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ABSTRAK 

Purnomo, Didin. 2015. Tinjauan Fikih Terhadap Praktik Perkawinan 

Penyandang Cacat Mental di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong 

Ponorogo. Skripsi. Jurusan Syari’ah Program Studi Ahwal Syakhsiyah 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. 

H. A. Rodli Makmun, M. Ag. 

Sebuah fenomena yang terjadi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong 

Ponorogo yaitu tentang praktik perkawinan yang dilakukan oleh penyandang 

cacat mental, dengan segala keterbatasan yang mereka miliki dikhawatirkan 

ketika sudah berkelurga mereka tidak bisa menjalankan perannya sebagai 

pasangan suami istri seperti memenuhi hak kewajiban masing-masing, Selain itu 

agar pekawinan itu menjadi sempurna maka banyak hal yang harus diperhatikan 

diantaranya yaitu tentang kedewasaan kedua calon mempelai.  

Berangkat dari hal tersebut yang menjadi masalah adalah Bagaimana 

tinjauan fikih terhadap syarat dewasa dalam perkawinan bagi penyandang cacat 

mental di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo? Bagaimana tinjauan 

fikih terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri penyandang cacat 

mental di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo? 

Penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Sumber 

data primer yaitu para penyandang cacat mental yang telah berkeluarga. 

Berwawancara pula dengan beberapa sumber yang terkait seperti orang tua, 

saudara dan tokoh masyarakat. Data sekunder berupa referensi yang berhubungan 

dengan perkawinan cacat mental. Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

kualitatif, adapun metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Untuk analisa data menggunakan teknik analisa data 

deskriptif kualitatif. 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, 1) Menurut fikih para penyandang 

cacat mental tergolong orang yang safih. Terkait syarat kedewasaan jika dilihat 

dari umur serta kematangan biologi sudah terpenuhi. Namun jika kedewasaan 

dilihat dari segi  kematangan berfikir, keseimbangan psikis dan kedewasaan sosial 

maka dapat dikatakan sulit terpenuhi, karena keterbatasan serta kecerdasan yang 

mereka miliki yaitu di bawah orang norma pada umumnya. Namun terlepas dari 

itu perkawinannya dianggap sah jika terdapat izin wali, sebagaimana pendapat 

imam Syafii, Imamiyah, Hanafi dan Hambali. 2) Untuk pemenuhan hak dan 

kewajiban suami istri, tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal 

tersebut. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dari kesepuluh responden yang 

mengalami cacat mental, mereka juga memiliki pekerjaan tetap. Hanya saja dalam 

memenuhi hak dan kewajiban mereka tidak dapat memenuhi secara sempurna, 

oleh karena itu menurut fikih kewajiban tersebut tetap menjadi tanggung jawab 

orang tua atau wali. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia lahir ke dunia dan tumbuh serta berkembang menjadi 

besar dan dewasa melalui perjalanan waktu, pengalaman pergaulan dengan 

sesama manusia dan alam sekitar, dan pendidikan. Kemudian bekerja 

untuk mendapatkan nafkah hidupnya, dan selanjutnya melakukan 

perkawinan (membentuk rumah tangga) dan berketurunan (melahirkan 

generasi baru). Itulah siklus kehidupan manusia sejak lahir sampai ajalnya 

menjelang.
1
 Salah satu siklus tersebut adalah bahwa manusia diberi 

kesempatan untuk membina sebuah rumah tangga, yang mana agama 

Islam memberi suatu wadah yaitu dengan jalan perkawinan. 

Perkawinan menurut Sajuti Thalib dalam bukunya Mohammad 

Idris Ramulyo, ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk 

hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-

mengasihi, tenteram dan bahagia.
2
 Sedangkan dalam perumusan Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “Perkawinan ialah 

ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

                                                           
1
 Faqih Aunur Rahim, Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam (Jogjakarta: UII Press, 

2001), 69–70. 
2
 Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 1–2. 
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kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.3 Dalam Kompilasi Hukum 

Islam “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad 

yang kuat atau mi>tha>qan ghali>z}an untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah”.4  

Jadi prinsipnya pergaulan antara suami dan istri itu hendaklah 

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

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

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

pergaulan yang disertai rahmah (rasa santun-menyantuni).
5
 

Manusia diciptakan berbeda-beda oleh Allah, mereka diciptakan 

berpasang-pasang (berjodoh) untuk mengarungi hidup dengan membentuk 

sebuah keluarga dengan melalui proses perkawinan. Sebagaimana firman 

Allah : 

ًَْْة ِإن ِِ  َُكْم َمَودًة َوَر َها َوَجَعَل بَ ي ْ ِ أَْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُوا إِلَي ْ َوِمْن آيَاِت
٢١ََُذِلَك آيَاٍت لَِقْوٍم يَ تَ َفكُروَن   

 

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

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di 

antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

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

Rum:21).
6
 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan perkawinan yang sangat 

mulia yaitu menciptakan keluarga yang damai, aman dan tenteram.  

                                                           
3
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal1. 

4
 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum 

Islam, Pasal 2. 
5
 Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, 4. 

6
 Departemen Agama, Al Qur‟an dan Terjemahan (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1976), 644. 
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Di samping tujuan tersebut, perkawinan dilakukan dengan maksud  

agar nafsu seksual tersalurkan sebagaimana mestinya, perasaan kasih dan 

sayang antara jenis kelamin dapat tersalurkan secara sehat, kebutuhan laki-

laki dan perempuan akan rasa aman, memberi dan memperoleh 

perlindungan dan kedamaian, pembentukan generasi mendatang,
7
 

mewujudkan ketenangan jiwa, menjalankan kerjasama yang harmonis 

diantara Suami istri dalam membangun rumah tangga ideal dan mendidik 

anak, naluri keibuan seorang wanita dan naluri kebapakan seorang laki-

laki dapat tersalurkan secara sehat.
8
 

Akan tetapi tidak semua manusia atau individu dilahirkan dalam 

keadaan normal. Beberapa diantaranya dilahirkan dalam keadaan 

keterbatasan baik secara fisik maupun psikis. Fenomena cacat mental 

merupakan satu dari beberapa fenomena penyimpangan dalam diri 

manusia di dunia ini. Cacat mental merupakan suatu kondisi yang ditandai 

oleh kemampuan intelegensi yang rendah yang menyebabkan ketidak 

mampuan individu untuk belajar dan beradaptasi terhadap tuntutan 

masyarakat atas kemampuan yang dianggap normal. Anak-anak dan 

dewasa penderita cacat mental ini memiliki fungsi intelektual di bawah 

normal, yaitu dengan nilai IQ
9
 di bawah 70. Istilah cacat mental ini sering 

disepadankan dengan tuna grahita, lemah pikiran, keterbelakangan mental, 

                                                           
7
 Rahim, Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam, 74–75. 

8
 Syaikh Mahmud Al-Mashir, Bekal Pernikahan, trans. Imam Firdaus (Jakarta: Qisthi 

Press, 2012), 16–17. 
9
 IQ kepanjangan dari Intelligence Quotient, adalah kecerdasan intelektual yang dimiliki 

oleh manusia. 
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lemah ingatan, gangguan intelektual, retedasi mental, mentally retarded, 

mental retardation, feebleminded, dan deficiency.
10

 

Menurut American Association Mental Deficiency/AAMD bahwa 

tuna grahita meliputi; fungsi intelektual di bawah rata-rata secara nyata 

yaitu IQ 64 kebawah berdasarkan tes individual, tampak pada masa 

perkembangan yaitu terjadi sebelum usia 16 tahun dan kekurangan dalam 

perilaku adaptif.
11

 

Sedangkan menurut Japan League for Mentally sebagai berikut: 

Fungsi intelektualnya lamban, yaitu IQ 70 kebawah berdasarkan tes 

inteligensi baku. Kekurangan dalam perilaku adaptif. Terjadi pada masa 

perkembangan, yaitu antara masa konsepsi hingga usia 18 tahun.
12

 

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang 

Cacat: “ Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan 

fisik dan/atau mental, yang dapat menggangu atau merupakan rintangan 

dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya. Yang terdiri 

dari : penyandang cacat fisik, penyandag cacat mental, penyandang cacat 

fisik dan mental”.13
 Dan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa yang 

                                                           
10

 Raneezwa Nanis, “Pengertian Anak Tunagrahita,” dalam 

http://nasirotul.blogspot.com/2013/02/pengertian-Anak-Tunagrahita.html, (diakses pada tanggal 

20 Maret 2015, jam 19:14). 
11

 Anggito Saputra, “Konsep Tunagrahita,” dalam 

http://anggitosaputra.blogspot.com/2012/06/konsep-Ketunagrahitaan.html, (diakses pada tanggal 

20 Maret 2015, jam  20:30). 
12

 Ibid. 
13

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, 

Pasal 1 ayat 1. 
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dimaksud tuna grahita adalah keterbelakangan mental, termasuk yang 

disini keterbelakangan mental ringan dan keterbelakang mental sedang.
14

 

Menurut Astati dan Lis Mulyati pengertian Anak tuna grahita 

mengacu kepada fungsi intelek umum yang berada di bawah rata-rata, 

kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian, ketunagrahitaan berlangsung 

pada periode perkembangan. Sedangkan menurut Sunaryo Kartadinata 

mengatakan karakteristik anak cacat mental antara lain;  

1. Keterbatasan intelegensi 

2. Keterbatasan sosial dengan ciri-ciri cenderung bermain dengan anak 

yang lebih muda, ketergantungan terhadap orang tua, tidak mampu 

memikul tanggung jawab. 

3. Keterbatasan fungsi-fungsi mental lainnya seperti kurang mampu 

mempertimbangkan sesuatu, kurang mampu membedakan yang baik 

dengan yang buruk, yang benar dan yang salah, kurang mampu 

mempertimbangkan terlebih dahulu konsekuensi suatu perbuatan.
15

 

Dari berbagai definisi di atas dapat dipahami bahwa anak cacat 

mental adalah mereka yang memiliki kelainan dalam pertumbuhan dan 

perkembangan pada mental intelektual sejak bayi/dalam kandungan atau 

masa bayi dan anak-anak yang disebabkan oleh faktor organik biologis 

maupun faktor fungsional. Dan mereka yang memiliki intelegensi dibawah 

rata-rata karena terhambat pada masa perkembangan yang berpengaruh 

                                                           
14

 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991Tentang Pendidikan Luar Biasa, Pasal 3 

ayat 3. 
15

 Nikycoy Synyster, “Anak Cacat Mental,” dalam 

http://sastranikychoysynyster.blogspot.com/2011/06/anak-Cacat-Mental.html, (diakses pada 

tanggal 20 Maret 2015, jam.21:15). 
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pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh seperti kemampuan kognitif, 

bahasa, motorik dan visual, sehingga mengakibatkan dirinya sukar untuk 

mengikuti program sekolah biasa serta sukar dalam menyesuaikan diri 

dengan lingkungan sosial. 

Imam Syafii mengatakan bahwa orang yang menderita cacat mental 

tidak mendapat hak untuk menentukan sesuatu hal yang berkaitan dengan 

dirinya. Hal ini dikarenakan mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri, 

sehingga akad yang dilakukanpun dipandang batal kecuali dengan izin 

wali. Hanafi  dan Imamiyah mengatakan bahwa akad nikah orang yang 

safih (idiot) tidak dipandang sah kecuali atas izin walinya.
16

 

Hal diatas sejalan dengan Jumhur Ulama Usul Fiqh yang 

mengatakan bahwa dasar adanya taklif  (pembebanan hukum) terhadap 

seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Oleh karena itu orang yang 

tidak atau belum berakal tidak dibebani taklif karena mereka dianggap 

tidak dapat memahami hukum taklif. Disyaratkan pula seseorang baru bisa 

diberi beban hukum, jika sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1. Harus memiliki kemampuan untuk memahami dalil taklif, baik 

bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits atau melalui orang lain. 

2. Usianya sudah dewasa. 

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

pandangan ahli ushul, terbagi menjadi dua yaitu : 

                                                           
16

 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, trans. Masykur A.B, Afif 

Muhammad, and Idrus Al-Kaff (Jakarta: Lentera, 1996), 347. 
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a. Ahliyyah al-Wuju>b, yaitu kecakapan menaggung hak dan kewajiban. 

Kecakapan ini sudah ada sejak ditiupkannya roh kedalam tubuh. 

b. Ahliyyah al-Ada>’, yaitu kecakapan bertindak. Maksudnya kepantsan 

sesorang untuk dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya. 

Sedangkan dasar untuk mengetahui status Ahliyyah al-Ada>’ adalah 

kemampuan akal. Maka orang yang belum memiliki kemampuan akal 

secara sempurna, seperti anak yang belum mumayyiz  dan orang gila, 

dianggap tidak memiliki status Ahliyyah al-Ada>’.17
 

Dengan memperhatikan faktor ahliyyatul, khususnya ahliyyatul  

ada>’, maka penderita cacat mental tentunya tidak dapat menerima 

pembebanan hukum taklif. Hal ini dikarenakan dirinya tidak mempunyai 

kepantasan untuk disebut mahkum „alaih (orang yang terkena pembebanan 

hukum). 

