penyusunan skripsi ini diperlukannya data yang relevan dengan
permasalahan yang ada, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya. Dalam hal ini penulis mengambil dua sumber data, yaitu:
1) Data Primer
Data yang diperoleh dari lapangan ataupun tokoh masyarakat yaitu
data dari Kepala Desa, modin, tokoh agama serta pihak yang
bersangkutan di desa Karangpatihan Balong Ponorogo.
2) Data Sekunder
Data yang diperoleh dari buku, majalah, jurnal maupun karya
ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan
tunagrahita yang ditinjau menggunakan fikih munakahat.
5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh
peneliti adalah:
a. Wawancara
Wawancara merupakan pertemuan dengan tokoh masyarakat,
perangkat desa maupun pihak terkait untuk bertukar informasi dan ide
melalui tanya jawab.6 Yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaanpertanyaan yang sebelumnya telah disusun oleh penulis kepada responden.
b. Dokumentasi
Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari observasi serta wawancara
dalam penelitian kualitatif di desa Karangpatihan mengenai perkawinan
tunagrahita.7
6. Teknis Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini metode
analisis deskriptif kualitatif atau lapangan, yaitu proses mencari dan
menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan
lapangan dan hasil dokumentasi dalam pelaksaan pernikahan tunagrahita
dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam
unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih yang penting

6
7
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dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah
dipahami untuk diri sendiri maupun orang lain. 8
7. Pengecekan Keabsahan Data
Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan
menggunakan criteria kredibilitas. Yang dapat ditentukan beberapa teknik
agar keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan.
G. Sistematika Pembahasan
Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang judul skripsi yang akan
disusun, maka dirumuskan sistematika pembahasan sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan: Merupakan pola dasar yang memberikan gambaran
secara umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi: latar belakang, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian,
dan sistematika pembahasan.
BAB II Landasan Teori: Berisi kerangka teoritik tentang pengertian
perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun perkawinan, syarat perkawinan,
akad, wali dan saksi dalam perkawinan dan pengertian tunagrahita.
BAB III Hasil Penelitian: Berisi tentang paparan hasil penelitian yakni
bagaimana pelaksanaan perkawinan yang terjadi kepada penyandang tunagrahita.

8
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BAB IV Analisis Hasil Penelitian: Berisi analisis tinjauan fikih
munakahat terhadap status hukum serta akibat hukum perkawinan tunagrahita.
BAB V Kesimpulan: Berisi paparan kesimpulan dan saran-saran
sehubungan dengan penelitian ini.

BAB II
KONSEP PERKAWINAN TUNA GRAHITA DI DESA
KARANGPATIHAN BALONG PONOROGO

A. Pengertian Perkawinan
Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu ( ) نُك ح, ada pula yang
mengatakan perkawinan menurut istilah fiqih dipakai perkataan nikah dan
perkataan zawaj. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan.
Dewasa ini kerap dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada
dasarnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya
saja.9
Nikah merurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi
(mathaphoric) atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal
hubungan seksual sebagai suami istri antar seorang pria dan seorang wanita.
Nikah artinya perkawinan, sedangkan aqad artinya perjanjian. Jadi akad nikah
berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang
wanita dan seorang pria membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 10
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Menurut istilah ilmu fiqh. Nikah berarti suatu akad perjanjian yang
mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh
nikah atau tazwij.

Nikah atau jima’, sesuai dengan maknanya berasal dari kata al-wath, yaitu
bersetubuh atau bersenggama. Nikah11
adalah akad yang mengandung pembolehan
untuk berhubungan seks yang artinya bersetubuh, dengan pengertian menikahi
perempuan makna hakikatnya menggauli istri dan kata munakahat diartikan
saling menggauli.
Pada hakikatnya akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam
hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya,
melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya,
kasih mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak,
sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam
menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan
pernikahan seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya. Sabda
Rasulullah SAW:11
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صهَّدل هللاُء َد هَد ْري ِسه
 قَد َدل َد ُء: ي هللاُء َد ْرُهُء قَد َدل
ا ْرى ُءل ِس
َد ْرٍ َد ْرب ِس ِس
هللا ب ِسْرٍ َدي ْرسعُء ْرى ٍ َد ِس
هللا َد
ض َد
ب َدي ِسٍ ْراخَد َد
 يَد َدي ْرعش َدَدر ن َّد: اهَّد َدى
َدض
ُّ ع ِسي ْرُ ٌمك ُءى ْرن َدب َد ةَد فَد ْرهيَدخَدزَد َّدوجْر فَد ِس ََّدهُء أَدغ
ط َد
شبَّد ِس
َدو َد
. ج َدو َدي ْرٍ نَد ْرى يَد ْرسخَد ِسط ْر فَدعَدهَد ْري ِسه بِس ن َّد ْرى ِسو فَد ِس ََّدهُء نَدهُء ِسو َد ٌم
ِسن ْره َدب َد ِسر َدوأَد ْر َد ٍُء ِسن ْره َد ْرر ِس
Artinya: “Hai pemuda-pemuda, barang siapa diantara kamu yang mampu serta
berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena
sesungguhnya pernikahan itu dapat merundukkan pandangan mata
terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya
dari godaan syahwat. Lalu, barang siapa yang tidak mampu menikah,
hendaklah dia puasa, karena dengan puasa, hawa nafsunya terhadap
perempuan akan berkurang.” (Muttafaq’alih)
Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi
manusia untuk beranak dan berkembang biak sertamenjaga kelestarian hidupnya,
setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam
mewujudkan tujuan perkawinan. Tuhan tidak inginmenjadikan hidup manusia
seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya, dan berhungan
antara jantan dengan betina secara anarki tanpa aturan. Akan tetapi dalam
menjaga kehormatan dan martabat Allah membuat suautu aturan hukum yang
sesuai dengan martabatnya.
Perkawinan artinya menghimpun atau mengumpulkan. Upaya untuk
menyalurkan naluri seksual suami istri dalam berumah tangga sekaligus untuk
mendapatkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan manusia diatas

bumi. Keberadaan perkawinan sejalan dengan adanya manusia di atas bumi
sebagai fitrah yang diberikan oleh Allah SWT tentang hambaNya. 12
Pada umumnya tujuan menikah bergantung kepada masing-masing
individu yang melakukannya, karena bersifat subyektif. Namun demikian, ada
juga tujuan umum yang memang diinginnkan oleh semua orang yang akan
melakukan pernikahan, yaitu memperoleh kebahagian dan kesejahteraan lahir
dan abthin menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat.
Nabi Muhammad SAW menganjurkan bahwa hendaklah tujuan dan
pertimbangan dan agama serta akhlaq yang menjadi tujuan utama dalam
pernikahan. Hal ini karena kecantikan atau kegagahan, harta dan pangkat serta
lainnya yang menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa didasari akhlaq dan budi
pekerti yang luhur.13
Para Ulama Mazhab juga sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah
jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang
dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang
menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya sematamata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.14
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B. Dasar Hukum Perkawinan
Dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara
terhormat dan saling meridhai dengan Ijab Kabul. Para ulama telah sepakat
bahwa menikah itu diperintahkan, Namun, mereka berbeda pendapat mengenai
hukumnya. Dalam hal ini para ulama terbagi menjadi tiga kelompok: 15
Pertama, nikah wajib bagi setiap orang yang sudah mampu untuk
melakukannya sekali seumur hidup. Pendapatnya ini adalah pendapat dari
Dawud ad-Dahiry, Ibn Hazm dan lainnya. Dalil yang menjadi dasar adalah
dhahir nash-nash, baik berupa ayat al-Quran maupun hadist Nabi yang
memerintahkan pernikahan. Kelompok ini memahami secara tekstual bahwa
semua perintah tersebut menggunakan shighat amar (bentuk perintah) dan setiap
perintah menunjukkan wajib karenanya (al-ashlu fil amr lil wujub).
Kedua, nikah itu adalah hukumnya sunnah. Pendapat ini adalah
pendapatnya Jumhur Ulama. Pendapat kedua ini memahami perintah nikah yang
terdapat dalam al-Quran dan sunnah kepada hukum sunnah bukan wajib. Firman
Allah yang terdapat dalam surat an-Nisa ayat 3, berbunyi16:

ف َد ْرَ ِسك ُءح ْرى َدي َد
سآ ِس َديثْرُل َدوثُءالَد َد
ع
د َدو ُء َدب َد
ب نَد ُءك ْرى ِسيٍَد نُِس َد
ط َد
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Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif
(Yogyakarta:UII Press, 2011), 11
16
Al Quran, 4:3

Artinya: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga, dan empat
(Q.S An-Nisa:3)

Ayat di atas menurut pendapat kedua ini bukanlah menunjukkan wajib.
Karena dalam ayat diatas Allah mengaitkan nikah dengan kemampuan,
istitha‟ah. Artinya barang siapa yang sudah mampu menikah maka menikahlah.
Sedangkan yang belum mampu menikah, maka tidak mengapa ia tidak menikah.
Oleh karena itu menikah bukanlah wajib, melainkan sunnah.
Ketiga adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukum menikah
berbeda-beda tergantung kondisi seseorang. Pendapat ini adalah pendapat kuat
pada madzhab Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah.
Menurut pendapat ini hukum menikah bisa wajib, bagi mereka yang
sudah siap dan mampu baik lahir maupun bathin, sehingga jia ia tidak menikah
maka akan terjerumus kedalam perbuatan zina. Tidak ada jalan lain selain
dengan jalan menikah.
Nikah hukumnya bisa sunnah, bagi mereka yang syahwatnya sudah
menggebu akan tetapi masih besar kemungkinan seandainya belum menikahpun
ia masih dapat menjaga diri dari perbuatan zina. Dalam kondisi ini menikah
hukumnya sunnah.

Nikah juga bisa saja haram, bagi orang yang belum siap menikah, baik
secara lahir (menafkahi) maupun secara bathin (berhubungan badan) sehingga
jika dipaksakan menikah maka wanita aka menderita baik lahir maupun bathin.
Nikah juga bisa saja makruh, bagi orang yang kondisinya seperti
disebutkan diatas, akan tetapi tidak menimbulkan mudharat bagi si istri. Jadi
apabila ia menikah si istri tidak merasakan dampak negative yang sangat besar.
Untuk sahnya suatu akad nikah, disyaratkan agar tidak ada laranganlarangan pada diri wanita tersebut untuk dikawini. Artinya, boleh dilakukan
perkawinan teerhadap wanita tersebut. Larangan-larangan tersebut ada dua
bagian: karena adanya hubungan nasab dank arena sebab (yang lain). 17
Dalam agama Islam ada ketentuan-ketentuan tentang larangan
perkawinan baik pria maupun wanita. Ketentuan tentang larangan ini sifatnya ada
yang sementara dan ada yang sifanya tetap.
Yang dimaksud dengan larangan perkawinan yang sifatnya tetap adalah
bahwa seorang pria dilarang mengawini seorang wanita untuk selamanya. Halhal yang menyebabkan dilarangnya seorang pria menikahi wanita untuk
selamanya adalah:18
a.