Namun terlepas dari bagaimana kondisi yang dialami oleh setiap 

manusia atau individu, pada dasaranya setiap manusia memiliki hak untuk 

memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Berhak untuk tumbuh dan 

berkembang dalam lingkungan yang kondusif dan suportif serta berhak 

untuk melangsungkan sebuah perkawinan karena perkawinan merupakan 

suatu wadah untuk menyalurkan bentuk kasih dan sayang, untuk 

mendapatkan kedamaian dan ketentraman hidup serta untuk mencapai dari 

                                                           
17

 Muhammad Ma’shum Zein, Ilmu Ushul Fiqh (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 169–
171. 
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tujuan perkawinan itu sendiri. Termasuk bagi mereka yang mengalami 

cacat mental. 

Untuk dapat mewujudkan fungsi dan tujuan perkawinan tidak 

hanya memerlukan persiapan fisik semata. Tetapi di samping kematangan 

fisik, seseorang yang ingin membangun keluarga yang sakinah juga perlu 

balig secara psikis, sosial dan ekonomi.
18

 Tanpa adanya kematangan fisik 

dan mental hak antara suami dan istri sulit untuk dapat dipenuhi. 

Dalam kenyataanya, antara sebuah teori dan praktek seringkali tidak 

berjalan beriringan. Para penyandang cacat mental sebagai manusia 

normal yang juga dikarunia hasrat seksual tentunya memiliki keinginan 

untuk mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan, karena pada dasarnya 

kebutuhan biologis pada setiap manusia sebenarnya sama, salah satunya 

adalah kebutuhan seksual. Namun dengan tingkat kecerdasan mereka yang 

rendah serta ketidak mampuan beradaptasi terhadap tuntutan lingkungan 

dikhawatirkan mereka tidak dapat mengendalikan emosinya atau tidak 

dapat dewasa dalam menghadapi suatu masalah. Di samping itu juga 

dikawatirkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga seperti 

memberi nafkah istri dan tidak mampu mengasuh dan mendidik anak 

mereka, hal ini pada akhirnya akan menimbulkan masalah dalam sebuah 

keluarga. 

Namun melihat adanya keinginan dalam diri penyandang cacat 

mental yang berada di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo 

                                                           
18

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

Dan Konselor BP4) (Badan litbag dan direktur Kementrian Agama, 2012), 61. 
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untuk menikah dan didorong oleh perkembangan seksual yang telah 

matang yang mana nanti dikawatirkan akan berbuat zina apabila tidak 

disalurkan dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah, maka 

dilangsungkanlah perkawinan. Dan perkawinan tersebut ada yang sudah 

resmi ada juga  yang masih dalam konteks nikah siri. 

Penulis memilih Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo 

sebagai lokasi penelitiannya karena di desa tersebut ada sebuah 

perkampungan disebutnya oleh masyarakat sekitar sebagai kampung idiot, 

yang mana di dalam perkampungan tersebut tidak sedikit penduduknya 

adalah penyandang cacat mental. Serta di kampung tersebut terdapat 

beberapa praktek perkawinan yang dilakukan oleh penyandang cacat 

mental yang mana dari perkawinan tersebut sudah membuahkan 

keturunan. 

Dengan segala keterbatasan yang dimilki oleh para penyandang 

cacat mental maka perlu dikaji kembali fenomena perkawinan yang 

dilakukan oleh para penyandang cacat mental, meliputi bagaimana 

kelengkapan syarat-syarat perkawinan khususnya syarat terkait 

kedewasaan serta bagaimana pula pemenuhan hak dan kewajiban suami 

dan istri dalam perkawinan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka 

penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan 

judul “Tinjaun Fikih Terhadap Praktik Perkawinan Penyandang Cacat 

Mental di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo”. 
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B. Rumusan Masalah 

Pertanyaan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat 

pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicari jawabannya, maka yang 

menjadi perumusan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana tinjauan fikih terhadap syarat dewasa dalam perkawinan 

bagi penyandang cacat mental di Desa Karangpatihan Kecamatan 

Balong Ponorogo ? 

2. Bagaimana tinjauan fikih terhadap pemenuhan hak dan kewajiban 

suami dan istri penyandang cacat mental di Desa Karangpatihan 

Kecamatan Balong Ponorogo ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka 

penelitian bertujuan untuk : 

1. Mengetahuai bagaimana kelengkapan syarat-syarat perkawinan, 

khususnya syarat terkait kedewasaan bagi penyandang cacat mental di 

Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo menurut fikih. 

2. Mengetahui Bagaimana tinjaun fikih terhadap pemenuhan hak dan 

kewajiban suami dan istri penyandang cacat mental di Desa 

Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo. 
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D. Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberi 

manfaat : 

1. Bagi penyandang cacat mental yang sudah melangsungkan perkawinan 

semoga memberikan kepastian hukum, terhadap perkawinan yang 

dilakukan, khususnya hukum islam. 

2. Bagi seluruh masyarakat, semoga menjadi bahan informasi mengenai 

peraturan-peraturan perkawinan, khususnya mengenai perkawinan 

yang dilakukan oleh penyandang cacat mental 

3. Bagi aparatur Desa dan Orang Tua penyandang cacat mental semoga 

memberi wawasan yang baru terkait perkawinan tersebut sehingga 

apabila dari penyandang cacat mental yang akan melangsungkan 

perkawinan lagi dapat mengetahui hal apa yang harus dilakukan. 

 

E. Penegasan Istilah 

Untuk mempermudah memahami dan memberi penafsiran yang 

sama antara maksud penulis dengan pembaca mengenai istilah-istilah 

dalam tulisan. Maka dirasa perlu menjelaskan beberapa istilah yang dirasa 

kurang jelas, diantaranya : 

1. Fikih :  

Fikih yaitu hukum yang bersumber pada nash Al-Qur’an dan 

Hadits serta bersumber pada pendapat ulama. 
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2. Perkawinan penyandang cacat mental : 

Adalah perkawinan yang dilakukan oleh para penyandang cacat 

mental. Baik perkawinan bagi penyandang cacat mental dengan 

penyandang cacat mental, maupun perkawinan bagi penyandang cacat 

mental dengan orang yang normal. 

3. Penyandang cacat mental :  

Adalah suatu kondisi yang ditandai oleh kemampuan intelegensi 

yang rendah yang menyebabkan ketidak mampuan individu untuk 

belajar dan beradaptasi terhadap tuntutan masyarakat atas kemampuan 

yang dianggap normal.  

F. Telaah Pustaka 

Penelitian tentang perkawinan sebenarnya bukanlah suatu judul 

yang baru. Beberapa penelitian yang telah ada diantaranya adalah 

penelitian yang dilakukan oleh  

Rudiansah,2010, “Pembatalan Nikah Dengan Sebab Cacat Study 

Pemikiran Ibn Hazm Dalam Kitab Al-Muhalla”.
19

 

Skripsi Rudiansah ini adalah penelitian dengan menggunakan 

penelitian keputakaan (library research). Ditemukan pendapat Ibn Hazm  

bahwa Nikah yang sudah Sah itu tidak boleh dibatalkan karena cacat, 

apapun cacatnya, baik sesudah dukhul maupun sebelum dhukul. Definsi 

cacat disini adalah berkisar pada : impotent („anin), Al-jubb (terpotongnya 

                                                           
19

 Rudiansah, “Pembatalan Nikah Dengan Sebab Cacat Study Pemikiran Ibn Hazm 
Dalam Kitab Al-Muhalla” (Jurusan Syari’ah STAIN Ponorogo, 2010). 
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dzakar), Al-khasha (hilangnya/pecahnya buah dzakar), kegilaan, sopak dan 

kusta, Al-Ritq (tersumbatnya lubang vagina), Al-Qarn (benjolan yang 

tumbuh pada kelamin wanita yang mirip tanduk domba), Al-„afal (daging 

yang tumbuh pada kemaluan wanita), Al-ifdha‟ (menyatunya dua saluran 

pembuangan). Sehingga definisi cacat disini bukan termasuk dalam 

definisi cacat mental yang dimaksud. 

Selain itu juga skripsi Ika Aula Riskiyah,2010,dengan judul Skripsi 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Cacat Mental Study Kasus 

Di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) 

Semarang”.
20

 

Sksripsi ini penelitiannya terhadap perkawinan yang dilakukan di 

yayasan pembinaan anak cacat (YPAC) semarang, yang mana dari hasil 

penelitiannya adalah bahwa praktek perkawinan yang terjadi di yayasan 

tersebut dengan terlebih dahulu dibimbing oleh petugas yayasan sehingga 

rukun dan syarat sudah terpenuhi baik dari izin wali, saksi, para calon 

mempelai, ijab dan qobul, mahar, petugas pencatat nikah bahkan juga 

mengadakan walimatul ngurus dll. Sehingga akan jauh berbeda dengan 

keadaan perkawinan yang akan peneliti teliti karena di Desa 

Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo tersebut belum ada sebuah 

yayasan atau lembaga yang mau membina para penyandang cacat mental. 

Serta lokasi yang peneliti teliti berbeda sehingga nanti hasilnya akan jauh 

berdeda, baik dari segi praktek perkawinan, kelengkapan rukun dan syarat, 

                                                           
20

 Ika Aula Riskiyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Cacat Mental Study 
Kasus Di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang” (Fakultas 
Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2010). 
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maupun dari segi yang lainnya. Sehingga perlu dikaji lebih lanjut 

bagaimana praktek perkawinan yang dilakukan di Desa Karangpatihan 

Kecamatan Balong Ponorogo. 

Dan skripsi karya Muftiri Mutala’li,2009, dengan judul skripsi 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat 

Mental”.
21

 

Terkait skripsi Muftiri Mutala’li, penelitian ini adalah penelitian 

dengan menggunakan penelitian kepustakaan (library research) jauh 

berbeda dengan penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian 

lapangan (field research) yaitu dengan pengumpulan data-data yang 

berasal dari data lapangan sebagai objeknya yang mana tentu nanti hasil 

dari penelitian akan berbeda.  

Berdasarkan berbagai telaah di atas, maka peneliti tertarik untuk 

lebih jauh meneliti tentang perkawinan penyandang cacat mental. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam menulis skripsi ini 

adalah jenis penelitian lapangan (Field Research). Tujuannya tidak lain 

untuk mempelajari dan meneliti secara intensif tentang latar belakang 

keadaan dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, 

                                                           
21

 Muftiri Mutala’li, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Cacat Mental” 
(Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009). 
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lembaga atau masyarakat.
22

 Oleh karena itu, data-data yang 

dikumpulkan berasal dari data lapangan sebagai objeknya. 

2. Pendekatan Penelitian  

Berdasarkan jenis masalah yang diteliti dan tujuannya, maka 

peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif. Pendekatan 

deskriptif adalah “prosedur penelitian yang menghasilakan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang diamati”.23
 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Karangpatihan Kecamatan 

Balong Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih Desa Karangpatihan 

sebagai lokasi penelitian, karena di Desa tersebut ada sebuah 

perkampungan disebutnya oleh masyarakat sekitar sebagai Kampung 

Idiot, yang mana di dalam perkampungan tersebut tidak sedikit 

penduduknya adalah penyandang cacat mental. Serta di kampung 

tersebut terdapat beberapa praktek perkawinan yang dilakukan oleh 

penyandang cacat mental yang mana dari perkawinan tersebut sudah 

membuahkan keturunan. 

4. Sember Data 

Berdasarkan pada fokus kajian penelitian mengenai perkawinan 

para penyandang cacat mental, responden utama atau primer dalam 

                                                           
22

 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 

69. 
23

 Lexy j Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Revisi, vol. 26 (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2005), 4. 
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penelitian ini adalah para penyandang cacat mental yang telah memiliki 

keluarga dan yang telah melakukan perkawinan, dan berwawancara 

dengan beberapa sumber atau informan lain yang terkait seperti petugas 

pencatat nikah untuk wilayah Kecamatan Balong, tokoh masyarakat, 

keluarga penyandang cacat mental dan saudara penyandang cacat 

mental yang berada di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong 

Ponorogo. 

Selain narasumber utama atau primer, peneliti juga mengumpulkan 

data pendukung atau skunder yaitu berupa dokumen-dokumen, buku-

buku, hasil-hasil penelitian dan referensi lain yang berkaitan dengan 

perkawinan para penyandang cacat mental. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari segenap 

informan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong ponorogo. Adapun 

metode pengumpulan yang peneliti gunakan adalah metode penelitian 

kualitatif. Pada proses penelitian kualitatif, peneliti merupakan 

instrumen kunci. Interaksai yang terjadi antara peneliti dan narasumber 

diharapkan mampu menggungkap permasalahan sampai tuntas. Dalam 

pelaksanaan penelitian ini digunakan beberapa metode yaitu Observasi, 

Interview dan Dokumentasi.  

Observasi yang dimaksud merupakan suatu proses yang tersusun 

dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya adalah 

proses-proses pengamatan dan ingatan. Peneliti menggunakan observasi 
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berperanserta,
24

 dengan ini peneliti dapat terlibat dengan kegiatan 

sehari-hari dan mengamati serta bisa memperoleh data terkait 

perkawinan yang dilakukan di  Desa Karangpatihan Kecamatan Balong 

Ponorogo. 

Interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data 

dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistemik, dan 

berlandaskan kepada tujuan penyelidikan
25

 atau wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 

dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.
26

 Dan metode interview digunakan untuk memperoleh 

informasi yang tidak dapat diperoleh lewat observasi (pengamatan).
27

 

Metode ini digunakan peneliti untuk mengetahui bagaimana praktik 

perkawinan yang dilakukan serta untuk mengetahui bagaiman keadaan 

keluarga mereka. 

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang mencari data 

mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan 

sebagainya.
28

 Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai 

                                                           
24

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2011), 204–205. 
25

 Rahayu, Observasi Dan Wawancara  (Malang: Bayu Media, 2004), 63. 
26

 Lexy j Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, vol. 31 (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), 186. 
27

 Burhan Asshofa, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 59. 
28

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, vol. 14 (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2010),  274. 
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letak geografis, jumlah pelaku praktek perkawinan cacat mental, 

pengembangan, dan hal-hal yang akan diperlukan dalam penelitian. 

6. Teknik Analisa Data 

  Analisa data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam 

bentuk yang lebih mudah di baca dan di interprestasikan.
29

 Adapun 

analisa data yang digunakan oleh penulis dalam penyajian laporan ini 

yaitu menggunakan metode analisis deskriptif persepektif kualitatif. 

Analisis deskriptif kualitatif yaitu proses analisis data dengan 

maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang di 

sajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan-rumusan 

statistik dan pengukuran. Selanjutnya, setelah data yang bersifat 

kualitatif tersebut digambarkan dengan kata-kata, kemudian dipisah-

pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.
30

 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Gambaran mengenai rencana keseluruhan laporan penelitian ini 

perlu penulis sampaikan, yaitu sebagai berikut : 

Bab Pertama : Menjelaskan mengenai Latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat peenelitian, penegasan 

istilah, telaah pustaka, metode penelitian, serta dibahas pula sistematika 

pembahasan. 

                                                           
29

 Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (Eds), Metode Penelitian Survei, (Jakarta: 

LP3ES, 1995), 263. 
30

 Arikunto, Prosedur Penelitianm, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 213. 
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Bab Dua : Pada bab ini membahas secara umum tentang 

perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri. Meliputi pengertian 

perkawinan, dasar hukum perkawinan, perkawinan orang safih, syarat 

dewasa dalam perkawinan, serta hak dan kewajiban suami istri. 

Bab Tiga : Membahas tentang gambaran umum Desa 

Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo. Meliputi keadaan 

geografis, sejarah kampung idiot, keadaan masyarakat sekitar dan 

tentang praktek perkawinan penyandang cacat mental. 

Bab Empat : Merupakan kajian analisa atas jawaban dari rumusan 

masalah dalam penelitian ini. 

Bab Lima : Adalah bagian terakhir dari penelitian ini yang berisi 

kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan 

penelitian dan memuat juga saran-saran. 
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BAB II 

TINJAUAN FIKIH TENTANG PERKAWINAN 

A. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih berbahasa Arab 

disebut dengan dua kata, yaitu  al-nika>h} ( ُاَلٍَكاح) dan al-ziwa>j ( ُاَلِلَواج) /al-zawa>j 

31.(اَللَواجُ )
 

Menurut mazhab Syafii perkawinan adalah aqad yang menjamin 

diperbolehkannya persetubuhan. Menurut mazhab Hambali pernikahan adalah 

akad yang didalamnya terdapat lafal pernikahan secara jelas, agar 

diperbolehkannya bercampur.32 Menurut ulama H{ana>fiyyah perkawinan 

sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut’ah dengan sengaja, 

artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota 

badannya untuk mendapatkan kesenangan. Menurut ulama Ma>likiyyah 

perkawinan adalah suatu akad yang megandung arti mut’ah untuk mencapai 

kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
33 

Menurut pengertian sebagian fuqaha> perkawinan ialah akad yang 

memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga 

                                                           
31

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat 

Dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2009), 35. 
32

 M Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam (Jakarta: Prenada Media, 

2003), 12. 
33

 Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang 

(Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 14. 
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(suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan 

memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi 

masing-masing. Dari pengertian di atas, melangsungkan perkawinan akan 

mendapatkan akibat hukum diantaranya adalah saling mendapatkan hak dan 

kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong-

menolong.34 

Dalam bukunya Mohammad Idris Ramulyo, menurut Sajuti Thalib 

perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup 

bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan 

membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, 

tenteram dan bahagia.35 

Menurut Abu> Zahrah perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan 

hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, saling membantu, yang 

masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut 

ketentuan syariat. Menurut Abdurrah}ma>n Al-Ja>ziri mengatakan bahwa 

perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.
36

 

Dalam Pasal 1 Bab I Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan 

seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”. 

                                                           
34

 Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN jakarta 

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqh, 1984, 48–49. 
35

 Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, 1–2. 
36

  Saebani, Fiqh Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 13. 



23 

 

 

 

Dari beberapa pengertian perkawinan di atas dapat dipahami bahwa, 

perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan 

calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, 

serta untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya. Selain itu juga 

menyiratkan bahwa perkawinan mengandung aspek hukum ta’a>wun (gotong-

royong), akibatnya pelaku perkawinan dihadapkan kepada tanggung jawab 

serta hak-hak yang dimilikinya.  Disamping itu berdsarkan definisi diatas, 

tampak bahwa inti dari perkawinan tidak hanya dititik beratkan kepada 

masalah biologis semata, melainkan adanya suatu kewajiban untuk 

menciptakan pergaulan yang harmonis yang diliputi rasa sayang menuju cita-

cita bersama.
37

 

B. Dasar Hukum Perkawinan 

Sumber hukum perkawinan dalam islam adalah Al-Qur’an dan sunnah 

Rasul. Dalam Al-Qur’an banyak sekali ayat-ayat yang memberikan landasan 

dasar perkawinan serta mengatur tata hubungan suami istri. Diantara sekian 

banyak ayat-ayat tersebut antara lain adalah : 

1. Surat Al-Ru>m ayat 21 

َْْةً   َُكْم َمَوَدًة وَر َها َوَجَعَل بَ ي ْ ُ ْوا إِلَي ْ ِ أَْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُك  َوِمْن َ ايَاِت

َيَاٍت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكُرْوَن  ْ َذاِلَك ََ  ٢١َ:الروم ُ ِإن ِِ

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

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

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 

                                                           
37

 Saebani, Fiqh Munakahat , 13–14. 



24 

 

 

 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S.Ar-Rum:21).38  

 

2. Surat Al-Nisa>’ ayat 1 dan 3. 

ُهَما َها َزْوَجَها َوَبث ِم ْ اُس ات ُقْوا َربُكُم الِذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس واِحَدٍة َوَخَلَق ِم ْ  يَأَي َهاال

ََْرَحاَم ِإن اهَ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقْيًبا  ِ َوا اً َوِنَساً  َوات ُقْوا اهَ الِذي َتَساَ ُلْوَن ِب ْْ سا  ُرَِجاًً َكٍث  ١َ: ال

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

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 

isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki 

dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga 

dan mengawasi kamu”.(Q.S. An-Nisa‟ :1).39 

 

َث َورُبَاَع  ََ ََ َوُث  َوِإْن ِخْفُتْم أًَ تُ ْقِسطُْوا ِِ اْلَيَتاَمى فَاْنِكُحْوا َماطَاَب َلُكْم ِمَن الَِساِ  َمثْ 

ََ أًَ تَ ُعْوُلْوا  َانُُكْم َذاِلَك أَْد تَ ْعِدُلْوا فَ َواِحَدًة أَْوَما َمَلَكْت أَْْ سا   ُفَِإْن ِخْفُتْم أًَ   ٣َ: ال

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-

hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka 

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. 

kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) 

seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah 

lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S. An-Nisa‟ : 3).40 

 

3. Surat Al-Nu>r ayat 32 

 َواَْنِكُحْوا اْل َيَاَمى ِمُْكْم َواللااِِْ َ ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِاُكْم ِإْن َيُكْونُ ْوا فُ َقرَاَ  يُ ْ ِْيِهُم اهُ 
ِ َواهُ َواِسٌع َعِلْيٌم  ور ُ ِمْن َفْضِل  ٣٢َ: ال

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

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

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah 

                                                           
38

  Departemen Agama, Al Qur‟an dan Terjemahan (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1976), 644. 
39

 Ibid, 114. 
40

 Ibid, 115. 
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akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas 

(pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (Q.S. An-Nuur: 32)41 

 

Sedangkan hadits yang berkaitan dengan disyari’atkannya perkawinan 

adalah : 

 

ِ َوَسلَم : َعِن اْبِن َمْسُعْوٍد قَااَ   يَاَمْعَلرَاللَباِب َمِن اْسَتطَاعَ "قَاَا َرُسْوُا اِه َصلى اهُ َعَلْي

ِ بِاللْومِ  ُ أََ   لِْلَبَلِر َوَأْحَلُن لِْلَفرِْج  َوَمْن َ ْ َيْسَتِطْع فَ َعَلْي   ِمُْكُم اْلَباَ َة فَ ْلَيتَ َلوْج فَِإن

ُ ِوَجا ٌ  ُ َل 42َ لبخارىروا  ُ"  فَِإن
 

Artinya : “Dari Ibnu Mas‟ud, ia berkata: Rasulullah s}allalla>hu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Hai para pemuda, siapa diantara kamu yang mampu 

(menanggung) beban nikah, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu 

lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. 

Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena 

sesungguhnya berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. (HR 

Bukhari).
43

 

 

ِ َوَسلمَ َعْن اََنسٍ  ِ ِ َصلى اهُ َعَلْي َوقَاَا . ًَ أَتَ َلوجُ  :قَاَا بَ ْعَضُهمْ .  أَن نَ َفرًا ِمْن َأْصَحاِب ال
ِ َوَسلَم .  اُْفِطرُ  َوًَ  َاُصْومُ  َوًَ أَنَاُم  َوقَاَا بَ ْعَضُهمْ ُاَصِلىبَ ْعَضُهْم  ِ ِ َصلى اهُ َعَلْي  فَ بَ َلَغ َذاِلَك ال

َِ َاُصْوُم َو اُْفِطُر َو ُاَصِلى َو اَ . َما بَاُا أَقْ َواٍم  قَاُلْوا َكَذا وَكَذا" قَااَ  َ  َفَمْن .  َو اَتَ َلوُج الَِسا َ نَامُ َلِك
 َِ ِ  فَ َلْيَس ِم 44  ) البخارىروا  ُ.َرِ َ  َعْن ُس

 

Artinya : “Dari Anas, ia berkata : Bahwa sesungguhnya ada sebagian dari 

sahabat Nabi Saw yang berkata : “Aku tidak akan kawin”, sebagian yang 
lain berkata “Aku akan shalat terus menerus dan tidak akan tidur”, dan 

sebagian yang lain lagi berkata “aku akan berpuasa selama-lamanya”. 

Kemudia hal itu samapai kepada Rasulullah SAW, maka ia bersabda. 
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“Bagaimanakah gerangan kaum yang berkata demikian dan demikian? Pada 

hal aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan aku mengawini wanita. 

Maka barangsiapa yang membenci sunnah ku, bukanlah dari golonganku.” 

(HR Bukhari).
45

 

 

ِ  ص نَ َهى َعِن التَبتِل  َو قَ رَأَ قَ َتاَدُة َو َلَقْد اَْرَسْلَا ُرُسًَ  ُرََة اَن ال ََ َعْن قَ َتاَدَة َعِن ْاَاَسِن َعْن 
   الرمذى و ابن ماج (.ّمْن قَ ْبِلَك َو َجَعْلَا َ ُْم اَْزَواًجا و ُذرّيةً 

46 

Artinya : “Dari Qata>dah dari Al Hasan dari Samurah : “Sesungguhnya Nabi 
SAW, melarang membujang. Selanjutnya Qatadah membaca (ayat): “Dan 
sesunggunhya kami telah mengutus kepada orang Rasul sebelum kamu dan 

kami berikan kepada mereka beberapa istri dan anak cucu (Ar-Ra‟ad 38)”. 
(HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

47
 

 

C. Perkawinan Orang Safih 

Safih atau cacat mental atau idiot seperti yang dijelaskan dalam bab 

sebelumnya adalah mereka yang memiliki kelainan dalam pertumbuhan dan 

perkembangan pada mental intelektual sejak bayi/dalam kandungan atau 

masa bayi dan anak-anak yang disebabkan oleh faktor biologis maupun faktor 

yang lainnya. Dan mereka yang memiliki intelegensi dibawah rata-rata karena 

terhambat pada masa perkembangan yang berpengaruh pada tingkat 

kecerdasan secara menyeluruh seperti kemampuan kognitif, bahasa, motorik 

dan visual, sehingga mengakibatkan dirinya sukar untuk mengikuti program 

sekolah biasa serta sukar dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. 