17
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Muhamad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta:PT Lentera Basritama, 2002), 326
Ibid.,187

kemenakan dan bibi.
b.

Karena hubungan susuan, yaitu: ibu susuan, nenek susuan, bibi susuan, dan
kemenakan susuan.

c.

Karena hubungan semenda, yaitu: mertua, menantu, anak tiri dan ibu tiri.

d.

Karena sumpah li’an, yaitu suami istri yang putus perkawinannya karena
sumpah li’an, kedua belah pihak dilarang menjadi suami istri kembali
untuk selamanya.
Sedangkan yang dimaksud dengan larangan perkawinan sementara adalah

bahwa seorang pria dilarang menikahi perempuan pada saat ada halanganhalangan tertentu yang menyebabkan keduanya dilarang menikah. Hal-hal yang
menyebabkan dilarangnya menikah yang sifatnya sementara diantaranya:
a.

Mengumpulkan dua orang wanita yang masih bersaudara kandung, saudara
seayah, atau saudara seibu maupun saudara sesusuan, kecuali secara
bergantian, misalnya kawin dengan kakanya keudian dicerai/ meninggal
kemudian ganti mengawini adiknya.

b.

Mengawini lebih dari empat wanita, kecuali salah satu dari yang empat itu
sudah ditalak/ dicerai atau meninggal dunia.

c.

Mengawini wanita yang sedang menjalani masa iddah karena kematian
maupun karena talak, kecuali masa iddahnya sudah habis.

Sementara itu dalam pasal 8 UUP juga menyebutkan beberapa hal yang
menyebabkan perkawinan dilarang antara dua orang yaitu: 19
a.

Berhubungan darah antara garis lurus keatas ataupun kebawah.

b.

Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara
saudara , antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang
dengan saudara neneknya.

c.

Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/ bapak tiri.

d.

Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan
dan bibi/ paman susuan.

e.

Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari
isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.

f.

Mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku,
dilarang kawin.

C. Rukun Perkawinan
Perkawinan dalam Islam bukan semata-mata hubungan atau kontrak
keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah, sebagaimana dalam KHI
ditegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati
perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah sesuai dengan pasal 2
kompilasi Hukum Islam.
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Dalam KHI dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan
demikian, perlu adanya aturan dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan
perkawinan dapat tercapai.
Sebagaimana diketahui bahwa rukun dalam suatu perbuatan harus
terpenuhi demi terlaksananya suatu perbuatan. Rukun adalah sesuatu yang harus
ada untuk sahnya suatu perbuatan dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut.

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun
nikah merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang
wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung , perkawinan
tersebut dianggap batal.20 Rukun Nikah ada lima macam, yaitu:
1. Mempelai laki-laki.
2. Mempelai perempuan.
3. Wali nikah.
4. Dua orang saksi.
5. Sighat ijab qabul
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Hukum perkawinan itu asalnya mubah, tetapi dapat berubah menurut
Ahkamul Khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan: 21
1. Nikah wajib
Menikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu, yang akan
menambah taqwa dan apabila dikhawatirkan akan berbuat zina. Karena
menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram adalah wajib,
kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan menikahinya.
2. Nikah haram
Menikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak
mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir
seperti member nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti
mencampuri istri.
3. Nikah sunnah
Menikah disunahkan bagi yang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup
mngendalikan dirinya dari perbutan haram, dalam hal seperti ini maka
menikah lebih baik dari pada hidup membujang.
4. Nikah mubah
Yaitu bagi orang yang tidak ada halangan untuk menikah dan Menikah
disunahkan bagi yang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan
dirinya dari perbutan haram, dalam hal seperti ini maka menikah lebih baik
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dari pada hidup membujang.dorongan untuk menikah belum membahayakan
dirinya, ia belum wajib kawin dan tidak haram bila tidak kawin.
D. Syarat Perkawinan
Yang dimaksud syarat-syarat perkawinan ialah syarat yang berkaitan
dengan rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi
dan ijab qabul. Syarat-syarat perkawinan diantaranya adalah: 22
1. Syarat-syarat suami: Bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa atau atas
kemauan sendiri, jelas orannya, tidak sedang melaksanakan ihram haji.
2. Syarat-syarat istri

: Tidak ada halangan syar’i, yaitu tidak bersuami,

bukan mahram, tidak dalam sedang iddah, merdeka, atas kemauan sendiri,
jelas orangnya, tidak sedang berihram haji.
3. Syarat-syarat wali

: Laki-laki, baligh, waras akalnya, tidak dipaksa, adil,

tidak sedang ihram haji.
4. Syarat-syarat saksi: Laki-laki, baligh, waras akalnya, dapat mendengar dan
melihat, tidak dipaksa, adil, tidak sedang ihram haji, memahami bahasa yang
dipergunakan untuk ijab qabul.
E. Saksi dalam Perkawinan
1. Saksi Dalam Perkawinan
Saksi disini adalah orang yang menyaksikan pernikahan itu, sekurangkurangnya dua orang yang dapat dipertanggungjawabkan kesaksiannya, yaitu
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tidak tuli dan buta, orang gila, atau anak-anak. Selain itu saksi harus bersifat
adil dan jujur. saksi untuk orang muslim hendaknya orang Muslim pula.
Jumhur ulama sepakat bahwa keberadaan saksi dalam pernikahan
sangat penting. Apabila tidak dihadiri oleh para saksi, hukum pernikahan
menjadi tidak sah walaupun diumumkan oleh khalayak ramai. Karena hal ini
saksi merupakan syarat sahnya pernikahan, bahkan Imam Syafi’I mengatakan
bahwa saksi dalam akad nikah itu termasuk rukun pernikahan.
Jika para saksi yang hadir diamanatkan oleh pihak yang mengadakan
nikah agar merahasiakan dan tidak memberitahukannya kepada khalayak
ramai, nikahnya tetap sah.
Menurut Imam Malik dan para sahabatnya, saksi saksi dalam akad
tidak wajib dan cukup diumumkan saja. Mereka beralasan jual beli yang
didalamnya disebutkan soal mempersaksikan ketika berlangsungnya jual belli,
bukan apakah bagian dari syarat-syarat yang wajib dipenuhi.
Syarat yang ada pada saksi adalah: berakal sehat, dewasa, dan
mendengarkan omomngan kedua belah pihak yang berakad, dan memahami
bahwa ucapan-ucapannya itu maksudnya itu adalah ijab-kabul pernikahan.
Bila para saksi itu buta, hendaklah mereka bissa mendengarkan suaranya yang
mengenal betul bahwa suara tersebut adalah suaranya kedua orang yang
berakad. 23
F. Perkawinan Menurut Madzhab
23
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Untuk sahnya suatu akad di syaratkan agar tidak ada larangan-larangan
pada diri wanita tersebut untuk dikawini. Artinya, boleh dilakukan akad nikah
terhadap wanita tersebut. Larangan-larangan itu ada dua bagian : karena
hubungan nasab dan karena sebab (yang lain). Larangan yang pertama ada tujuh
macam, dan itu menyebabkan keharaman untuk selamanya. Sedangkan yang
kedua ada sepuluh macam, yang sebagian menyebabkan keharaman untuk
selamanya dan sebagian lagi hanya bersifat sementara.
Definisi perkawinan yang diberikan oleh beberapa mazhab yaitu sebagai
berikut:
1.

Menurut Hanafiyah nikah adalah suatu akad yang berguna untuk memiliki
mu‟tah dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai
perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk

mendapatkan

kesenangan dan kepuasan.
2.

Menurut Syafi’iyah nikah adalah suatu akad yang menggunakan lafadz nikah
bermakna zauj, dengan maksud mengambil manfaat untuk memiliki. Artinya
dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan
dari pasangannya.

3.

Menurut Malikiyah nikah adalah suatu akad yang mengandung mu‟tah untuk
mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

4.

Menurut Hambali nikah adalah akad yang menggunakan lafadz nikah
bermakna tazwaj dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-

senang.
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan
adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita yang bukan
muhrimnya untuk membina suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia
berdasarkan syariat agama. 24
Larangan karena nasab, para Ulama Madzhab sepakat bahwa wanitawanita tersebut dibawah ini haram dikawini karena hubungan nasabnya:
1.

Ibu, termasuk nenek dari pihak ayah atau pihak ibu.

2.

Anak-anak perempuan, termasuk cucu perempuan dari anak laki-laki atau
anak perempuan, hingga anak keturunan dibawahnya.

3.

Saudara-saudara perempuan, baik saudara seayah, saudara seibu, maupun
saudara seayah dan seibu.

4.

Saudara perempuan ayah, termasuk saudara perempuan kakek dan nenek
dari pihak ayah, dan seterusnya.

5.

Saudara perempuan ibu, termasuk saudara perempuan kakek dan nenek dari
pihak ibu, dan seterusnya.

6.

Anak-anak perempuan saudara laki-laki hingga keturunan dibawahnya.

7.