 Terkait perkawinan yang dilakukan oleh penyandang cacat mental 

ada beberapa pendapat. Diantaranya menurut pendapat Hanafi dan Hambali 
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bahwa akad nikah yang dilakukan oleh orang yang safih adalah sah, baik dia 

memperoleh izin dari walinya atau tidak. Sedangkan menurut imam Syafii 

bahwa orang yang menderita cacat mental tidak mendapat hak untuk 

menentukan sesuatu hal yang berkaitan dengan dirinya. Hal ini dikarenakan 

mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri, sehingga akad yang 

dilakukanpun dipandang batal kecuali dengan izin wali. Menurut Imamiyah 

mengatakan bahwa akad nikah orang yang safih (idiot) tidak dipandang sah 

kecuali atas izin walinya.
48

 

Hal diatas sejalan dengan Jumhur Ulama Usul Fikih yang mengatakan 

bahwa dasar adanya taklif  (pembebanan hukum) terhadap seorang mukallaf 

adalah akal dan pemahaman. Oleh karena itu orang yang tidak atau belum 

berakal tidak dibebani taklif karena mereka dianggap tidak dapat memahami 

hukum taklif. Disyaratkan pula seseorang baru bisa diberi beban hukum, jika 

sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1. Harus memiliki kemampuan untuk memahami dalil taklif, baik bersumber 

dari Al-Qur’an dan Hadits atau melalui orang lain. 

2. Usianya sudah dewasa. 

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

pandangan ahli ushul, terbagi menjadi dua yaitu : 

a. Ahliyyah al-Wuju>b, yaitu kecakapan menaggung hak dan kewajiban. 

Kecakapan ini sudah ada sejak ditiupkannya roh kedalam tubuh. 
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b. Ahliyyah al-Ada>’, yaitu kecakapan bertindak. Maksudnya kepantsan 

sesorang untuk dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya. 

Sedangkan dasar untuk mengetahui status Ahliyyah al-Ada>’ adalah 

kemampuan akal. Maka orang yang belum memiliki kemampuan akal 

secara sempurna, seperti anak yang belum mumayyiz  dan orang gila, 

dianggap tidak memiliki status Ahliyyah al-Ada>’.49
 

Dengan memperhatikan faktor ahliyyatul, khususnya ahliyyatul  ada‟, 

maka penderita cacat mental tentunya tidak dapat menerima pembebanan 

hukum taklif. Hal ini dikarenakan dirinya tidak mempunyai kepantasan untuk 

disebut mahkum „alaih (orang yang terkena pembebanan hukum). 

 Imamiyah, Hambali dan Hanafi sepakat bahwa apabila seorang 

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

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

kakek, apalagi pada orang-orang yang menerima wasiat dari mereka berdua.
50

 

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

berada ditangan ayah maupun kakek dari pihak ayah.
51

 

Dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang mengalami 

cacat mental. Maka perlu kita pahami kembali bahwa dasar adanya taklif 

(pembebanan hukum) bagi mukallaf adalah karena adanya akal dan 

kemampuan memahami padanya. Oleh karena itu orang yang tidak atau 

                                                           
49

 Muhammad Ma’shum Zein, Ilmu Ushul Fiqh (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 169–
171. 

50
 Abd Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 168-

169. 
51

 Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, trans. Masykur A.B, Afif Muhammad, and Idrus Al-

Kaff, 348. 



29 

 

 

 

belum berakal tidak dibebani taklif karena mereka dianggap tidak dapat 

memahami hukum taklif. 

Dapat dipahami disini peran akal merupakan faktor utama dari syariat 

islam untuk menentukan seseorang sebagai mukallaf dan dapat terkenan taklif 

(pembebanan hukum). Karena itu meskipun seseorang sudah mencapai balig 

tetapi akalnya tidak sehat maka hukum taklif tidak dibebankan kepada 

mereka.
52

 

Adapun kewajiban nafkah, zakat dan ganti rugi atas anak kecil, safih 

dan orang gila maka hal itu pentaklifannya bukanlah kepada mereka. Namun 

hal tersebut pentaklifannya kepada wali atas mereka dengan menunaikan hak 

dan kewajiban keharta-bendaan yang terkena pada mereka. Sementra itu 

Imam Syafii mengatakan bahwa orang yang menderita cacat mental tidak 

mendapat hak untuk menentukan sesuatu hal yang berkaitan dengan dirinya. 

Hal ini dikarenakan mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri, sehingga 

akad yang dilakukanpun dipandang batal kecuali dengan izin walinya.
53

 

Berdasarkan hal diatas maka segala konsekuensi yang akan terjadi 

menjadi tanggung jawab penuh seorang wali. Kaitannya dengan perkawinan, 

maka hal-hal yang akan terjadi setelah diikrarkannya ijab dan qobul seperti 

pemenuhan mahar, nafkah istri baik beruka nafkah pangan, sandang dan 

tempat tinggal, nafkah untuk anak. Semuanya menjadi tanggung jawab 

mutlak seorang wali sebagai pengampu dari orang yang safih tersebut. 
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D. Syarat Dewasa Dalam Perkawinan 

Dewasa adalah mencapai usia akil balig, yaitu bukan anak-anak ataupun 

remaja lagi.
54

  Istilah dewasa menggambarkan segala organisme yang telah 

matang, tapi lazimnya merujuk pada manusia, orang yang bukan lagi anak-

anak dan telah menjadi pria atau wanita dewasa. Saat ini dewasa dapat di 

identifikasi dari aspek biologis yaitu sudah akil balig, atau sudah berusia 16 

tahun keatas atau sudah menikah, menurut Undang-Undang perkawinan yaitu 

19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, dan menurut karakter pribadi 

yaitu kematangan dan tanggung jawab. Berbagai aspek kedewasaan ini sering 

tidak selaras dengan keadaan yang ada. Seseorang bisa saja dewasa secara 

biologis dan memiliki karakteristik perilaku dewasa tapi tetap diperlakukan 

sebagai anak kecil jika berada dibawah umur dewasa secara hukum. 

Sebaliknya, seseorang bisa secara legal dianggap dewasa, tapi tidak memiliki 

kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakter dewasa. 

Dalam hukum islam kedewasaan seseorang sering diidentikkan dengan 

balig.
55

 Balig berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai 

pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan 

yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau 

memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.
56

 Pada dasarnya, Hukum 

Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan yang 
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dianggap dewasa, namun dalam Al-Qur’an mengisyaratkan bahwa orang 

yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu, 

firman Allah SWT : 

 ِ ُ ِمْن َفْضِل َوأَْنِكُحوا اَيَاَمى ِمُْكْم َواللااَِِ  ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِاُكْم ِإْن َيُكونُوا فُ َقرَاَ  يُ ْ ِِهُم الل
ُ َواِسٌع َعِليٌم  ٣٢ََُوالل  

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

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

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah 

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

(pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”(Q.S An-nuur: 32).
57

 

Kata  ( اَللِلِح) dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin” 

yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah 

tangga.
58

 Sejalan dengan itu Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada para 

pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya 

kemampuan. Secara tidak langsung Al-Qur’an dan Hadits mengakui bahwa 

kedewasaan sangat penting dalam perkawinan.  

Usia dewasa dalam fikih ditandai dengan peristiwa biologis yang bersifat 

jasmani yaitu tanda-tanda yang secara umum anatar lain, sempurnanya umur 

15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita 

minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.
59

 Apabila terjadi kelainan atau 

keterlambatan pada perkembangan jasmani (biologis) nya, sehingga pada usia 

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

mengelurkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode balignya 

berdasarkan usia yang lazim sesorang mengeluarkan tanda-tanda balig.
60

  

Para ulama mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti 

ke-balig-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan 

ovum oleh sperma, sedangkan menegelurkan sperma merupakan tanda 

kebaligan bagi laki-laki.
61

 

Imamiyah, Maliki, Syafii dan Hambali mengatakan : tumbuhnya 

bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh-nya sesorang. Sedangkan Hanafi 

menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu 

lain yang ada pada tubuh.
62

 

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi 

orang yang dianggap balig. ulama Syafii dan Hambali menyatakan usia balig 

untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan 

Maliki menetapkannya tujuh belas tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan 

usia balig anak laki-laki delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan 

tujuh belas tahun. Pendapat Hanafi ini dalam hal usia balig adalah batas 

maksiamal, sedangkan usia minimalnya adalah dua belas untuk anak laki-laki 

dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang 

anak laki-laki dapat mimpi mengeluarka seperma, menghamili atau 
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mengeluarkan mani (diluar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat 

mimpi keluar sperma, hamil, atau haidh. Adapun Imamiyah, maka mazhab ini 

menetapkan usia balig anak laki-laki dalah lima belas tahun, sedangkan anak 

perempuan sembilan tahun.
63

 

Mengingat perkawinan merupakan akad atau perjanjian yang sangat 

kuat (mi>tha>qan ghali>dza) yang menuntut setiap orang yang terikat 

didalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan 

penuh keadilan, keserasian, keselerasan dan keseimbangan, maka 

pembebanan hukum tidak cukup dengan mensyaratkan balig (cukup 

umur/dewasa) saja. Namun pembebanan hukum (taklif) didasarkan pada 

akal dan pemahamannya. Oleh karena itu orang yang tidak atau belum 

berakal tidak dibebani taklif  karena mereka dianggap tidak dapat 

memahami hukum taklif. Disyaratkan pula seseorang baru bisa diberi beban 

hukum, jika sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut : harus memiliki 

kemampuan untuk memahami dalil taklif, usianya sudah dewasa, harus bisa 

menaggung beban taklif yaitu Ahliyyah al-Wuju>b dan Ahliyyah al-Ada>’.64
 

Majelis Ulama’ Indonesia memberikan fatwa bahwa usia kelayakan 

perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (Ahliyyah al-

Wuju>b dan Ahliyyah al-Ada>’).65
 Demikian pula dalam akad nikah pihak 

yang melakukan akadnya sebagai unsur pertama dan kedua, mempelai laki-
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laki dan mempelai perempuan, keduanya harus mempunyai Ahliyyah al-

Wuju>b yang sempurna. Jadi bila ada anak yang belum tamyiz atau orang 

yang menderita sakit ingatan, tidak sah melakukan akad nikah sendiri. Anak 

yang sudah tamyiz tetapi belum dewasa, dipandang tidak sempurna 

kecakapannya sehingga apabila hendak melakukan akan nikah wajib dengan 

izin walinya.
66

 

Jadi pada dasarnya hukum Islam tidak mengatur secara mutlak 

tentang batasan umur perkawinan yang dianggap dewasa, namun hukum 

Islam hanya memberi tanda-tanda usia dewasa atau balig seseorang. 

Sehingga dapat dikatakan syarat dewasa tidak hanya terpaku pada batasan 

umur serta tidak bisa hanya dilihat dari tanda-tanda biologis/fisik saja yaitu 

haidh bagi perempuan dan mimpi mengeluarkan sperma bagi laki-laki. 

Namun kedewasaan seseorang juga dilihat dari kematangan berfikir, 

keseimbangan psikis dan kedewasaan sosial, serta orang tersebut mukallaf 

yang mampu di bebani hukum dan terbebani hak dan kewajiban untuk 

bertindak dihadapan hukum serta mereka juga memiliki kecakapan yang 

disebut dengan Ahliyyah al-Wuju>b dan Ahliyyah al-Ada>’. 

E. Hak dan Kewajiban Suami Istri 

Ketika seorang muslim telah mengucapkan akad dalam prosesi 

perkawinan, berati nahkoda perkawinan sudah mulai dijalankan. Suami dan 

istri harus merapat untuk bekerjasama, melakukan kewajiban masing-masing 
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dan memperoleh hak-hak mereka seperti yang sudah dijanjikan dan dijelaskan 

dalam agama islam. Serta sejak para mempelai sudah mengadakan perjanjian 

melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka 

mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya.
67

 

Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh 

seseorang dari orang lain, sedangkan yang diamksud dengan kewajiban 

adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam 

hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu 

pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban 

dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan 

kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat 

dalam ayat Al-Qur’an diantaranay yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 228 : 

َ ٢٢٨ ُ...َوَ ُن ِمْثُل الِذي َعَلْيِهن بِاْلَمْعُروِ  َولِلِرَجاِا َعَلْيِهن َدَرَجةٌ ...
Artinya : “...Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 

kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai 

satu tingkatan kelebihan daripada isterinya...” (Q.S Al-Baqoroh 228).
68

 

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga 

mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri 

semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan 

kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih 
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tinggi, yaitu sebagai kepala kelaurga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung 

ayat tersebut diatas.
69

 

Pada umumnya tidak ada perberbeda yang signifikan antara hak dan 

kewajiban bagi orang normal maupun orang yang mengalami cacat mental. 

Mereka sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang dimiliki orang normal 

pada umumnya, hanya saja yang membedekan adalah terletak kepada 

siapakah yang bertanggung jawab atas kewajiban memberi nafkah tersebut 

jika suami mengalami cacat mental. Namun mari terlebih dahulu kita 

mengulas hak dan kewajiban suami istri pada umumnya. 

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami 

merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ini ada tiga hal : 

1. Kewajiban suami terhadap istri, yang merupakan hak istri dari 

suaminya. 

2. Kewajiban istri terhadap suami, yang merupakan hak suami dari 

istrinya. 

3. Hak bersama suami istri. 

4. kewajiban bersama suami istri.
70

 

Sedangkan menurut Sayyid Sa>biq, hak dan kewajiban suami istri adalah 

hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang 
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menjadi hak istri. Menurut beliau hak dan kewajiban suami istri ada tiga 

macam, yaitu : 

1. Hak istri atas suami. 

2. Hak suami atas istri dan 

3. Hak bersama.
71

 

1.  Kewajiban suami terhadap istri atau hak yang dimiliki istri atas 

suaminya. 

Kewajiban suami terhadap istri atau hak yang dimiliki istri atas 

suaminya. dapat dibagi kepada dua bagian : 

a. Kewajiban yang bersifat materi atau kedendaan. Misalnya maskawin 

dan uang belanja. 

b. Kewajiban yang tidak bersifat materi atau bukan kebendaa. Misalnya 

perlakuan yang adil disamping istri-istri lainnya apabila suami punya 

istri lebih dari satu.
72

 

a. Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istri yang bersifat 

materi atau kebendaan adalah sebagai berikut : 

1) Mahar (Maskawin) 

Ketentuan tentang mahar (maskawin) diperintahkan melalui 

QS. Al-Nisa >’: 24 yang artinya : “Dan berikanlah maskawin 

kepada perempuan-perempuan (yang kamu nikahi) sebagai 

pemberian wajib. Apabila mereka dengan senang hati 
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memberikan sebagian maskawin kepadamu, ambillah dia 

sebagian makanan yang sedap lagi baik akibatnya”.73
 

Dari ayat Al-Qur’an tersebut dapat diperoleh suatu pengertian 

bahwa maskawin itu adalah harta pemberian wajib dari suami 

kepada istri, dan merupakan hak penuh bagi istri yang tidak boleh 

diganggu oleh suami, suami hanya dibenarkan ikut makan 

maskawin apabila diberikan oleh istri dengan sukarela.
74

 Hukum 

pemberian mahar tersebut adalah wajib, sehingga perkawinan 

dapat dinyatakan tidak sah jika tidak ada pembayaran mahar, 

kecuali jika istri menerima dinikahi dengan pembayaran mahar 

yang ditunda dan untuk besar kecilnya pemberian mahar tersebut 

ditetapkan atas persetujuan kedua pihak karena pemberian itu 

harus dilakukan dengan ikhlas.
75

 

2) Nafkah  

Nafkah adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta suami 

untuk kepentingan istri,  sehingga menyebabkan hartanya menjadi 

berkurang. Dengan demikian nafkah istri berarti pemberian yang 

wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya selama masa 

perkawinan. Sedang memberi nafkah berati adalah mencukupkan 

segala keperluan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, 

pembantu rumah tangga dan pengobatan, meskipun istri tergolong 
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kaya,
.76

 Namun yang paling utama seperti yang disepakati oleh 

ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai 

nafkah adalah pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan 

(tempat tinggal), karena dalil yang memberi petunjuk pada 

hukumnya begitu jelas dan pasti.
77

 

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk 

perbelanjaan, pakian adalah wajib. Kewajiban itu bukan 

disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan 

rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya 

tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan diantara ulama shi’ah 

menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak 

memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib 

membayar nafkah.
78

 

Kapan berlakunya kewajiban memberi nafkah, ada beberpa 

pendapat terkait berlakunya kewajiban memberi nafkah. Jumhur 

ulama termasuk ulama Shi’ah Imamiyah berpendapat bahwa 

nafkah itu mulai diwajibkan semenjak dimulainya kehidupan 

rumah tangga, yaitu semenjak suami telah bergaul dengan 

istrinya, dalam arti istri telah memberikan kemungkinan kepada 

suaminya untuk menggaulinya, yang dalam fikih disebut dengan 

tamki>n. Dengan semata terjadinya akad nikah belum ada 
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kewajiban membayar nafkah. Berdasarkan pendapat ini bila 

setelah berlangsungnya akad nikah istri belum melakukan tamki>n, 

karena keadaanya itu ia belum berhak menerima nafkah.
79

 

 Yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama diatas adalah 

golongan Z{a>hiriyyah. Bagi mereka kewajiban nafkah dimulai 

semenjak akad nikah, bukan dari tamki>n, baik istri yang telah 

melangsungkan akad nikah itu memberi kesempatan kepada 

suaminya untuk digauli atau tidak, sudah dewasa atau masih 

kecil, secara fisik mampu melayani kebutuhan seksual suaminya 

atau tidak, sudah janda atau masih perawan.
80

 

Standar ukuran besar nafkah yang wajib diberikan oleh suami 

kepada istri jika status sosial-ekonomi tidak kafa>’ah. Maka dalam 

hal ini terdapat tiga pendapat. Pertama, pendapat Ima>m Ahmad 

yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam 

menetapkan nafkah adalah status sosial-ekonomi suami dan istri 

secara bersama-sama. Jika keduanya kebetulan status sosial-

ekonominya berbeda diambil standart tengah diantara keduanya. 

Yang jadi pertimbangan bagi pendapat ini adalah keluarga itu 

merupakan gabungan diantara suami dan istri, oleh karena itu 
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keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan standart 

nafkah.
81

 

Kedua, pendapat Imam Abu> H{ani>fah dan Imam Maliki yang 

mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri. 

Yang menjadi dasar bagi ulama ini adalah firman Allah dalam Al-

Qur’an surat al-Baqarah (2) ayat 233: 

ُ رِْزقُ ُهن وَِكْسَوتُ ُهن بِاْلَمْعُروِ  ...  ٢٣٣َُ...َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َل

Artinya: “....Dan kewajiban ayah memberi Makan dan 

pakaian kepada Para ibu dengan cara ma’ru>f....”(Q.S Al-
Baqarah 233).

82
 

 

Pengertian Maruf dalam ayat ini dipahami ulama golongan itu 

dengan arti mencukupi.
 83

 

Ketiga, Imam Syafii dan pengikutnya berpendapat bahwa 

yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah status 

sosial dan kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku 

di kalangan Syi’ah Imamiyah, yang dijadikan landasan pendapat 

oleh ulama ini adalah firman Allah dalam surat Al-Thala>q (65) 

ayat 7 :
84

 

 

 

                                                           
81

 Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan 

Undang-Undang Perkawinan, 170. 
82

 Departemen Agama, Al Qur‟an dan Terjemahan, 57. 
83

 Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan 

Undang-Undang Perkawinan, 170. 
84

 Ibid, 171. 



42 

 

 

 

ُ ً يَُكِل ُ  ُ الل ُ فَ ْليُ ِْفْق ِ ا آتَا ِ رِْزُق ِ َوَمْن ُقِدَر َعَلْي  لِيُ ِْفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِت

ُ بَ ْعَد ُعْسٍر ُيْسرًا  َا َسَيْجَعُل الل ُ نَ ْفًسا إًِ َما آتَا َ ٧ُ الل
 

Artinya : “hendaklah orang yang mampu memberi nafkah 

menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya 

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah 

kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang 

melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah 

kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Q.S 
At-Thalaq 7).

85
 

 

b. Hak-hak bukan materi atau bukan kebendaan yang wajib 

ditunaikan suami terhadap istrinya yaitu : 

1) Menggauli istrinya secara baik dan patut 

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Nisa>’ ayat 19 : 

ُتُموُن فَ َعَسى أَْن َتْكَرُوا َاْيً ا َوَ َْعَل اللُ ....  َوَعاِاُروُن بِاْلَمْعُروِ  فَِإْن َكِرْ

ًْا  رًا َكِث ِ َخي ْ  ١٩َُ ِفي

 

Artinya : “... Dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) 

secara baik. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka 

bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, 

Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (Q.S 
An-Nisa‟ 19).86

 

 

Yang dimaksud dengan pergaulan disini secara khusus adalah 

pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan 

kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat 
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tersebut diistilahkan dengan makruf yang mengandung arti secara 

baik.
87

 Makruf disini juga dapat mencakup hal-hal anatara lain 

sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang 

baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang 

agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.
88

 

2) Melindungi dan menjaga nama baik istri. 

Disamping berkewajiban mempergauli istri dengan baik, 

suami juga wajib melindungi dan menjaga nama baik serta 

kehormatan istrinya, mencegah istrinya jangan sampai hina. Hal 

ini berarti bahwa suami harus menutup-nutupi kesalahan yang 

memang terdapat pada istri. Namun, adalah menjadi kewajiban 

suami untuk tidak membeberkan kesalahan-kesalahan istri kepada 

orang lain. Apabila istri dituduhkan hal-hal yang tidak benar, 

suami setelah melakukan penelitianseperlunya, berkewajiban 

memberi keterangan kepada pihak-pihak yang melontarkan 

tuduhan agar nama baik istri jangan menjadi cemar.
89

 

3) Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri. 

Hajat biologis adalah kodrat pembawaan hidup. Oleh karena 

itu, suami wajib memperhatikan hak istri dalam hal ini. 

Ketentraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain 

ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Salah seorang seorang 
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sahabt Nabi bernama Abdullah bin Amr yang terlalu banyak 

menggunakan waktunya untuk menunaikan ibadah; siang untuk 

melakukan puasa dan malam harinya untuk melakukan salat, 

diperingatkan oleh Nabi yang antara lain “Istrimu mempunyai hak 

yang wajib kau penuhi”.90
 

Jumhur ulama dan yang paling terkemuka dalah Ibnu Hazm 

berpendapat bahwa mengumpuli istri itu wajib, sekurang-

kurangnya sekali pada setiap kali suci dari haidh, kalau suaminya 

sanggup. Apabila suami tidak melakukannya dianggap maksiat, 

berdasarkan firman Allah
91

 : 

 ... ُ    ... فَِإَذا َتَطهْرَن فَْأتُوُن ِمْن َحْيُث أََمرَُكُم الل
Artinya : “...Maka apabila mereka telah Suci (dari haidh), Maka 

campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah 

kepadamu...” (Q.S Al-Baqarah 222).
92

 

 

Imam Syafii berkata hukumnya tidak wajib, karena 

mengumpuli istri adalah hak suami. Ahmad bin hambal 

menetapkan bahwa mengupuli istri itu dibatasi, sekurang-

kurangnya sekali selama empat bulan, karena Allah menetapkan 

hal ini sebagai hak bagi orang yang meng-ila’ istrinya demikian 

pula untuk yang lainnya. Apabila seorang pergi meninggalkan 

istrinya dan tidak ada halangan untuk pulang, maka Imam Ahmad 

berpendapat untuk membatasinya selama empat bulan, kemudian 
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suami diwajibkan untuk mencampurinya, apabila ia tidak mau 

pulang maka hakim boleh menceraikannya, kecuali apabila pihak 

istri itu rela.
93

 

Menurut Imam Al-Ghazali>, sebaiknya mendatangi istri empat 

malam sekali, karena seorang laki-laki boleh kawin sampai 

empat, maka empat hari dijadikan sebagai batas seorang 

perempuan untuk mendapatkan giliran untuk di campuri. Boleh 

juga ditambah atau dikurang menurut kemampuan suami istri.
94

 

Demikian pentingnya kedudukan kebutuhan biologis itu 

dalam hidup manusia sehingga Islam menilai hubungan suami 

istri yang antara lain untuk menjaga kesucian diri dari perbuatan 

zina itu sebagai salah satu macam ibadah yang berpahala. 

2. Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami  

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari 

istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada 

adalah kewajiban dalam bentuk bukan materi atau bukan kebendaan. 