Anak-anak perempuan saudara perempuan hingga keturunan dibawahnya.
Dalil yang dijadikan pijakan untuk itu adalah: 25

24
25

Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 15.
Muhamad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta:PT Lentera Basritama, 2002) 327

خى ح ُء ُءك ْرى َدو َد َّدً ح ُء ُءك ْرى َدو َدخ الَدح ُء ُءك ْرى َدو َدبَُد ثُء ْر َد
ُء ِسر َدي ْر
خ
ج َد َده ْري ُءك ْرى ُء َّدي َده ح ُء ُءك ْرى َدو َدبَُد ح ُء ُءك ْرى َدو َد َد
ال ِس
سآئِس ُءك ْرى
َدوبَدَُد ح ُء ْرالُء ْرخ ِس
خى ح ُء ُءك ْرى ِسيٍَد َّد
نر َد
ج َدو ُء َّدي َده ح ُء ُءك ُءى نَّدخي ِس َد ْر َد
ض َد ِست َدو ُء َّدي َدهجُء َِس َد
ض ْرعَُد ُءك ْرى َدو َد َد
 فَد ْرِسٌ نَّد ْرى حَد ُءك ْرىَُء ْرى َدخ ْرَدهخ ُء ْرى,ٍسآئِس ُءك ُءى نَّدخي ِس َدخ ْرَدهخ ُء ْرى بِس ِسه َّد
َدو َد بَدآئِسبُء ُءك ُءى نَّدخي ِس في ِس ُء ُء ْرى ِس ُء ْرى ِسي ْرٍ َِس َد
صالَد ِسب ُءك ْرى َدو َد ْرٌ حَد ْر َدًعُء ْرى َدبيْرٍَد
 َدو َد آلئِس ُءم َد ْربَُدآئِس ُءك ُءى نَّد ِسذيْرٍَد ِسي ْرٍ َد ْر,ِسب ِسه َّدٍ فَدالَد ُء َُد َدح َد هَد ْري ُءك ْرى
ّلل َد ٌَد َدغ ُء ْرى ً َّد ِس ي َدْرى
ف َّدِسٌ َد
ْرالُء ْرخخَدي ِسْرٍ ِسالَّد َدي َدق ْر َد
اهَد َد
Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang
perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang
perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari
saudaramu laki-laki dan perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudarasaudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan
dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu
campuri, tetapi jika kamu belum mencampuri istrimu (dan sudah kamu ceraikan)
maka tidak berdosa kamu menikahinya, dan diharamkan bagimu istri-istri anak
kandungmu (menantu), dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua
perempuan yang bersaudara, keculi yang telah terjadi pada masa lampau.
Sungguh Allah Maha pengampun dan Maha penyayang. (Q.S An-Nisa’, 23)26

Adapun yang dilarang karena sebab lain adalah karena ikatan perkawinan.
Hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang dengan itu
menyebabkan dilarangnya suatu perkawinan, yaitu mencakup hal-hal berikut ini:
1. Seluruh mazhab sepakat bahwa istri ayah haram dinikahi oleh anak

26
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kebawah, semata-mata karena adanya akad nikah, baik sudah dicampuri atau
belum. Dalilnya adalah firman Allah berikut ini: 27

َدوالَدحَد ْرُ ِسك ُءح ْرى ي َدََد َدك َد َدب ُءا ُء ْرى
Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini
ayahmu. (QS. 4:22)
2. Sluruh mazhab sependapat bahwa istri anak laki-laki haram dikawini oleh
ayah ke atas, semata-mata karena akad nikah . Dalilnya adalah firmanAllah
dibawah ini:

َدو َد الَد ئِس ُءم َد ْربَُد ئِس ُءك ْرى
Dan diharamkan bagimu istri-istri anakmu. (QS. 4:23)
3.

Seluruh mazhab sepakat bahwa ibu istri (mertua wanita) dan seterusnya
keatas adalah haram dikawini hanya semata-mata adanya akad nikah dengan
anak perempuannya, sekalipun belum dicampuri, berdasarkan firman Allah
yang berbunyi:

س ئِس ُءك ْرى
َدو ُء َّدي َده ثُء َِس َد
Dan diharamkan bagimu ibu istri-istrimu. (QS. 4:23)

4.

Seluruh mazhab sepakat bahwa anak perempuan istri (anak perempuan tiri)
tidak haram dinikahi semata-mata karena adanya akad nikah. Dia boleh
dinikahi sepanjang ibunya belum dicampuri, dipandang, disentuh dengan
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birahi.
Berdasar firman Allah yang berbunyi:

ٍس ئِس ُءك ُءى نالَّدحي ِس َدخ ْرَدهخ ُء ْرى ِسب ِسه َّد
فل ُء ُء ْرى ِس ُء ْرى ِسي ْرٍ َِس َد
َدو َد ب َدئِس َدب ُءك ُءى نالَّدحي ِس ِس
Dan anak-anak perempuan istri-istrimu yang dalam pemeliharaan dari
istri yang telah engkau campuri. (QS. 4:23)

Semua mazhab juga sepakat bahwa seseorang haram mengawini anak
perempuan dari wanita yang melakukan akad dengan dan telah pula dicampuri
oleh dirinya, tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal itu, manakala dia telah
melakukan akad dengan wanita tersebut tetapi belum mencampurinya, namun
sudah melihat dan menyentuh dengan birahi. Imamiyah, Syafi’I dan Hambali
berpendapat bahwa keharaman hanya terjadi setelah dicampuri, menyentuh,
memandang dengan birahi dan sebagainya tidak berpengaruh.
Sementara itu Hanafi dan Maliki sependapat bahwa menyentuh dan
melihat yang disertai birahi menyebabkan keharaman, persis seperti
mencampuri. 28
G. Tuna Grahita
1. Pengertian Tuna Grahita
Tuna grahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan
intelektual yang berada dibawah rata-rata. Bagi tuna grahita mengalami
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gangguan kecerdasan dalam pengembangan kemampuan sehari-hari. Awal
mulanya dapat terjadi pada bayi setelah dilahirkan, sejak bayi berada dalam
kandungan, atau proses persalinan.
Penyandang tuna grahita umumnya dapat dikenali dari proses berfikir
dan proses belajar yang lebih lambat di bandingkan dengan orang umum
lainnya. Para penyandang kondisi ini disebut memiliki keterbelakangan
mental, namun istilah ini sudah tidak lagi digunakan karena dianggap kurang
bermakna positif. 29
Keterbelakangan mental atau yang biasa disebut dengan retasdasi
mental maupun tunagrahita merupakan istilah yang digunakan untuk
menyebut anak yang memiliki kemampuan dibawah rata-rata dan ditandai
oleh keterbatasan intelegensi dan ketidakcakapan dalam interaksi sosial.
Macam-macam Keterbelakangan Mental (Down Syndrome):30
a. Down Syndrome atau Tunagrahita Ringan
Down syndrome ringan disebut juga maron atau debil. Menurut
Binet, kelompok ini memiliki IQ antara 68-52. Pada kelompok ini, tidak
mampu mengikuti pada progam sekolah biasa, tetapi masih memiliki
kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pendidikan walaupun
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hasilnya tidak maksimal. Kemampuan yang dapat dikembangkan antara
lain:
1. Membaca, menulis, menegeja dan menghitung.
2. Menyesuaikan diri dan tidak menggantungkan diri pada orang lain.
3. Ketrampilan yang sederhana untuk kepentingan kerja kemudian hari.
Seringkali mereka bisa mandiri dalam bidang ekonomi, menikah,
dan menunjang keluarga. Walaupun mereka dapat diajar ketrampilan
sederhana untu kepentingan kerja, tetapi mereka tidak dapat bersaing
dengan orang-orang normal terutama dalam mendapatkan mata
pencaharian. Selain itu juga mereka memerlukan perlindungan khusus
dalam masyarakat karena mereka kurang memiliki kemampuan nalar dan
kemampuan berpikir untuk mengatur dan mengurus masalah mereka
sendiri.
b. Down Syndrome atau Tunagrahita Sedang
Down Syndrome sedang disebut juga dengan imbisil. Kelompok ini
memiliki IQ 51-36 pada skala Binet dan 54-40 menurut skala Weschler
(WISC). Ukuran tinggi dan bobotnya kurang, sering badannya cacat atau
mengalami kelainan-kelainan (anomali). Gerakan-gerakannya tidak stabil
dan lamban. Ekspresi mukanya kosong. Kurang memiliki daya tahan
terhadap penyakit serta perkembangan jasmani maupun rohaninya sangat

lambat. Mereka tidak mampu di didik secara akademik. Namun dapat
dilatih untuk hal-hal sebagai berikut:
1. Belajar mengurus diri sendiri misalnya makan, pakaian, tidur, atau
mandi sendiri.
2. Belajar menyesuaikan diri di lingkunagan rumah atau tempat sekitar.
3. Mempelajari kegunaan ekonomi di rumah, ditempat kerja, atau di
lembaga khusus.
Pada initinya kelompok Down Syndrome sedang hanya bisa dilatih
untuk mengurus diri sendiri melalui kehidupan sehari-hari dan melakukan
fungsi sosial kemasyarakatan menurut kemampuannya.
c. Down Syndrome atau Tunagrahita Berat
Kelompok Down Syndrome berat disebut juga sebagai idiot.
Mereka merupakan kelompok individu terbelakang yang paling rendah.
Menurut skala Binet, mereka mamiliki IQ antara 32-20. Sedangkan
menurut Skala Weschler (WISC) antara 39-25. Kelompok ini tidak dapat
berbicara atau hanya dapat mengucapkan beberapa kata saja. Untuk
mengurus diri sendiri seperti mandi, berpakain, makan, dan sebagainya
diurus oleh orang lain. Tetapi dia dapat melakukan pelatihan dan
pengondisian kebiasaan pada tingkat dasar tertentu. Serta membutuhkan
pengawasan dalam segala bidang kehidupan.

2. Penyebab Tuna Grahita
Pada dasarnya tuna grahita kadang tidak diketahui penyebabnya.
Namun dikenal memiliki keterbatasan dalam dua hal utama berikut:
1.

Keterbatasan fungsi intelektual atau IQ, yaitu kemampuan untuk belajar,
membuat keputusan , menemukan alasan, dan memecahkan persoalan.

2.

Keterbatasan

pada

kemampuan

beradaptasi,

seperti

kesulitan

berkomunikasi secara efektif, menjaga diri, dan berinteraksi.
Kondisi diatas pada umumnya disebabkan oleh beberapa hal seperti:31
1.

Infeksi otak ketika setelah bayi lahir.

2.

Cidera otak karena kecelakaan.

3.

Adanya kelainan pada gen bayi, gen yang diturunkan orang tua
kemungkinan tidak normal atau berkembang menjadi tidak normal seiring
bayi tumbuh.

4.

Bayi tidak cukup mendapatkan oksigen selama proses persalinan.

5.

Ibu mengkonsumsi, melakukan hal-hal tertentu, ataupun terkena infeksi
penyakit ketika hamil dan ternyataberdampak pada bayi. Seperti
mengkonsumsi minuman keras, obat-obatan terlarang ayau obat-obatan
tertentu saat hamil.

6.

Bayi lahir prematur.

7.

Mal nutrisi dapat menjadi penyebab tunagrahita.
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BAB III
KONSEP PERKAWINAN TUNAGRAHITA DI DESA KARANGPATIHAN
BALONG PONOROGO
A. Gambaran Umum Desa Karangpatihan Balong Ponorogo
1. Kondisi Geografis Desa Karangpatihan
Karangpatihan merupakan salah satu Desa di Kecamatan Balong,
Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Desa Karangpatihan terletak pada
ketinggian 109 M dari permukaan air laut dengan jarak 22 km dari kota
Kabupaten Ponorogo. Desa Karangpatihan terdiri dari empat dukuh atau dusun
yaitu dukuh Krajan, dukuh Bibis, dukuh Bendo dan dukuh Tanggungrejo.
Adapun luas wilayahnya Desa Karangpatihan adalah 1336,6 Ha (hektar)
dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
a.

Sebelah utara berbatasan dengan Desa Jonggol, Kecamatan Jambon,
Kabupaten Ponorogo.

b.

Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngendut, Kecamatan Balong,
Kabupaten Ponorogo; Desa Taunan dan Desa Watu Patok, Kabupaten
Pacitan.

c.

Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sumberejo, Kecamatan Balong,
Kabupaten Ponorogo.

d.

Sebelah barat berbatasan dengan hutan Krebet.

31

2. Kondisi Penduduk Desa Karangpatihan
Data kependudukan desa Karangpatihan menunjukkan bahwa jumlah
penduduk berjumlah 5434 jiwa, yakni laki-laki berjumlah 2711 jiwa dan
perempuan berjumlah 2723 jiwa dengan Kepala Keluarga yang berjumlah 1722.
Jumlah Kepala Keluarga cukup sebanyak 1249, jumlah Kepala Keluarga miskin

sebanyak 206, jumlah Kepala Keluarga sangat miskin 225,dan jumlah Kepala
Keluarga keterbelakangan mental sebanyak 42. Dengan rincian sebagai berikut: 32

Jumlah Penduduk Desa Karangpatihan
Kelamin
Kepala
Nama Dukuh

Laki-Laki

Perempuan

Keluarga

Dukuh Krajan

597

605

389 KK

Dukuh Bibis

424

391

241 KK

Dukuh Bendo

528

535

328 KK

Dukuh
Tanggungrejo

1162

1192

764 KK

Total

2711

2723

1722 KK

Daftar Penduduk Normal dan Keterbelakang Mental
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Selayang Pandang Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Pripinsi Jawa
Timur

Jumlah
NO

Wilayah

Normal

Terbelakang
Mental

1

Dukuh Krajan

147 orang

6 orang

2

Dukuh Bibis

162 orang

1 orang

3

Dukuh Bendo

183 orang

5 orang

4

Dukuh Tanggungrejo

182 orang

58 orang

Dari rincian diatas yang mengalami keterbelakangan mental paling
banyak terdapat di desa Tanggungrejo, yang letaknya sangat dekat dengan
perbukitan. Seluruh penduduk di desa Karangpatihan beragama Islam.
3. Kondisi Ekonomi Desa Karangpatihan
Berdasarkan data yang diperoleh, secara garis besar tingkat perekonomian
desa Karangpatihan pada umumnya menengah kebawah. Hal ini dapat dilihat
dari beragam profesi yang digeluti oleh masyarakat desa Karangpatihan sebagian
sebagai buruh tani, tani dan lain-lain. Berikut table rinciannya: 33
Rincian Mata Pencaharian Penduduk Desa Karangpatihan
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Selayang Pandang Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Pripinsi Jawa
Timur

NO

Pekerjaan

Jumlah

1

Petani

1400 orang

2

Buruh Tani

2150 orang

3

Peternak

8 orang

4

Mabel

8 orang

5

Meracang

27 orang

6

Pedagang Keliling (obrok)

24 orang

7

Counter

5 orang

8

Industri Tempe

9 orang

9

Warung Kopi

8 orang

10

Pedagang Palawija

14 orang

11

Pedagang Ternak

7 orang

12

Pengusaha

6 orang

13

Pegawai Negeri Sipil (PNS)

24 orang

14

TNI/POLRI

5 orang

Lain-Lain

15

1739 orang

4. Kondisi Pendidikan Desa Karngpatihan
Kondisi peendidikan yang ada di desa Karangpatihan bisa dibilang masih
minim Karen amasih banyak anak yang tidak melanjutkan untuk ketingkat yang
lebih tinggi. Dari data yang diperoleh banyak dari penduduk desa yang tidak
melanjutkan pendidikan setelah lulus sekolah tingkat dasar (SD), bahkan banyak
juga penduduk yang mengalami keterbelakangan mental. Berikut tabel
selengkapnya:34
Daftar Pendidikan Penduduk Desa Karangpatihan
NO

34

Keterangan

Jumlah

1

Penduduk tidak tamat SD/MI

276

2

Penduduk tamat SD/MI

1013

3

Penduduk tidak tamat SMP/MTS

38

4

Penduduk tamat SMP/MTS

605

5

Penduduk tidak tamat SMA/MA

12

Selayang Pandang Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Pripinsi Jawa
Timur

6

Penduduk tamat SMA/MA

308

7

Penduduk tidak tamat Perguruan Tinggi

1

8

Penduduk tamat Perguruan Tinggi

72

9

Penduduk tidak sekolah

1427

Jumlah

3752

5. Kondisi Sosial Keagamaan
Masyarakat desa Karangpatihan keseluruhan penduduknya beragama
Islam, oleh karena itu tidak ada tempat beribadah selain masjid dan mushola.
Kegiatan keagamaan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat yaitu jamaah
tahlil putra dan jamaah tahlil putrid disetiap RW, yang biasanya dilakukan satu
minggu sekali.
Belum lagi nanti ketika ada acara tasyukuran hari besar Islam, tasyukuran
melahirkan, tasyukuran pernikahan, dan juga doa bersama orang meninggal.
Dengan adanya kegiatan keagamaan seperti ini bertujuan untuk mendekatkan
antar warga atau masyarakat agar lebih akrab dan kerukunan serta silaturrahim
terjaga.
B. Praktek Perkawinan Tunagrahita di Desa Karangpatihan
Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasul yang banyak didambakan
oleh setiap insan untuk hidup saling berpasangan, ada aturan syarat rukun yang

harus dipenuhi sebelum melakukan pernikahan, dan tidak sah jika syarat dan
rukunnya tidak terpenuhi. Namun ada kemudahan dalam cara pernikahan bagi
penyandang atau yang memiliki keterbelakangan mental, sedikit dengan suara
keras ataupun dengan isyarat dalam menikahkannya. Yang paling penting saling
mengetahui maksud dari keinginan tersebut. Peneliti disini menemui masalah
dalam perkawinan penyandang tunagrahita mengenai status hukum serta akibat
hukum yang di tinjau menggunakan fikih munakahat.
Dari penelitian yang sudah dilakukan dari beberapa tokoh masyarakat dan
tokoh agama yang peneliti wawancarai, masing-masing mengutarakan
pendapatnya tentang praktek perkawinan tunagrahita yang terjadi di desa
Karangpatihan.
Dalam melakukan perkawinan memiliki rukun dan syarat untuk
keabsahan perkawinan yang ditentukan dalam fikih munakahat. Berikut petikan
wawancara dengan bapak Eko Mulyadi selaku Kepala Desa Karangpatihan:
“Pelaksanaan perkawinan untuk orang normal dengan yang mengalami
keterbelakangan jelas beda. Kebanyakan orang disini yang
keterbelakangan tidak bisa bicara atau bisu dan tuli, jadi menggunakan
isyarat”

Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya:
“Orang keterbelakangan mental ini tidak mengerti menikah itu seperti
apa, yang mereka tau hanya seneng antara perempuan dan laki-laki. Jadi
untuk keseharian nafkah mereka masih dibantu keluarganya karena
mereka juga tinggal dengan keluarganya yang lain”

Kemudian ditanya lagi mengenai akibat dari perkawinan tersebut yang
dilakukan oleh orang yang mengalami keterbelakangan mental, beliau
mengemukakan kembali:
“ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasannya yang
menikah itu atau pelakunya itukan memiliki keterbelakangan kami dari
desa ada pemberdayaan bagi yang berketerbelakang mental seperti
ternak lele, ikut membuat kerajinan keset, dan lain-lain. Agar mereka
bisa memenuhi kebutuhannya, tapi kebanyakan mereka masih satu rumah
sama anggota keluarganya masing-masing”35

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh bapak Nyamut
selaku modin desa Karangpatihan, beliau berpendapat bahwa yang namanya
orang menikah yang pasti ada wali, saksi dan sebagainya lengkap. Berikut
petikan wawancara dengan beliau tersebut:
“Orang menikah niku harus ada wali, saksi dan sebagainya. Pengalaman
kulo piyambak ketika menikahkan orang yang keterbelakangan yang tuli,
Naibnya harus keras suaranya pada waktu ijab qobul. Menawi bisu ya
menggunakan isyarat dengan didampingi walinya”

Kemudian ditanya kembali mengenai keabsahan dan kelengkapan
administrasi dalam perkawinannya penjelasannya sebagai berikut:
“administrasinya ya sama dengan umumnya mas, Dan dicatatkan di
Kantor Urusan Agama. Kalau sah tidaknya itu insyaAllah sah mas, soale
pas nikah ya ada wali, saksi lengkap”
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Selain itu ditanya lagi menegenai bagaimana proses dalam ijab qabulnya,
berikut petikan wawancaranya:
“Menawi (kalau)carannya ya beda sama yang umum mas, waktu ijabnya
cukup ditanya, iki sopo? Omahe ngendi? Awakmu arep rabi? Karo sopo?
Jenenge sopo? (ini siapa?, Rumahnya mana?, kamu mau menikah?,
dengan siapa?, namanya siapa?) yang penting dianya paham”36
Dalam perkawinan memang perlu sangat diperhatikan mengenai syarat
dan rukunnya dalam keabsahan suatu perkawinan. Tidak lain pula yang
mengalami keterbelakangan mental, namun mereka kurang mengetahui karena
minimnya pengetahuan mereka akibat dari keterbelakangan mengenai
perkawinan itu seperti apa, apa lagi syarat rukun perkawinannya, yang mereka
tahu hanya sebatas suka atau mengagumi satu sama lain.
Seperti halnya yang dikatakan oleh bapak Nyamut tadi namanya orang
menikah ya harus lengkap ada saksi, wali dan sebagainya, dan mereka
berkeinginan menikah dengan yang mereka sukai atau senangi. Apapun yang
terjadi merupakan tanggung jawab kami semua sebagai perangkat desa.
Selain itu juga wawancara dengan bapak Katiran sebagi tokoh masyarakat
mengenai perkawinan tersebut, berikut petikan wawancara dengan beliau:
“Di dusun Tanggungrejo mriki yang keterbelakangan kebanyakan
mengalami bisu, kebanyakan dari mereka juga dari keluarga yang
kurang mampu. Menawi pelaksaan perkawinannya ada syarat
administrasine nggih lengkap, terus syahadat. Tapi namanya orang bisu
nggih sebisanya dia, sambil dituntun yang penting paham”37
36
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Jika kita lihat dalam perkawinannya tidak jauh beda dengan orang lain
pada umumnya, hanya beda dalam ijab qobulnya. Kemudian beliau melanjutkan
lagi penjelasannya:
“Di Dusun Tanggungrejo sini yang berketerbelakang mental paling
banyak itu dibagian barat, disitu juga ada yang orang yang
berketerbelakang mental yang menikah, tapi ya ngoten tidak bisa apaapa. Tahunya namung makan. Tinggalnya juga masih sama orang
tuanya. Tapi masih bisa dilatih bekerja”38