Kewajiban yang bersifat bukan materi atau bukan kebendaan itu adalah : 

a. Mengauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini 

dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya 

dengan baik yang dikutip dalam surat Al-Nisa>’ ayat 19, karena 

perintah untuk menggauli itu berlaku untuk timbal balik. 
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b. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan 

memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam 

batas-batas yang berada dalam kemampuannya. Hal ini sejalan dengan 

bunyi surat Al-Ru>m ayat 21, karena ayat itu ditunjukan kepada 

masing-masing suami istri.  

c. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya 

untuk melakukan perbuatan maksiat. Kewajiban mematuhi suami ini 

dapat dilihat dari isyarat firman Allah dalam surat Al-Nisa>’ ayat 34 : 

ُ٣٤َ ... ُ َا َحِفَظ الل  ...فَاللاِاَاُت قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت لِْلَ ْيِ  ِِ
Artinya “....Perempuan-perempuan yang saleh, ialah perempuan  

yang taat kepada Allah (dan patuh kepada suaminya) lagi 

memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah 

memelihara (mereka)....”.
95

 

 

Mematuhi suami disini mengandung arti mengikuti apa yang 

disuruhnya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama 

suruhan dan larangan itu tidak menyalahi ketentuan agama. Bila 

suruhan atau larangannya itu bertentangan atau tidak sejalan dengan 

ajaran agama, tidak ada kewajiban istri untuk mengikutinya.  

d. Menjaga dirinya dan mejaga harta suaminya bila suaminya sedang 

tidak berada di rumah. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah dalam 

surat Al-Nisa>’ ayat 34 tersebut. 

e. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak 

disenangi oleh suaminya. 
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f. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak 

dipandang dan suara yang tidak enak didengar.
96

 

g. Suami sebagai kepala keluarga yang berkewajiban membiayai segala 

kebutuhan rumah tangganya memiliki hak untuk mengatur dengan 

baik masalah-masalah yang dialami oleh keluarga dengan cara 

bermusyawarah.
97

 

3. Hak bersama suami istri 

Hak bersama suami istri, yang dimaksud dengan hak bersama suami 

istri ini adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri 

terhadap yang lain. Adapun hak bersama itu adalah sebagai berikut : 

a. Halal bergaul antara suami dan istri dan masing-masing dapat 

bersenang-senang satu sama lain. Inilah hakikat sebenarnya dari 

perkawinan itu. 

b. Terjadi hubungan mahram semenda, yakni bahwa istri menjadi 

mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula 

suami menjadi mahram ibu istri, neneknya, dan seterusnya ke atas. 

c. Terjadinya hubungan waris-mewarisi antara suami dan istri sejak akad 

nikah dilaksanakan. Istri berhak menerima warisan atas peninggalan 

suami. Demikian pula suami berhak waris atas peninggalan istri, 

meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami istri. 
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d. Anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya (apabila 

pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan stelah nikah). 

e. Bergaul dengan baik antara suami dan istri sehingga tercipta 

kehidupan yang harmonis dan damai.
98

 Dalam hubungan ini QS. Al-

Nisa>’ ayat 19 memerintahkan dalam bunyi ayatnya sebagai berikut : 

ُ١٩َ  ... َوَعاِاُروُن بِاْلَمْعُروِ  ... 

Artinya : “....Dan gaulilah istri-istri itu dengan baik....”.
99

 

4. Kewajiban bersama suami istri 

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah 

terjadinya perkawinan itu adalah : 

a. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan 

tersebut. 

b. Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan 

rahmah.
100

 

Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 diatur dalam Bab VI Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Pasal 

30 intinya menyebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur 

untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan 

masyarakat.
101
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Hak dan kewajiban suami istri juga telah diatur dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI). KHI yang merupakan subtansi dari Instruksi Preiden 

Nomor 1 Tahun 1991 mengatur  hak dan kewajiban suami istri ini melalui 

Bab XII Pasal 77 hingga Pasal 84.
102

 Dalam Kompilasi Hukum Islam hak 

dan kewajiban suami istri diabgi menjadi enam bagian yaitu Bagian 

kesatu, Umum adalah Pasal 77 yang berisi pasal-pasal yang sama 

materinya dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang 

Nomor  1 Tahun 1974 Pasal 30-34. Bagian kedua, kedudukan suami istri 

pada Pasal 78. Bagian ketiga,  kewajiban suami pada Pasal 80. Bagian 

keempat, tempat kediaman pada Pasal 81. Bagian kelima, kewajiban suami 

yang beristri lebih dari seorang pada Pasal 82. Bagian keenam, kewajiban 

istri pada Pasal 83.
103
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BAB III 

PERKAWINAN PENYANDANG CACAT MENTAL DI DESA 

KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG PONOROGO 

A. Gambaran Umum Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo 

1. Profil Desa 

Desa Karangpatihan merupakan desa yang terletak diwilayah Kecamatan 

Balong Kabupaten Ponorogo, Desa  Karangpatihan terletak pada ketinggian 

153 meter dari permukaan laut dengan jarak 7 Km dari Kecamatan, 22 Km 

dari Kabupaten dan 208 Km dari Provinsi jawa timur. Desa Karangpatihan 

memiliki luas wilayah 1336,6 hektar. Meliputi 109 hektar perumahan dan 

pekarangan, 17 hektar sawah setengah teknis, 164 hektar sawah tadah hujan, 

355 hektar ladang atau tegalan kering, 171,5 hektar tanah tandus, 401,1 hektar 

hutan kering dan 119 hektar kuburan dan lain-lain.
104

 

Iklim Desa Karangpatihan, sebagaimana desa-desa lain diwilayah 

Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai 

pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Karangpatihan. 

Pada musim kemarau tiga per-empat wilayah Desa Karangpatihan mengalami 

kekeringan sehingga penghasilan dari pertanian hanya satu kali dalam 

setahun.
105
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Gambar 1.1 

 

Adapun batas-batas wilayah Desa Karangpatihan adalah sebagai 

berikut : 

Tabel  

BATAS DESA 

Sebelah Utara                     Desa Jonggol Kecamatan Jambon 

Sebelah Timur                    Desa Sumberejo Kecamatan Balong 

Sebelah Selatan                  Desa Ngendut Kecamatan Balong 

Sebelah Barat                     Hutan Negara / Kabupaten Pacitan 
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2. Kependudukan 

Desa Karangpatihan memiliki jumlah penduduk yang cukup besar 

dibanding desa-desa lain yang berada di Kecamatan Balong, jumlah 

penduduknya yaitu 5.750 jiwa dengan perincian sebagai berikut ;
106

 

Tabel 

Jumlah Penduduk 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-laik 2.924 

2 Perempuan  2.826 

 

3. Jumlah Kepala Keluarga 

Sedangkan untuk jumlah Kepala Keluarga berjumlah 1.754 dengan 

rincian sebagai berikut ;
107

 

Tabel  

Jumlah Kepala Keluarga 

NO Nama Kepala Keluarga Jumlah 

1 Kepala Keluarga Miskin 261 Kepala Keluarga 

2 Kepala Keluarga Miskin Idiot 42  Kepala Keluarga 

3 Kepala Keluarga Rentan Miskin 558 Kepala Keluarga 

4 Kepala Keluarga Rata-rata 893 Kepala Keluarga 
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Untuk usia sekolah berjumlah 1.259 jiwa dan 213 jiwa untuk usia dini 

atau balita. 

4. Keadaan Keagamaan 

Desa Karangpatihan terbilang desa yang mayoritas penduduknya 

memeluk agama islam yang taat dan patuh kepada agamnya, sedangkan 

penduduk yang memeluk agama lain hanya berjumlah 2 orang yaitu 

suami istri berdomisili di Dukuh Bibis. Namun hal tersebut tidaklah 

mempengaruhi dalam urusan beribadah.
108

 

Tabel  

Agama dan Kepercayaan 

No Agama Laki-Laki Perempuan jumlah 

1 Islam  2.923 orang 2.825 orang 5.748 orang 

2 Kristen 1 orang 1 orang 2 orang 

3 Katholik  ........ orang ........ orang ........ orang 

4 Hindu  ........ orang ........ orang ........ orang 

5 Budha  ........ orang ........ orang ........ orang 

6 Khonghucu  ........ orang ........ orang ........ orang 

7 Kepercayaan 

kepada tuhan YME 

......... orang ......... orang ......... orang 

8 Aliran kepercayaan 

lainnya 

........ orang ........ orang ........ orang 
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Jumlah  2.924 orang 2.826 orang 5.750 orang 

Jumlah total                                                  5.750 orang  

 

5. Keadaan Ekonomi 

Sebagian besar penduduk Desa Karangpatihan bermata pencahrian 

sebagai petani yang memiliki tana sawah atau tanah tegalan yang sangat 

terbatas. Jadi dapat dikatakan hanya sebagi buruh tani karena ketika 

mereka selesai mengolah tanah milik mereka sendiri kebanyakan dari 

mereka akan bekerja sebagai buruh tani kepada tuan tanah yang berada di 

Desa Karangpatihan maupun di Desa yang berdekatan dengan 

Karangpatihan, selengkapnya tentang mata pencahrian di Desa 

Karangpatihan adalah sebagai berikut :
109

 

Tabel  

Mata Pencahrian Penduduk 

NO Jenis Pekerjaan Jumlah 

1 Buruh tani 2.503 Orang 

2 Petani  1.304 Orang 

3 Pedagang 235 Orang 

4 Peternak  142 Orang 

5 Meubel  52 Orang 

6 Obrok (Pedagang keliling) 38 Orang 
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7 Industri tempe 9 Orang 

8 Pengusaha  6 Orang 

9 PNS/ TNI/ POLRI 29 Orang 

10 Lain-lain ............... 

 

6. Sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana Desa Karangpatihan, jalan desa 29 Km 

meliputi jalan tanah 11 Km, makadam 9 Km, aspal 9 Km. Perpipaan air 

bersih 2 unit (5.400 M), balai desa 1 unit, sekolah dasar negeri 4 unit, TK 

dharma wanita 3 unit, masjid dan mushola 27 unit. Potensi desa yang ada 

di Karangpatihan adalah sumber tenaga manusia banyak, lahan pertanian 

luas, cocok untuk peternakan, sedangkan permasalahan yang ada yaitu 

sebagai warga masyarakat mempunyai SDM rendah serta kurangnya 

kesadaran masyarakat akan kebutuhan gizi. Lembaga desa yang ada di 

Desa Karangpatihan meliputi, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakar Desa (LPMD), Karang 

Taruna Desa, PKK dan Tokoh Masyarakat.
110

 

7. Keadaan Penyandang Cacat Mental 

Desa Karangpatihan memiliki 34 RT dan 8 RW serta empat dusun 

yaitu, dusun krajan, dusun bibis, dusun bendo dan dusun tanggungrejo. Di 

dusun tanggungrejo inilah para penyandang cacat mental itu bertempat 

tinggal tepatnya sebelah ujung barat dari dusun tanggungrejo, rumah mereka 
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saling berdekatan sehingga membentuk komplek perumahan maka dari itu 

masyarakat sering menyebut pemukiman mereka sebagai kampung idiot. 

Menurut penuturan dari beberapa informan bahwa sebagian besar penyebab 

ke cacatan mereka disebabkan karena faktor kurang terpenuhinya gizi, karena 

kebanyakan dari mereka lahir pada sekitar tahun 60 sampai 70 an. Dapat 

dibayangkan bagaimana keadaan Desa Karangpatihan khususnya dusun 

tanggungrejo pada tahun itu, mereka hanya makan nasi dari singkong dan 

hanya berlauk sambal, jauh dari pemenuhan gizi yang tercermin dari empat 

sehat lima sempurna. Selain itu akses pendidikan yang sulit, kalaupun bisa 

mereka sulit untuk harus membayar biaya sekolah. 

Klasifikasi cacat mental yang berada di Desa Karangpatihan 

dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu : 

a. Cacat mental ringan, adalah mereka yang masih mampu di didik 

untuk bekerja dan mampu belajar meghitung yang sangat sederhana 

jika di didik. 

b. Cacat mental sedang, adalah mereka yang masih mampu di didik 

untuk bekerja tapi dengan pengawasan, namun untuk kategori 

sedang di Desa Karangpatihan tidak didik untuk bekerja. 

c. Cacat mental berat, adalah mereka yang tidak mampu di didik 

untuk bekerja. Mereka memerlukan perawatan secara total dalam 

kehidupan sehari-hari dan memerlukan perlindungan dari bahaya 

sepanjang hidupnya. 
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Kebanyakan yang telah melaksanakan perkawinan adalah para 

penyandang cacat mental kategori ringan, karena masyarakat menganggap 

mereka masih mampu bekerja walaupun hanya sebatas kemampuan dari 

mereka sendiri.
111

 

B. Perkawinan Penyandang Cacat Mental di Desa Karangpatihan 

Kecamatan Balong Ponorogo 

Fenomena yang terjadi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong 

Ponorogo adalah terdapat beberapa praktek perkawinan yang dilakukan 

oleh penderita cacat mental, peneliti menemukan 10 kasus perkawinan 

yang dilakukan oleh para penyandang cacat mental  tersebut. Dari semua 

responden, khususnya responden pasangan suami istri yang mengalami 

cacat mental. Sangat sulit bagi peneliti untuk mengumpulkan data lebih 

banyak lagi, dikarenakan sulitnya para penyandang cacat mental untuk 

berkomunikasi. Namun tidak mematahkan semangat peneliti untuk lebih 

banyak lagi mengumpulkan data, maka dari itu peneliti mencari informan 

lebih banyak lagi dengan jalan melakukan wawancara dengan informan 

lain seperti dari pihak keluarga, saudara, tokoh masyarakat dan petugas 

pencatat nikah untuk wilayah Kecamatan Balong. 