Status hukum dalam suatu perkawinan sangatlah penting karena
perkawinan bukan perbuatan yang dianggap remeh, namun juga perlu
dipertimbangkan ketika perkawinan tersebut berlangsung antara
berketerbelakangan mental dengan berketerbelakangan mental juga, apa lagi
mengawini dengan orang yang normal. Karena pertanggung jawaban setelah
menikah itulah yang perlu diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan rumah
tangganya. Sedikit kendala memang ketika yang menikah mengalami
keterbelakangan mental apalagi dalam hal daya tangkap otak yang kurang atau
banyak dikenal idiot.
Selain itu juga peneliti juga mewawancarai dengan salah satu tokoh
agama bapak Daud Cahyono mengenai praktik pernikahan tunagrahita yang
sehubungan dengan ketentuan fikih munakahat, berikut petikan wawancaranya:

38
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“pelaksanaan perkawinan orang berketerbelakang mental dengan orang
normal jelas beda. Wong dia tidak bisa bicara. Kebanyakan orang
berketerbelakang mental disini itu disertai dengan tuli dan bisu. Ya waktu
mendaftarkan pernikahannya modin dating ke KUA, bilang kalau orang
ini keadaanya seperti ini (berketerbelakang mental) ingin menikah.
Seperti barat rumah saya ini , nikahnya ya pakai bahasa isyarat. Yang
bersangkutan sudah paham untuk saksi, wali, mahar itu lengkap.
Bedanya hanya di ijab qabulnya saja”39
Kemudian peniliti menanyakan lagi mengenai akibat dari perkawinan
tunagrahita, berikut petikan beliau melanjutkan penjelasannya:
“Kalau akibatnya ya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya
kurang maksimal, kecuali kalau suaminya normal ya bisa bertanggung
jawab penuh. Beda dengan yang suaminya berketerbelakang mental dari
desa ada pelatihan atau perberdayaan desa bagi yang berketerbelakang.
Contohnya usaha lele, membuat kerajinan seperti keset dan lain-lain”40

Selain itu juga peneliti juga mewawancarai dengan pelaku perkawinan
tunagrahita yaitu pasangan bapak Wandi dengan ibu sarinem yang sama-sama
memiliki keterbelakang mental. Berikut sedikit kutipan penjelasannya dari bapak
Wandi:
“Iki bojoku jenenge sarinem ndisek tak rabi mergo aku seneng, ndisek
tekan saiki sak omah karo aku. Kegiatanku sabendino makani iwak
kadang golek suket gawe pakan wedus kadang dijaluk tulungi tonggo,
aku anak wes duwe siji isek umur telungtahun”
“Ini istri saya namanya sarinem dulu saya menikah karena saya suka,
dari dulu sampai sekarang masih serumah dengan saya. Kesibukan
39
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sehari-hari member makan ikan terkadang juga mencari rumput buat
makanan kambing kadang juga dimintai bantuan oleh tetangga, saya
anak sudah memiliki satu masih umur tiga tahun”
Dari penjelasan keterbelakangan mental diatas bahwasannya mereka juga
memiliki kesibukan dalam kesehariannya untuk memenuhi kebutuhan rumah
tangganya. Misalkan dari penjelasan bapak Wandi tersebut dalam kesehariannya
memberi makanan lele, mencari rumput dan juga terkadang dimintai bantuan oeh
tetangganya.
Selanjutnya wawancara dengan pasangan bapak Bujel dan Muji, dalam
perkawinan ini yang satu berketerbelakang mental kategori ringan, sedangkan
yang dinikahinya normal. Berikut petikan wawancara dengan ibu Muji selaku
istri dari bapak Bujel yang kondisinya normal:
“Pak Bujel niki tiyange berketerbelakang sekalian kalih tuli, dadose riyen
wektu nikahe damel ucapan tapi suarane kudu banter, kersane mireng
paham ingkang di omongne. Riyen nikahe sing ngurus nggih pak modin,
pasrah pak modin. Nyambut damele biasane teng saben dados tani, yugo
kulo setunggal nggih normal lulusane SMP, saniki nyambut damel
pembantu rumah tangga”
“Pak Bujel ini orangnya berketerbelakang dan juga tuli, oleh karenanya
dulu waktu menikah menggunakan ucapan tapi suaranya harus keras,
supaya terdengar dan paham apa yang dibicarakan. Dulu waktu
nikahnya diurus oleh bapak modin , diserahkan ke bapak modin
semuanya. Kerjanya biasanya sebagai tan, anak saya satu ya normal,
lulusan SMP dan sekarang bekerja sebagai pembantu rumah tangga”
Dari wawancara diatas bahwasannya satu berketerbelakang mental
sedangkan satunya lagi normal. Namun dalam keterbelakangan ini dari pihak

suami masih masuk dalam kategori ringan, dan mampu memenuhi kebutuhan
rumah tangganya dengan bekerja sebagai tani.
Kemudian juga peneliti mewawancarai dengan bapak Samin dan ibu
Katirah. Dimana dalam perkawinan ini suami normal menikahi dengan
perempuan berketerbelakang mental yang disertai bisu. Berikut petikan
wawancaranya dengan bapak Samin:
“Kulo nikah sampun dangu, alesane nikah nggih mergo seneng mas,
namine sampun jodo nggih pripun maleh. Kulo nyambut damel tani,
kadang menawi prei teng saben nggih teng bangunan. Masalah
kebutuhan biasane nggih kulo ingkang nyukupi, Alhamdulillah saitik ritek
iso nyukupi mas, anak ku siji mas, lulus SMA saiki wes rabi”
“Saya menikah sudah lama, alasan menikah karena sudah suka mas,
namanya juga sudah jodohnya mau bagaimana lagi. Saya bekerja
sebagai tani, terkadang juga kalau sedang libur yak e bangunan.
Masalah kebutuhan biasanya ya saya yang mencukupi, Alhamdulillah
walaupun sedikit bisa mencukupi mas, anak saya sekarang satu, lulus
SMA dan sekarang sudah menikah”
C. Status dan Akibat Hukum Perkawinan Tunagrahita
Pelaksanaan perkawinan tunagrahita untuk rukun dan syaratnya
terpenuhi, seperti adanya kedua mempelai, mahar, saksi, wali, ijab qabulnya.
Perkawinannya pun juga dilakukan di depan penghulu dan tercatat di KUA
setempat. Namun ada hal yang berbeda dengan perkawinan pada umumnya yaitu
dalam hal ijab qabul.
Dalam suatu perkawinan hal yang perlu diperhatikan adalah akad atau
ijab qabul. Dikarenakan yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan

adalah akad itu sendiri. Jika dilihat dalam kasus ini yang melakukan perkawinan
adalah orang yang berketerbelakang mental dan disertai tuna wicara.
Sebagaimana orang tunawicara sangat sulit untuk berbicara, untuk
berkomunikasi sehari-hari pun mengguanakan isyarat.
Untuk rukun pelaksanaan perkawinan mereka sudah terpenuhi, hanya saja
dalam ijab qabulnya tidak sama dengan orang normal. Jika orang
berketerbelakang mental disertai bisu maka ijab qabulnya menggunakan isyarat
yang dapat memberikan pemahaman dan mudah dimengerti. Dan bagi yang tuna
rungu maka tetap menggunakan dengan ucapan karena mereka masih bisa bicara,
hanya saja suaranya harus dikeraskan. Dalam pelaksanaan akad tersebut juga
disaksikan warga setempat sebagai saksi nikah. Jadi status perkawinan
tunagrahita dinyatakan sah.
Akibat dari perkawinan berketerbelakang mental tersebut kurangnya
pemahaman mengenai tanggung jawab dalam rumah tangga. Mereka yang
berketerbelakangan masih perlu pelatihan untuk memperoleh penghasilan dalam
memenuhi rumah tangganya. Berbeda dengan yang pencari nafkah itu normal
atau suami tidak berketerbelakangan, mampu dan tahu atas tanggung jawab
kebutuhan rumah tangganya.
Terkait pemenuhan kebutuhan pasangan tunagrahita baik untuk
menyiapkan keperluan dan atau mengelola keuangan di serahkan kepada suami
atau istri yang berstatus normal. Sedangkan pasangan yang keduanya berstatus
tunagrahita diserahkan kepada pihak keluarga.

BAB IV
ANALISIS FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP PERKAWINAN
TUNAGRAHITA DI DESA KARANGPATIHAN BALONG PONOROGO

A. Analisis

Fikih

Munakahat

Terhadap

Status

Hukum

Perkawinan

Tunagrahita di Desa Karangpatihan Balong Ponorogo
Dari pemaparan peneliti tentang data penelitian dalam bab sebelumnya
mengenai tinjauan fikih munakahat terhadap status hukum perkawinan yang
terjadi di desa Karangpatihan, karena dalam hal status hukum perkawinan
mereka sangatlah penting, disebabkan berbeda dengan orang normal umumya,
karena yang melangsungkan pernikahan adalah orang yang berketerbelakangan
mental.
Dalam suatu perkawinan hal yang perlu diperhatikan adalah akadnya atau
ijab qabulnya. Oleh karenanya yang menentukan sah tidaknya adalah akad. Jika
dilihat dalam kasus ini yang melakuakan perkawinan yaitu orang yang
berketerbelakang mental dan di sertai juga tuna wicara. Sebagaimana orang
tunawicara sangat sulit untuk berbicara, untuk berkomunikasi sehari-hari pun
mengguanakan isyarat.
Berkenaan dengan status hukum perkawinan tunagrahita dalam fikih
munakahat mengatur berbagai macam syarat maupun rukun dalam perkawinan.