Terkait perkawinan yang dilakukan oleh penyandang cacat mental 

di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong pada dasarnya sama dengan 

manusia normal biasa. Ada proses lamaran atau peminangan dan 

perkawinan, dalam proses perkawinan pun mereka juga berakad, dan akad 
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ini disaksikan oleh saksi masing-masing, menyertakan mahar, wali serta 

juga menghadirkan petugas pencatat. Seperti pemaparan dari Ibu Kademi 

: 

“Dipek Toiran sak wargo mrene mas ngejak rabi pairah anak ku. 

Toiran jarene ngedol sapi kanggo tuku kalung, ali-ali ambi gelang 

amprihe pairah gelem dirabi”.
112

 

( Dulu Toiran dan keluarganya juga kesini mas untuk mengajak 

menikah pairah anak saya. Toiran menjual sapinya untuk membeli 

kalung, cicin dan gelang supaya pairah mau untuk dinikahinya). Menurut 

pemaparan dari bu kademi bahwa toiran juga datang kerumah pairah 

untuk mengajak menikah pairah. 

Sedangkan pemaparan dari Ibu Simis adalah : 

“Enek mas, dipek adik ku moro nek omahe boini ngejak rabi boini. 

Tapi seng ngomong yo uduk adik ku, sing ngomong dipek samuji mas. 

Wong dipek aku yo melok kok mas pas acarane iku”.113
 

(Ada mas, dulu adik saya datang ke rumahnya boini untuk 

mengajak menikah boini. Tapi yang menyatakan untuk mengajak 

menikah bukan adik saya mas, yang menyatakan diwakilakan ke samuji 

mas. Wong dulu saya juga ikut kok waktu acara tersebut). Berdasarkan 

pemaparan dari bu simis bahwa mesidi  datang kerumah boini untuk 

melamarnya. 

Sedangkan terkait dengan pemenuhan rukun dan syarat perkawinan 

menurut Bapak Nyamud Al Teguh Wiyono adalah : 

“Semua terpenuhi mas mulai dari saksi, izin wali dan mahar semua 

ada serta juga menghadirkan petugas pencatat untuk dicatatkan. 

Sedangkan untuk ijab qobul nya mereka di tuntun mas namun apabila 

terpaksa tidak bisa maka dengan bahasa isyarat. Namun utamane seng 
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ijab lan qobul wong tuo ne dewe-dewe mas, selama ini seperti itu 

mas.”.114
 

Sedangkan menurut Bapak Samuji adalah : 

“Perkawinannya ya sama seperti orang-normal mas, ada saksi, ada 

wali ada mahar dan ada ijab qobul. Dan untuk izin wali otomatis sudah 

ada mas soalnya kebanyakan dari mereka dijodohkan jadi secara tidak 

langsung sudah ada izin dari wali nya”.115
 

Sedangkan menurut Bapak Katiran adalah : 

“Ijab Qobulnya dituntun pelan-pelan mas, jadi ya semampunya 

mereka. Namun kemaren ada juga hanya dengan kode contoh nya naib 

bilang “koe gelem karo iki ” (kamu mau dengan ini), lalu mempelai laki-

laki menjawab “Gelem” (mau), jadi hanya sesederhan itu mas. Tapi itu 

sifatnya namong sek berupa “Ditari” manten e mas. Namun yang benar-

benar melakukan qobul dari pihak laki-laki ya tetep walinya mas dan 

kebanyakan walinya mewakilkan ke naibnya. Sedangkan untuk mahar 

bervariasi mas kemaren ada yang seratus ribu ada juga seratus lima puluh 

ribu tapi kebanyakan berupa uang mas”.116
 

Sedangkan menurut Bapak Suwoso adalah : 

“Yang saya alami selama ini mas, dulu yang melakukan akad itu 
jika dari pihak mempelai perempuan ya bapaknya atau saudara yang 

diberi kuasa oleh bapak si mempelai perempuan untuk menikahkan mas. 

Sedangkan untuk pihak mempelai laki-laki itu prosesnya sebelum 

dinikahkan dibujuk dulu mau apa tidak dengan si mempelai perempuan 

namun yang pastinya dengan bahasa yang mereka bisa terima mas 

(bahasa isyarat), kalao sudah mau. Baru dinikahkan dan yang melakukan 

qobul dari pihak laki-laki adalah walinya. Namun kebanyakan walinya 

mewakilkan ke saudara atau naibnya mas”.117
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Dari pemaparan diatas jelas bahwa praktek perkawinan yang 

dilakukan oleh penderita cacat mental sama dengan manusia normal pada 

umumnya, mulai dari proses lamaran atau peminangan sampai 

perkawinan. Namun dalam ijab qobulnya mereka memerlukan bantuan 

wali atau saudara yang diberi kuasa oleh wali untuk melakukan ijab dan 

qobul. 

Dalam salah satu rukun perkawinan mewajibkan harus adanya 

mempelai laki-laki dan perempuan yang mana dari keduanya disyaratkan 

harus sudah balig atau dewasa, terkait syarat dewasa tersebutlah  

masyarakat Dusun Tangggungrejo Desa Karangpatihan mempunyai 

ukuran tersendiri untuk menentukan apakah orang yang mengalami cacat 

mental tersebut sudah dewasa atau belum, sehingga bisa menjadi ukuran 

untuk orang yang mengalami cacat mental untuk bisa dinikahkan atau 

tidak.  

Terkait syarat dewasa bagi penyandang cacat mental yang 

melangsungkan perkawinan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong 

Ponorogo tersebut menurut Kepala Desa yaitu Bapak Eko Mulyadi 

adalah: 

“Tidak ada patokan secara khusus mas, hanya sekedar pengamatan 
apakah mereka mampu untuk dinikahka atau tidak, mampu untuk bekerja 

atau tidak jadi hanya berdasarkan pengamatan orang tua mas. Selain itu 

ukuran dewasa atau belum bisanya dilihat dari segi umur sudah melibihi 

17 tahun atau belum mas jika sudah lebih dari itu menurut saya sudah 

dewasa, juga dilihat dari kemampuan sosial mereka mas maksudnya 

kemampuan berkomunikasi walaupun sulit dimengerti setidaknya mampu 
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untuk berkomunikasi mas sehingga nanti kalo sudah menikah bisa 

berkomunikasi dengan pasangannya”.118
 

Sedangkan untuk hal kedewasaan menurut Bapak Eko mulyadi 

“Jika dilihat dari segi kematangan biologis dan umur menurut saya jelas 

sudah dewasa mas, la wong mereka menikahnya kebanyakan diumur 27 

tahun keatas kok” . 

  Menurut pemaparan Bapak Eko di atas, tidak ada patokan khusus 

yang menentukan kedewasaan penyandang cacat mental namun Bapak 

Eko memberi syarat diantaranya yaitu umur mereka sudah diatas 17 

tahun, mampu untuk bekerja, mampu dari segi sosial yaitu kemampuan 

untuk komunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan. 

Sedangkan syarat dewasa menurut relawan pemberdayaan 

masyarakat miskin dan idiot  yaitu Bapak Samuji adalah : 

“Syarat dewasa yang pertama umur kang, umurnya wes cukup opo 
durung untuk bisa menikah. Yang kedua mampu bekerja apa tidak untuk 

mencukupi kebutuhan keluarga. Ya among dua itu kang”.119
 

Menurut Bapak Samuji syarat dewasa bagi penyandang cacat 

mental ada 2 syarat yaitu dari segi umur sudah cukup dan dari segi 

kemampuan mereka untuk bisa bekerja. Dilihat dari segi umur menurut 

Bapak Samuji sudah sangat terpenuhi karena menurut beliau kebanyakan 

mereka menikah di umur yang sudah tergolong dewasa yaitu disekitar 

umur 27 tahun. Sedangkan untuk kamampuan mereka untuk bekerja 

menurut beliau tidak seperti orang yang normal pada umumnya mereka 

bisa bekerja kalo dengan mengandalkan otot seperti jadi buruh tani dsb, 
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namun jika mengandalkan otak mereka perlu di latih dengan keras. Jadi 

kadar untuk bekerja hanya sebatas dari kemampuan mereka.
120

 

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Nyamud Al Teguh 

Wiyono adalah: 

“Kalau selama ini dilihat dari umurnya mas, kalo sudah cukup dan 

yang dinikahkan mau maka ya langsung dinikahkan mas dan juga dilihat 

dari kemampuan mereka bisa bekerja apa tidak, kalau bisa bekerja buat 

kebutuhan keluarga maka orang tua dan masyarakat berani untuk 

menikahkan mas. Kalau tidak bisa bekerja seperti yang di alami oleh 

cacat mental yang kategori berat keluarga tidak berani menikahkan 

soalnya takut malah membebani keluarga dan lingkungan mas”.121
 

Menurut pemaparan dari bapak modin nyamud diatas, syarat 

dewasa bagi penyandang cacat mental yang akan melangsungkan 

perkawinan adalah cukup umur dan mampu untuk bekerja. Terkait 

batasan umur menurut beliau taat pada aturan yang berlaku dan 

kebanyakan dari penyandang cacat mental menikah diumur 30 tahun. 

Sedangkan terkait kemampuan bekerja menurut beliau harus juga 

terpenuhi karena apabila tidak terpenuhi ditakutkan ketika sudah 

menjalani bahtera rumah tangga tidak bisa mencukup kebutuhan keluarga 

dan malah akan merepotkan pihak keluarga dan lingkungan. 

Sedangkan menurut pemaparan dari Bapak Kamituwo yaitu Bapak 

Katiran adalah : 
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“Nek selama ini ukurannya dilihat dari keinginan para ODK 
(Orang Dengan Kecacatan) untuk menikah mas, selain itu dipandang 

keluarga sudah layak untuk menikah, umurnya sudah cukup dan mampu 

kerja atau tidak. Laa nek iku kabeh wes terpenuhi ya bisa dinikahkan 

mas”.122
 

Menurut pemaparan dari Bapak Katiran di atas bahwasanyan syarat 

dewasa untuk para penyandang cacat mental agar bisa melangsungkan 

pernikahan adalah pertama dilihat dari keinginan para penyandang cacat 

untuk menikah, kedua dilihat dari segi umur dan selanjutnya kemampuan 

mereka untuk dapat bekerja atau tidak, kalau semua syarat tersebut sudah 

terpenuhi maka para penyandang cacat mental boleh melangsungkan 

perkawinan. 

Sedangkan menurut pemaparan dari bayan yaitu bapak Paiman 

adalah : 

“Sementara ini ukurane dari segi umur dan dari segi bisa kerja dan 
gelem kerjo opo ora mas. kalao bisa bekerja dan gelem kerja maka bisa 

dinikahkan mas”. Sedangkan pertimbangan masyarakat dalam hal tingkat 
kecerdasan tanggapan dari bapak paiman adalah “Ya seharusnya ya 
dipertimbangkan mas, tapi piye maneh mas keadaan e seperti itu, jadi ya 

cuma dilihat dari segi umur lan kemampuan mereka untuk bekerja”.123
 

Uraian dari informan di atas dapat dipahami bahwa ukuran yang 

digunakan masyarakat Dusun Tanggungrejo Desa Karangpatihan untuk 

menentukan syarat dewasa bagi penyandang cacat mental untuk dapat 

melangsungkan perkawinan adalah : 
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1. Umur yang sudah mencukupi, dan untuk batasan umur masyarakata 

mengikuti sesuai dengan aturan yang ada. 

2. Kamampuan untuk bisa bekerja. 

3. Kemampuan sosial, maksudnya kemampuan untuk berinteraksi 

dengan lingkungan sekitar. 

4. Adanya keinginan dari penyandang cacat mental untuk menikah.  

Sedangkan dari segi kemampuan akal, masyarakat tidak 

mensyaratkan khusus akal harus normal karena masyarakat sudah 

mengerti dan maklum dengan keadaan para penyandang cacat mental 

tersebut yang mana akal mereka beda dengan orang yang normal pada 

umumnya. 

C. Pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami istri penyandang cacat 

mental di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo. 

Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami 

mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami 

mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai 

beberapa kewajiban. Dari hal tersebut maka para penyandag cacat mental 

di Desa Karangpatihan yang telah melangsungkan perkawinan juga 

mempunyai hak dan kewajiban yang melekat pada diri mereka sejak 

mereka mengucapkan akad nikah, ditambah lagi kewajiban bersama 

untuk mendidik anak akan timbul ketika mereka sudah memiliki anak 

dari perkawinan tersebut.  
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Kewajiban suami untuk memberi nafkah istri dan anaknya akan 

tercapai ketika sang suami mampu untuk bekerja dan mampu 

menghasilkan uang untuk kebutuhan nafkah istri dan anak. Terkait 

pemenuhan nafkah berupa materi kepada istri penyandang cacat mental 

di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo beberapa informan 

memberi keterangan, diantaranya menurut  Ibu Simis yaitu : 

“Lek mesidi sek  jowo kerjo mas, yo kerjo ne baratane nek baon 
nandur jagung, nandur telo. Arangkading di kongkon tonnggo kon epek 

jagung, bedol kacang”.   
(Kalao mesidi masih bisa kerja mas, ya kerjanya seperti nanam 

jagung dan ketela pohon. Terkadang disuruh tetangga untuk bekerja di 

tempatnya).  