Sehingga jelas status hukum perkawinannya, sedangkan dalam kasus ini
membahas perkawinan tunagrahita yang prosesnya berbeda dengan orang
umumnya khususnya dalam hal akad atau ijab qabulnya. Karena mereka
penyandang tunagrahita ada kendala dalam komunikasi, ataupun bisu disertai
tuli juga.
Bagi orang yang memiliki keterbelakangan mental, perkawinan bukan
semata hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, melainkan juga
merupakan untuk memenuhi kebutuhan manusiawi. Mereka pun juga memiliki
hak untuk mencintai dan dicintai, rasa kasih sayang, rasa aman dan terlindungi,
diperhatikan, dihargai dan lain sebagainya. Sedangkan kubutuhan materi bukan
menjadi landasan untuk mencapai kebahagiaan.
Pada hakikatnya akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam
hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya,
melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya,
kasih mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak,
sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam
menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan
pernikahan seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya. Sabda
Rasulullah SAW:41
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صهَّدل هللاُء َد هَد ْري ِسه
 قَد َدل َد ُء: ي هللاُء َد ْرُهُء قَد َدل
ا ْرى ُءل ِس
َد ْرٍ َد ْرب ِس ِس
هللا ب ِسْرٍ َدي ْرسعُء ْرى ٍ َد ِس
هللا َد
ض َد
ب َدي ِسٍ ْراخَد َد
 يَد َدي ْرعش َدَدر ن َّد: اهَّد َدى
َدض
ُّ ع ِسي ْرُ ٌمك ُءى ْرن َدب َد ةَد فَد ْرهيَدخَدزَد َّدوجْر فَد ِس ََّدهُء أَدغ
ط َد
شبَّد ِس
َدو َد
. ج َدو َدي ْرٍ نَد ْرى يَد ْرسخَد ِسط ْر فَدعَدهَد ْري ِسه بِس ن َّد ْرى ِسو فَد ِس ََّدهُء نَدهُء ِسو َد ٌم
ِسن ْره َدب َد ِسر َدوأَد ْر َد ٍُء ِسن ْره َد ْرر ِس
Artinya: “Hai pemuda-pemuda, barang siapa diantara kamu yang mampu serta
berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya
pernikahan itu dapat merundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak
halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Lalu, barang
siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan puasa,
hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.” (Muttafaq’alih)
Para Ulama Mazhab juga sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah
jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang
dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang
menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya sematamata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad. 42
Perkawinan dalam Islam bukan semata-mata hubungan atau kontrak
keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah, sebagaimana dalam KHI
ditegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati
perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah sesuai dengan pasal 2
kompilasi Hukum Islam.
Dalam KHI dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan
42
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demikian, perlu adanya aturan dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan
perkawinan dapat tercapai.
Perkawinan adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan intim antara
laki-laki dengan perempuan, menghindarkan dari hal-hal yang dilarang dalam
agama yaitu perbuatan perzinaan. Dengan perkawinan fitrah manusia bisa
terpelihara dengan baik.
Berdasarkan hasil dilapangan mereka yang berketerbelakang mental juga
memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan, hak untuk merasa dicintai dan
mencintai. Seperti halnya pendapat yang disampaikan oleh bapak eko mulyadi
dalam pelaksanaan perkawinan untuk orang normal dengan yang mengalami
keterbelakangan jelas berbeda. Kebanyakan orang yang keterbelakangan tidak
bisa bicara ataupun bisu dan tuli, jadi ketika akadmya menggunakan isyarat.
Walaupun memang dalam pelaksanaan perkawinannya berbeda dengan orang
lain umunya setidaknya mereka dapat menikah dan sesuai dengan hukum Islam.
Untuk sahnya suatu akad di syaratkan agar tidak ada larangan-larangan
pada diri wanita tersebut untuk dikawini. Artinya, boleh dilakukan akad nikah
terhadap wanita tersebut. Larangan-larangan itu ada dua bagian : karena
hubungan nasab dan karena sebab (yang lain). Larangan yang pertama ada tujuh
macam, dan itu menyebabkan keharaman untuk selamanya. Sedangkan yang
kedua ada sepuluh macam, yang sebagian menyebabkan keharaman untuk
selamanya dan sebagian lagi hanya bersifat sementara.

Secara umum agama Islam tidak pernah melarang perkawinan yang
terjadi antar penyandang cacat mental hal ini mengingat pada tujuan dasar
perkawinan yaitu sebagai sarana menyalurkan hasrat seksual dengan baik dan
benar serta sebagai lembaga preventif terjadinya kefasikan dan perzinaan. Meski
demikian, demi tercapainya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, Islam
menganjurkan adanya kematangan mental bagi mereka yang hendak menikah.
Dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara
terhormat dan saling meridhai dengan Ijab Kabul. Para ulama telah sepakat
bahwa menikah itu diperintahkan Kemudian pendapat dari Jumhur Ulama
memahami perintah nikah itu adalah sunnah, yang terdapat dalam al-Quran dan
sunnah kepada hukum sunnah bukan wajib. Firman Allah yang terdapat dalam
surat an-Nisa ayat 3, berbunyi:

ف َد ْرَ ِسك ُءح ْرى َدي َد
سآ ِس َديثْرُل َدوثُءالَد َد
ع
د َدو ُء َدب َد
ب نَد ُءك ْرى ِسيٍَد نُِس َد
ط َد
Artinya: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga, dan empat
(Q.S An-Nisa:3).43

Ayat di atas menurut pendapat kedua ini bukanlah menunjukkan wajib.
Karena dalam ayat diatas Allah mengaitkan nikah dengan kemampuan, Artinya
barang siapa yang sudah mampu menikah maka menikahlah. Sedangkan yang
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belum mampu menikah, maka tidak mengapa ia tidak menikah. Oleh karena itu
menikah bukanlah wajib, melainkan sunnah.
Seperti halnya yang dikatakan bapak nyamut selaku modin desa
Karangpatihan mengenai keabsahan dan kelengkapan administrasi
perkawinannya sama dengan umumnya, dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama.
Dengan dilengkapi adanya wali, saksi lengkap. Selain itu juga beliau
menyampaikan mengenai proses dalam ijab qabulnya cukup ditanya ini siapa?,
Rumahnya mana?, kamu mau menikah?, dengan siapa?, namanya siapa?) yang
paling penting saling paham maksud perkawinan tersebut.
Dari penyampaian bapak nyamut selaku modin tersebut dapat
disimpulakan bahwasannya mereka yang bereketerbelakang memiliki cara
sendiri dalam melangsungkan perkawinan, dan memang dalam perkawinan
mereka sama saja dengan orang umunya, hanya saja di ijab qabulnya yang
berbeda. Serta tidak menyalahi aturan dalam agama Islam.
Dalam hukum Islam disebutkan bahwa akad yang dilakukan oleh orang
cacat mental haruslah memenuhi syarat adanya ijin dari wali. Hal ini juga berarti
segala sesuatu yang nantinya terjadi dibelakang hari, menjadi tanggung jawab
wali.
para Ulama Madzhab sepakat bahwa wanita-wanita tersebut dibawah ini
haram dikawini karena hubungan nasabnya:

a. Ibu, termasuk nenek dari pihak ayah atau pihak ibu.
b. Anak-anak perempuan, termasuk cucu perempuan dari anak laki-laki atau
anak perempuan, hingga anak keturunan dibawahnya.
c. Saudara-saudara perempuan, baik saudara seayah, saudara seibu, maupun
saudara seayah dan seibu.
d. Saudara perempuan ayah, termasuk saudara perempuan kakek dan nenek dari
pihak ayah, dan seterusnya.
e. Saudara perempuan ibu, termasuk saudara perempuan kakek dan nenek dari
pihak ibu, dan seterusnya.
f. Anak-anak perempuan saudara laki-laki hingga keturunan dibawahnya.
g. Anak-anak perempuan saudara perempuan hingga keturunan dibawahnya.

Dalil yang dijadikan pijakan untuk itu adalah: 44

ُء ِسر َدي ْر
خ
ج َد هَد ْري ُءك ْرى ُء َّدي َده ح ُء ُءك ْرى َدوبَدَُد ح ُء ُءك ْرى َدو َد َد
خى ح ُء ُءك ْرى َدو َد َّدً ح ُء ُءك ْرى َدو َدخ الَدح ُء ُءك ْرى َدوبَدَُد ثُء ْرالَد ِس
سآئِس ُءك ْرى
َدوبَدَُد ح ُء ْرالُء ْرخ ِس
خى ح ُء ُءك ْرى ِسيٍَد َّد
نر َد
ج َدو ُء َّدي َده ح ُء ُءك ُءى نَّدخي ِس َد ْر َد
ض َد ِست َدو ُء َّدي َدهجُء َِس َد
ض ْرعَُد ُءك ْرى َدو َد َد
 فَد ْرِسٌ نَّد ْرى حَد ُءك ْرىَُء ْرى َدخ ْرَدهخ ُء ْرى,ٍسآئِس ُءك ُءى نَّدخي ِس َدخ ْرَدهخ ُء ْرى ِسب ِسه َّد
َدو َد بَدآئِسبُء ُءك ُءى نَّدخي ِس في ِس ُء ُء ْرى ِس ُء ْرى ِسي ْرٍ َِس َد
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صالَد ِسب ُءك ْرى َدو َد ْرٌ حَد ْر َدًعُء ْرى َدبيْرٍَد
 َدو َد آل ِسئ ُءم َد ْربَُدآ ِسئ ُءك ُءى نَّد ِسذيْرٍَد ِسي ْرٍ َد ْر,ِسب ِسه َّدٍ فَدالَد ُء َُد َدح َد هَد ْري ُءك ْرى
ف َّدِسٌ ّللَد َد ٌَد َدغ ُء ْرى ً َّد ِس ي َدْرى
ْرالُء ْرخخَدي ِسْرٍ ِسالَّد َدي قَد ْر َد
اهَد َد
Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang
perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara
bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan,
anak-anak perempuan dari saudaramu laki-laki dan perempuan, ibuibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan,
ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri)
yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi
jika kamu belum mencampuri istrimu (dan sudah kamu ceraikan) maka
tidak berdosa kamu menikahinya, dan diharamkan bagimu istri-istri
anak kandungmu (menantu), dan diharamkan mengumpulkan (dalam
pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, keculi yang telah terjadi
pada masa lampau. Sungguh Allah Maha pengampun dan Maha
penyayang. (Q.S An-Nisa’, 23)45
Dalam fikih munakahat perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat
dan rukunnya. Rukun nikah merupakan bagian dari segala hal yang terdapat
dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat
berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal.
Diantaranya terdapat rukun-rukun nikah yaitu adanya mempelai laki-laki
maupun perempuan. Dalam perkawinan ini mempelai laki-laki ada berbagai
bentuk perkawinan antara sama-sama yang keterbelakangan mental, kemudian
yang normal dengan berketerbelakang mental, dan sebaliknya yang
berketerbelakang mental dengan yang normal. Manusiawi ketika mereka
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menginginkan suatu perkawinan. Namun berbeda cara mereka dalam
melaksanakan Ijab Qabulnya, dikarenakan mereka memiliki kesulitan dalam
berkomunikasi dan tidak semua orang dapat berkomunikasi dengan mereka. Jadi
hanya menggunakan isyarat dan komunikasi yang lebih mendetail supaya samasama faham antara pelaku dengan yang menikahkannya.
Kemudian rukun selanjutnya adalah adanya wali, karena jika tidak ada
wali maka rukun dalam perkawinan tidak terpenuhi. Wali bertindak paling
penting karena bertanggung jawab atas mempelai yang akan dinikahkan. Apalagi
dalam kasus ini ada mempelai yang mengalami keterbelakangan mental.
Rukun selanjutnya adalah adanya saksi nikah. Saksi juga harus
memahami komunikasi maupun maksud dari calon mempelai. Karena calon
mempelai berketerbelakang mental maka saksi wajib mengetahui maksud dari
ucapan tersebut ketika ijab qabulnya.
Kemudian rukun selanjutnya sighat ijab qabul. Proses Ijab Qabul dalam
perkawinan tunagrahita memiliki perbedaan dengan perkawinan umumnya. Pada
umumnya menggunakan bahasa formal biasa yang dapat dipahami oleh semua
orang dengan kalimat kata yang lebih panjang, jika dibandingkan dengan yang
memiliki keterbelakangan hanya menggunakan isyarat.
Jadi menurut kasus perkawinan tunagrahita dengan tunagrahita maupun
dengan yang normal yang ditinjau menggunakan fikih munakahat status hukum
mereka terpenuhi berdasarkan syarat maupun rukun dalam perkawinan.

Walaupun dalam segi keterbelakangan tersebut yang membedakan dengan orang
pada umumnya yang statusnya adalah normal.
B. Analisis

Fikih

Munakahat

Terhadap

Akibat

Hukum

Perkawinan

Tunagrahita di Desa Karangpatihan Balong Ponorogo
Cerita pada orang terdahulu tunagrahita didesa karangpatihan disebabkan
pertama karena kutukan disebabkan sehingga berkembang dimasyarakat mitos
dari tunagarahita karena adanya kutukan. Kedua menurut kesehatan tunagrahita
disebabkan karena kekurangan yodium mereka tidak mengkonsumsi yodium
sehingga menyebabkan tuagrahita dan berkembang turun temurun.
Penyandang tunagrahita umumnya dapat dikenali dari proses berfikir dan
proses belajar yang lebih lambat di bandingkan dengan orang umum lainnya.
Para penyandang kondisi ini disebut memiliki keterbelakangan mental, namun
istilah ini sudah tidak lagi digunakan karena dianggap kurang bermakna positif.
Selain itu dari segi kesehatan tuna grahita disebabkan adanya infeksi otak
ketika setelah bayi lahir, Cidera otak karena kecelakaan. Adanya kelainan pada
gen bayi, gen yang diturunkan orang tua kemungkinan tidak normal atau
berkembang menjadi tidak normal seiring bayi tumbuh. Bayi tidak cukup
mendapatkan oksigen selama proses persalinan. Ibu mengkonsumsi, melakukan
hal-hal tertentu, ataupun terkena infeksi penyakit ketika hamil dan ternyata
berdampak pada bayi. Pada dasarnya tuna grahita kadang tidak diketahui

penyebabnya. Orang tunagrahita biasanya mempunyai keterbatasan fungsi
intelektual atau IQ, Keterbatasan pada kemampuan beradaptasi.
Dalam hukum Islam syarat sahnya dalam suatu perkawinan adalah
dengan adanya akad. Akad nikah adalah dua istilah yang terdiri dari lafazh akad
dan nikah. Akad menurut bahasa diambil dari kata

ً  َد ْر-يَد ْرع ِس ُء-َد َد َد

yang berarti

mengikat sesuatu dan juga bisa dikatakan seseorang yang melakukan ikatan,
perjanjian atau kontrak.
Dengan adanya kontrak perjanjian ataupun akad, perkawinan adalah sah.
Namun tidak hanya berhenti dalam hal akad saja, akan tetapi setelah menikah
adalah hal yang harus dijalani. Seperti masalah mencukupi kebutuhan sehari-hari,
suami berkewajiban untuk memenuhi nafkah untuk anak dan istrinya. Baik itu
mereka yang statusnya norml maupun berketerbelakangan mental. Perlu digaris
bawahi mereka yang berketerbelakangan hanya bermasalah dalam daya tangkap
otak yang berkurang ataupun minim, sehingga berbeda dengan orang pada
umumnya. Oleh karenanya perlu bimbingan khusus bagi penyandang tunagrahita
atau yang berketerbelakang mental.

Adapun hasil penelitian yang penulis temukan terdapat perkawinan antara
orang tunagrahita dengan orang tunagrahita, orang tunagrahita dengan orang
normal, dan juga orang normal dengan orang tunagrahita. Berikut penjelasannya:

1. Perkawinan antara suami tunagrahita dengan istri tunagrahita, masingmasing memiliki keterbelakangan mental.seperti halnya bapak Wandi dan
ibu sarinem. Mereka menikah sudah dikaruniai satu anak yang sekarang
umurnya tiga tahun. Bapak Wandi yang setiap harinya mencukupi kebutuhan
keluarganya dan anaknya diasuh olehnya sendiri. Kesibukan kesehariannya
bapak Wandi berada di peternakan ikan, terkadang juga mencari rumput
untuk kambingnya. Namun juga keluarga lain tetap berperan dalam
mengurus ataupun bertanggung jawab kepada keluarganya sendiri yang
mengalami keterbelakangan. Apalagi ketika butuh penyelesaian masalah
mereka, keluarga lain membantu.
2. Kemudian perkawinan antara suami tunagrahita dengan istri normal. Seperti
halnya bapak Bujel dan ibu Muji. Dalam perkawinannya mereka dikaruniai
satu anak normal yang sudah lulus SMP yang sekarang bekerja sebagai
pembantu rumah tangga. Untk memenuhi kebutuhan rumah tangganya bapak
Bujel bekerja sebagi tani membantu sebisanya. Meskipun begitu bapak Bujel
masih tinggal serumah dengan keluarga lainnya.
3. Yang terakhir adalah suami normal dengan istri tunagtahita kategori ringan.
Yaitu bapak Samin dan ibu Katirah. Bapak Samin mengatakan mengenai
kebutuhan rumah tangganya walaupun sedikit tetap disyukuri. Dalam
perkawinannya sudah dikaruniai satu anak yang sudah lulus SMA dan
sekarang sudah menikah.

Berbicara segi perkawinan, data yang dihasilkan peneliti membahas
mengenai akibat perkawinan tunagrahita yang ditinjau dengan fikih munakahat
yang terjadi di desa Karangpatihan.
Menikah adalah tanggung jawab besar, karena setelah menikah adanya
kehidupan baru serta tanggung jawab baru juga. Namun dalam praktik
perkawinan ini penyandang tunagrahita kurang memahami akan hal itu, dan tidak
tahu tugas apa yang harus dilakukan setelah menikah.
Oleh karenanya dari lingkungan maupun desa mengadakan pelatihan bagi
mereka-mereka yang mengalami keterbelakangan mental, karena mereka
memiliki kehidupan sendiri juga dalam memenui kebutuhan rumah tangganya.
Walaupun ada sebagian dari mereka yang masih ikut serumah dengan
keluarganya lainnya. Jadi peran keluarga juga masih sangat penting, karena
mereka yag berketerbelakangan kurang mampu jika dibiarkan sendiri, masih
butuh perhatian dan bimbingan khusus dalam kehidupan sehari-hari khususnya
dalam suatu pekerjaan.
Berbeda dengan yang normal seperti bapak Samin yang menikahi istrinya
berketerbelakangan mental kategorinya ringan, bapak Samin mampu dalam
memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan memiliki seorang anak normal lulus
dari SMA dan sekarang pun sudah sampai menikah. Itulah bukti bahwa bapak
Samin berhasil dalam memenuhi kebutuhan mencari nafkah untuk anak istrinya
sampai kejenjang lebih tinggi sampai menikah.

Selain itu juga seperti halnya yang disampaikan oleh bapak Daud
Cahyono selaku tokoh agama mengenai akibat hukum dari perkawinan tersebut,
beliau mengatakan akibatnya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya
kurang maksimal, kecuali jika suaminya normal masih bisa bertanggung jawab
penuh. Beda dengan yang suaminya berketerbelakang mental dari desa ada
pelatihan atau perberdayaan desa bagi yang berketerbelakang. Contohnya usaha
lele, membuat kerajinan seperti keset dan lain-lain. Dari penjelasan diatas
bahwasannya mereka juga memiliki kesibukan dalam kesehariannya untuk
memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
Dalam fikih munakahat suami bertanggung jawab dalam memenuhi
kebutuhan keluarganya, anak maupun istrinya. Karena suami adalah tulang
punggung keluarga. Dan yang kita ketahui dalam kasus ini mereka
berketerbelakangan mental yang masih kurang untuk kesadaran dalam hal
nafkah.
Perkawinan dalam Islam bukan semata-mata hubungan atau kontrak
keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah, Dalam KHI dijelaskan bahwa
perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, perlu adanya aturan dengan syarat
dan rukun tertentu agar tujuan perkawinan dapat tercapai.
Perkawinan adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan intim antara
laki-laki dengan perempuan, menghindarkan dari hal-hal yang dilarang dalam

agama yaitu perbuatan perzinaan. Dengan perkawinan fitrah manusia bisa
terpelihara dengan baik.
Berdasarkan hasil dilapangan mereka yang berketerbelakang mental juga
memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan, hak untuk merasa dicintai dan
mencintai. Seperti halnya pendapat yang disampaikan oleh bapak eko mulyadi
dalam pelaksanaan perkawinan untuk orang normal dengan yang mengalami
keterbelakangan jelas berbeda. Kebanyakan orang yang keterbelakangan tidak
bisa bicara ataupun bisu dan tuli, jadi ketika akadmya menggunakan isyarat.
Walaupun memang dalam pelaksanaan perkawinannya berbeda dengan orang
lain umunya setidaknya mereka dapat menikah dan sesuai dengan hukum Islam.
Untuk sahnya suatu akad di syaratkan agar tidak ada larangan-larangan
pada diri wanita tersebut untuk dikawini. Artinya, boleh dilakukan akad nikah
terhadap wanita tersebut. Secara umum agama Islam tidak pernah melarang
perkawinan yang terjadi antar penyandang cacat mental hal ini mengingat pada
tujuan dasar perkawinan yaitu sebagai sarana menyalurkan hasrat seksual dengan
baik dan benar. Meski demikian, demi tercapainya keluarga sakinah, mawaddah
dan rahmah, Islam menganjurkan adanya kematangan mental bagi mereka yang
hendak menikah.
Dengan adanya kematangan mental diharapkan tidak akan timbul
kemadaratan sebagaimana tujuan Allah SWT mensyari’atkan hukumnya. Melihat
karakteristik dari tipe-tipe penyandang cacat mental, maka yang diperbolehkan

untuk menikah hanyalah penyandang tipe ringan, sementara penyandang dengan
tingkatan sedang mereka tidak mampu di didik secara akademik, namun dapat
dilatih seperti halnya belajar mengurus diri sendiri makan, memakai pakaian atau
mandi sendiri, belajar menyesuaikan diri di lingkungan rumah atau tempat
sekitar, mempelajari kegunaan ekonomi dirumah, ditempat kerja atau di lembaga
khusus.
Hukum perkawinan tunagrahita berbeda dengan orang umumnya, karena
tunagrahita masih perlu banyak perhatian dalam menangani kehidupan rumah
tangganya. Mereka penyandang tunagrahita kurang tahu dalam hal tanggung
jawab mengurus ataupun memenuhi sebagai pencari nafkah.
Jadi untuk memenuhi kebutuhan, pengelolaan keuangan dan
kepengurusan anak hasil dari perkawinan tersebut diserahkan kepada suami atau
istri yang berstatus normal serta peran dari pihak keluarga. Selain itu dari
perkawinan ini adalah mereka juga wajib untuk memberi nafkah keluarganya,
oleh karenanya diadakannya pemberdayaan desa yaitu di bidang peternakan,
kebetulan ikan yang diambil sebagai perberdayaan untuk kesibukan mereka
penyandang tunagrahita, yang nantinya juga dapat dipanen dan dapat memenuhi
kebutuhan rumah tangganya menafkahi anak istrinya.
Jadi akibat hukum dari praktik perkawinan di Desa Karangpatihan dalam
perkawinan ini adalah mereka juga wajib untuk memberi nafkah keluarganya,
selain itu juga kurangnya pengetahuan akan kewajiban dalam memenuhi
kebutuhan maupun nafkah kepada keluarganya. Oleh karenanya peran keluarga

maupun masyarakat sangat penting untuk membina mereka yang
berketerbelakang mental, khususnya dalam memenuhi kebutuhan mereka seharihari.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Dalam fikih munakahat status hukum sangatlah penting apalagi dalam kasus
ini perkawinan antara orang berketerbelakang mental maupun dengan orang
yang normal. Status hukum dari perkawinan tersebut sah dan halal karena
dalam syarat maupun rukun perkawinan terpenuhi, dan yang dinikahi bukan
mahram dari pasangan tersebut, serta tidak ada paksaan antara mereka yang
berketerbelakangan maupun yang normal.
2. Akibat hukum perkawinan tunagrahita berbeda dengan orang umumnya,
karena tunagrahita masih perlu banyak perhatian dalam menangani
kehidupan rumah tangganya. Mereka penyandang tunagrahita kurang tahu
dalam hal tanggung jawab mengurus ataupun memenuhi sebagai pencari
nafkah. Jadi untuk memenuhi kebutuhan, pengelolaan keuangan dan
kepengurusan anak hasil dari perkawinan tersebut diserahkan kepada suami
atau istri yang berstatus normal serta peran dari pihak keluarga. Selain itu
akibat hukum dari perkawinan ini adalah mereka juga wajib untuk memberi
nafkah keluarganya, oleh karenanya diadakannya pemberdayaan desa yaitu
di bidang peternakan, kebetulan ikan yang diambil sebagai perberdayaan

untuk kesibukan mereka penyandang tunagrahita, yang nantinya juga dapat
dipanen dan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya menafkahi anak
istrinya.
B. Saran
1. Dalam hal perkawinan adalah hal yang sangat penting dan tidak dianggap
remeh karena perkawinan merupakan ikatan yang sangat sakral dan bukan
hanya untuk sesaat tapi juga untuk selamanya. Oleh karenanya jika nanti ada
lagi perkawinan antar tunagrahita perkawinannya tetap harus sesuai dengan
peraturan hukum islam maupun Negara.
2. Adanya pendidikan khusus bagi tunagrahita sangat penting, sosialisasi dalam
hal perkawinan khususnya. Karena bukan hanya mengenai suka sama suka
saja, tapi juga setelah menikah dalam menafkahi keluarga juga perlu
diperhatikan. Peran masyarakat maupun desa sangat penting dalam hal ini.
Agar tanggung jawab perkawinan itu terpenuhi dan berjalan harmonis.
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TRANSKIP WAWANCARA
Narasumber

: Bapak Eko Mulyadi (Kepala Desa)

Tanggal

: 3 September 2018

Tempat Wawancara

: Balai Desa Karangpatihan

Topik Wawancara

: Perkawinan Tunagrahita

Peneliti/Narasumber

Materi Wawancara

Peneliti

Bagaimana menurut njenengan tentang perkawinan
tunagrahita di karangpatihan?

Narasumber

Pelaksanaan perkawinan untuk orang normal dengan yang
mengalami keterbelakangan jelas beda. Kebanyakan
orang disini yang keterbelakangan tidak bisa bicara atau
bisu dan tuli, jadi menggunakan isyarat.

Peneliti

Bagaimana menurut njenengan tentang keabsahan dalam
perkawinan tersebut?

Narasumber

Ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya,
bahwasannya yang menikah itu atau pelakunya itukan
memiliki keterbelakangan mental yang disertai bisu jadi
dalam ijab qobulnya dengan isyarat atau dengan
mengangguk saja. Pokoknya bahasa yang digunakan
sama-sama dimengerti.

TRANSKIP WAWANCARA
Narasumber

: Bapak Nyamut (Modin)

Tanggal

: 3 September 2018

Tempat Wawancara

: Rumah Bapak Nyamut

Topik Wawancara

: Perkawinan Tunagrahita

Peneliti/Narasumber

Materi Wawancara

Peneliti

Bagaimana pak menurut njenengan tentang praktik
perkawinan tunagrahita di Karangpatihan?

Narasumber

Orang menikah niku harus ada wali, saksi dan sebagainya.
Pengalaman kulo piyambak ketika menikahkan orang
yang keterbelakangan yang tuli, Naibnya harus keras
suaranya pada waktu ijab qobul. Menawi bisu ya
menggunakan isyarat dengan didampingi walinya.

Peneliti

Bagaimana pak mengenai keabsahan dan kelengkapan
administrasi dalam perkawinannya?

Narasumber

Administrasinya ya sama dengan umumnya mas, Dan
dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Kalau sah tidaknya
itu insyaAllah sah mas, soale pas nikah ya ada wali, saksi
lengkap.

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber

: Bapak Katiran (Tokoh Masyarakat)

Tanggal

: 28 September 2018

Tempat Wawancara

: Rumah Bapak Katiran

Topik Wawancara

: Perkawinan Tunagrahita

Peneliti/Narasumber

Materi Wawancara

Peneliti

Bagaimana pak menurut njenengan tentang praktik
perkawinan tunagrahita di Karangpatihan?

Narasumber

Di dusun Tanggungrejo mriki yang keterbelakangan
kebanyakan mengalami bisu, kebanyakan dari mereka
juga dari keluarga yang kurang mampu. Menawi
pelaksaan perkawinannya ada syarat administrasine nggih
lengkap, terus syahadat. Tapi namanya orang bisu nggih
sebisanya dia, sambil dituntun yang penting paham.

Peneliti

Bagaimana pak menurut njenengan akibat dari pernikahan
tunagrahita di Karangpatihan?

Narasumber

Di Dusun Tanggungrejo sini yang berketerbelakang
mental paling banyak itu dibagian barat, disitu juga ada
yang orang yang berketerbelakang mental yang menikah,
tapi ya ngoten tidak bisa apa-apa. Tahunya namung
makan. Tinggalnya juga masih sama orang tuanya. Tapi
masih bisa dilatih bekerja.

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber

: Bapak Samin dan ibu Katirah (Pelaku Perkawinan)

Tanggal

: 10 November 2018

Tempat Wawancara

: Rumah bapak Samin

Topik Wawancara

: Perkawinan Tunagrahita

Peneliti/Narasumber

Materi Wawancara

Peneliti

Bagaimana pak cerita dari perkawinan njenengan dengan
ibu Katirah?

Narasumber

Kulo nikah sampun dangu, alesane nikah nggih mergo
seneng mas, namine sampun jodo nggih pripun maleh.
Kulo nyambut damel tani, kadang menawi prei teng saben
nggih teng bangunan. Masalah kebutuhan biasane nggih
kulo ingkang nyukupi, Alhamdulillah saitik ritek iso
nyukupi mas, anak ku siji mas, lulus SMA saiki wes rabi.

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber

: Bapak Bujel dan ibu Muji (Pelaku Perkawinan)

Tanggal

: 10 November 2018

Tempat Wawancara

: Rumah bapak Bujel

Topik Wawancara

: Perkawinan Tunagrahita

Peneliti/Narasumber

Materi Wawancara

Peneliti

Bagaimana bu cerita dari perkawinan njenengan dengan
bapak Bujel?

Narasumber

Pak Bujel niki tiyange berketerbelakang sekalian kalih
tuli, dadose riyen wektu nikahe damel ucapan tapi suarane
kudu banter, kersane mireng paham ingkang di omongne.
Riyen nikahe sing ngurus nggih pak modin, pasrah pak
modin. Nyambut damele biasane teng saben dados tani,
yugo kulo setunggal nggih normal lulusane SMP, saniki
nyambut damel pembantu rumah tangga.

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber

: Bapak Daud Cahyono (Tokoh Agama)

Tanggal

: 29 September 2018

Tempat Wawancara

: Rumah Bapak Daud Cahyono

Topik Wawancara

: Perkawinan Tunagrahita

Peneliti/Narasumber

Materi Wawancara

Peneliti

Bagaimana pak menurut njenengan tentang praktik
pernikahan tunagrahita yang sehubungan dengan fikih?

Narasumber

Pelaksanaan perkawinan orang berketerbelakang mental
dengan orang normal jelas beda. Wong dia tidak bisa
bicara. Kebanyakan orang berketerbelakang mental disini
itu disertai dengan tuli dan bisu. Ya waktu mendaftarkan
pernikahannya modin dating ke KUA, bilang kalau orang
ini keadaanya seperti ini (berketerbelakang mental) ingin
menikah. Seperti barat rumah saya ini , nikahnya ya pakai
bahasa isyarat. Yang bersangkutan sudah paham untuk
saksi, wali, mahar itu lengkap. Bedanya hanya di ijab
qabulnya saja.

Peneliti

Menurut njenengan nopo akibat dari terjadinya perkawinan
tunagrahita di Karangpatihan?

Narasumber

Kalau akibatnya ya dalam memenuhi kebutuhan rumah
tangganya kurang maksimal, kecuali kalau suaminya
normal ya bisa bertanggung jawab penuh. Beda dengan
yang suaminya berketerbelakang mental dari desa ada
pelatihan atau perberdayaan desa bagi yang
berketerbelakang. Contohnya usaha lele, membuat
kerajinan seperti keset dan lain-lain

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber

: Bapak Wandi dan Ibu Sarinem (Pelaku Perkawinan)

Tanggal

: 9 November 2018

Tempat Wawancara

: Rumah Bapak Wandi

Topik Wawancara

: Perkawinan Tunagrahita

Peneliti/Narasumber

Materi Wawancara

Peneliti

Bagaimana pak pelaksanaan perkawinan njenengan dengan
ibu Sarinem?

Narasumber

Iki bojoku jenenge sarinem ndisek tak rabi mergo aku
seneng, ndisek tekan saiki sak omah karo aku. Kegiatanku
sabendino makani iwak kadang golek suket gawe pakan
wedus kadang dijaluk tulungi tonggo, aku anak wes duwe
siji isek umur telungtahun
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