Imbuh beliau “Hasile yo diwehke anak ambi boini mas, tapi yo 

jenenge keadaane koyo ngono dadi kerjone yo sak isone. Sidane yo aku 

seng kerep nyangoni anak e kanggo jajan mas, piyemaneh mas eman-

eman nek bocahe gak diopeni”.124
 

(Hasil dari bekerja ya diberikan kepada anak dan boini mas, tetapi 

ya namanya keadaannya seperti itu jadi kerjanya ya sebisanya. Yang 

sering memberi uang saku anaknya buat jajan ya tetep saya mas, 

bagaimana lagi mas kasihan kalao anaknya terlantar”.  
 

Hal senada juga disampaikan oleh Mesidi tentang pekerjaannya 

yaitu : 

“Nek baon nandur jagung, arangkading epek jagung ambi bedol 

kacang nek mae uwong”.125
 

(Ke hutan menanam jagug dan terkadang disuruh tetangga untuk 

bekerja memanen jagung dan kacang tanah). 

 

Menurut pemaparan Bu simis diatas, bahwa mesidi yang 

mengalami cacat mental masih bisa bekerja walaupun terbatas dan dari 
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hasil kerjanya diberikan kepada istri dan anaknya, dan tidak jarang bu 

simis lah yang sering ikut membantu dalam hal keuangan keluarga 

mesidi dan boini. Dan menurut pemaparan mesidi di atas bahwa mesidi 

bekerja sebagai petani dan buruh tani yang terkadang sering disuruh 

tetangga untuk bekerja di rumahnya. Mesidi menikah dengan boini pada 

tahun 2007, mereka memiliki 2 anak yaitu bunga umur 5 tahun duduk di 

bangku Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan deswita umur 1 tahun, 

selama ini mereka tinggal bersama bu simis.
126

 

Menurut mas sutris, beliau adalah anak dari pasangan penyandang 

cacat mental  toirin dan sipon yang menikah pada tahun 1983, menurut 

beliau adalah :  

“Orang tua selama ini ya kerja mas sebagai petani ke tegal, ngaret 

(cari rumput), Terkadang disambati tangga untuk memanen kacang. Jadi 

untuk makan dan kebutuhan sehari-hari hasil soko iku mas”.127
 

Sedangkan menuraut ibu lamiyah adalah : 

“Yo kerjo mas, tapi nek pas sarinem gak masak yo tak kirim mas”. 
(ya hasil dari kerja mas, tapi kalao sarinem pas tidak masak ya saya 

kirimi makanan mas).
128

 

Sedangkan menurut Ibu Sipon (Ibu dari warni) bahwa katimun 

sangat bertanggung jawab terhadap kelurga, hal itu dibuktikan dengan 

katimun bekerja untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya dan tak 

jarang katimun menitipkan uang kepada Bu Sipon untuk membelikan 

baju buat istri dan anak-anaknya. Namun dengan keadaan katimun dan 
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warni mengalami cacat mental Ibu Si pon tak jarang  membantu untuk 

membiayai sekolah anak-anaknya, : 

“ Nek ragat sekolah yo bapak ambi mboke mas, tapi aku yo sering 
ngewangi mas. Alhamdulillah iki nek pak lurah diwehi kolam ambi lele 

mas dadi sak ora-ora ne telong (3) wulan pisan iso nyelenggi ge 

kebutuhan mas”. 

 (kalo untuk biaya sekolah ya bapak dan ibu nya mas yang 

membiayai, tapi saya sering membantu mas buat biaya sekolah anaknya. 

Alhamdulillah oleh pak lurah diberi kolam sekaligus bibit lele mas jadi 

setidak-tidaknya 3 bulan sekali bisa nabung untuk kebutuhan sehari-hari 

mas). 

Imbuh bu Si Pon,“yo tau mas, jenenge bojo kok. Tapi paling 
dititipke aku opo tonggo mas duite, gek kon golekne sandangan nek 

pasar ngumpul opo pasar balong ngono mas”.. 
(kalo untuk pakaian ya pernah mas membelikan, namanya juga 

keluarga. Tapi dititipkan ke saya atau tetanga mas uangnya, nanti suruh 

membelikan pakaian di pasar ngumpul atau balong  mas).
129

 

 

Sedangkan menurut Ibu Woni (Ibu dari Parmi), Terkait untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga parmin kesehariannya juga bekerja 

sebagai petani dan buruh tani namun dengan segala keterbatasannya ibu 

woni memakluminya apabila tidak bisa mencukupi secara penuh 

kebutuhan keluarganya maka dari itu ibu woni sering membantu baik 

berupa uang maupun sembako seperti beras, gula dan kopi. 

“Nek nyukupi kebutuhan sak isone mas, kerjone parmin yo mong 

nek baon. Dadi yo nek kurang mesti tak cukupi mas koyoto berase, gulo, 

kopine utowo sak liya-liayane”.
130
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(kalo untuk nafkah sebisanya kemampuan parmin mas, kerjanya 

parmin ya cuma ke baon. Jadi ya nek kurang saya yang mencukupinya 

mas seperti beras, gula, kopi dll.) 

 

Sedangkan menurut Bapak Nyamud untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga seperti nafkah yang bersifat materi para pasangan penyandang 

cacat mental juga bekerja namun hanya sekedar kemampuan mereka 

namun disisi lain dari pihak keluarga dan saudara selalu mendampingi 

untuk membantu mereka : 

“mereka nyambotgawe semampunya mas, ya seperti cari kayu di 
hutan, cari rumput untuk dijual. Ya semampunya mereka mas, tapi 

selama ini saudara dan keluarga tetap mendampingi dan bantu mas”.131
 

Sedangkan menurut Ibu mesinem adalah : 

“Nek pas markun tasek seng nyukupi riyen geh markun mas, riyen 
markun yo nyambutgawe mas. tapi kawet markun wes gak enek seng 

nyukupi ya aku ambi tuni dewe yo kerjo mas”. 

(waktu markun masih hidup untuk yang mencari nafkah ya markun, 

dulu markun juga kerja mas. tapi semenjak markun meninggal, yang 

mencukupi ya saya dan tuni mas).
132

 

Sedangkan menurut wandi dan sarinem adalah : 

“ Kerjo ne enyang tegal pak, golek kayu ambi ngarit”. (Kerjanya 

ke tegal, cari kayu dan mencari rumput).
133

 

 

Wandi dan sarinem adalah pasangan cacat mental ringan yang 

melangsungkan perkawinan pada tahun 2009, pada saat melangsungkan 

perkawinan wandi berumur 37 tahun dan Sarinem berumur 36 tahun. 
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Mereka memiliki anak bernama Agung umur 4 tahun, mereka tinggal di 

rumah mereka sendiri yang bersebelahan langsung dengan rumah mertua 

wandi.
134

 

Sedang menurut toiran dan pairah adalah : 

“ Kerjo ne garap tegal ditanduri jagung ambi telo. Hasile diengge 
mangan ambi nyekolahke nyomo”. (Kerjanya sebagai tani, ladangnya 

ditanami jagung dan ketela pohon. Hasilnya buat makan dan biaya 

sekolah nyomo).
135

 

 

Toiran dan pairah melaksanakan perkawinanya pada tahun 2003, 

dikaruniai anak bernama nyomo umur 10 tahun kelas 4 Sekolah Dasar. 

Mereka sudah mempunyai rumah sendiri, rumah sederhana yang terletak 

tepat di depan rumah ibu kademi yaitu ibu kandung dari pairah.
136

 

Sedangkan menurut katimun dan warni : 

“Kerjone babat alas ambi golek kayu”.(Kerjanya buka lahan di 

hutan untuk ladang dan mencari kayu).
137

 

 

Katimun dan Warni melaksanakan perkawinannya pada tahun 

1994. Dikarunia anak 2 yaitu heri umur 19 tahun kelas 12 Sekolah 

Menengah Atas (SMA) dan Bambang umur 6 tahun duduk di TK B.
138

 

Sedangkan menurut wagi adalah : 

“Kerjone nek tegal, sambi open-open wedus ambi pitek pak”. 
(Kerjanya petani disambi memelihara kambing dan ayam pak).

139
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Jemari dan wagi menikah pada tahun 2003, selama perkawinan nya 

mereka belum dikarunia anak. Mereka selama 2 tahun terakhir tidak 

tinggal serumah karena jemari mengalami sakit stroke yang mana harus 

dirawat di rumah kedua orang tua jemari yang berada di Dusun Bibis 

sedangkan wagi bertempat tinggal di rumah kedua orangtuanya yang 

berada di Dusun  Tanggungrejo.
140

 

Sedangkan menurut parmin dan parmi adalah : 

“Kerjone nek tegal ambi gawe keset”. (Kerjanya ke ladang dan 

membuat krajinan tangan berupa keset).
141

 

Parmin dan parmi melangsungkan perkawinannya pada tahun 2002 

dan mereka belum dikaruniai anak, mereka bertempat tinggal bersama 

dengan ibu woni yaitu ibu dari parmi.
142

 

Sedangkan menurut Toirin dan Si Pon adalah : 

“Neng tegal ambi ngaret kanggo pakan wedus”. (petani dan 

mencari rumput untuk pakan kambing).
143

 

 

Sedangkan menurut Tuni adalah : 

“Nek tegal nandur jagung ambi telo. Nek markun dipek kerjone yo 
nek tegal tapi sak iki wes ninggal”. (ke tegal menanam jagung dan ketela 

pohon. Kalao markun dulu kerjanya ya sama ke tegal tapi sekarang 

markun sudah meninggal).
144

 

 

Markun dan Tuni menikah pada tahun 2002, mereka dikarunia 

anak satu bernama mulyono umur 11 tahun duduk di kelas 5 Sekoah 

Dasar (SD). Namun semenjak 3 tahun yang lalu Markun telah meninggal 
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dunia jadi yang membantu perekonomian dan membantu biaya sekolah 

mulyono selama  3 tahun terakhir adalah orang tua tuni.
145

 

Menurut samin dan kati adalah : 

“Garap tegal ambi samin, ge mangan soko hasil e panen”. (petani, 

untuk makan sehari-hari dari hasil tani).
146

 

 

Samin berumur 50 tahun sedangkan kati berumur 47 tahun, mereka 

menikah pada tahun 1985. Selama menjalani pahit manis rumah tangga 

mereka dikarunia 1 orang anak bernama warji lulusan Sekolah Menengah 

Atas (SMA) di SMA swasta daerah balong, warji tergolong murid yang 

pandai jauh dari keadaan kedua orang tua nya yang mengalami cacat 

mental. 

Sedangkan untuk tempat tinggal sebagian dari mereka sudah 

memiliki rumah sendiri namun jarak antara rumah mereka dengan orang 

tua tidaklah terlalu jauh, itu diamaksudkan agar orang tua mudah untuk 

mengawasinya. Sedangkan sebagian lagi masih bersama dengan orang 

tua atau saudara mereka.  

Seperti yang dipaparkan oleh ibu lamiyah : 

“Enggeh mas, etan ku kui. Tapi walaupun wes omah-omah dewe 

aku tetep gak tego mas, soal e keadaan e yo koyo ngono kui dadi nek tak 

tok ke yo mesak ke putu ku barang mas. dadi yo sering tak endang i 

mas”. 

(sudah mas, timur rumah saya rumahnya. Tapi walaupun sudah 

punya rumah sendiri saya gak tega mas, soalnya keadaannya seperti itu 
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jadi kalau saya lepas begitu saja kasihan juga cucu saya mas. jadi ya 

sering saya kunjungi mas).
147

 

 

Sedangkan menurut ibu si pon,“Iyo mas, omah ku nek kene bareng 

katimun ambi warni”. 

 (iya mas, saya tinggal satu rumah dengan katimun dan warni).
148

 

Sedangkan untuk kewajiban suami yang bersifat bukan benda atau 

bukan materi seperti memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri. 

Pada dasarnya setiap manusia memiliki hasrat seksualitas tersebut, entah 

itu yang mengalami cacat mental maupun tidak karena hakikatnya para 

penyandang cacat mental tetap merupakan mahluk seksual yang 

mempunyai dorongan seksual dan yang ingin mengekspresikannya dalam 

bentuk perilaku seksual. Hal itu dapat dibuktikan dari 10 pasangan 

penyandang cacat mental yang telah melangsungkan perkawinan terdapat 

8 pasang yang telah mempunyai anak, dengan adanya bukti anak tersebut 

dapat dikatakan bahwa hubungan seksual merekapun berjalan 

sebagaimana orang normal biasa. 

Terkait pemenuhan kebutuhan biologis tersebut menurut Bapak 

Katiran, beliau tidak tahu persis kapan mereka melakukannya dan 

bagaimana cara mereka melakukan namun menurut beliau pemenuhuhan 

kebutuhan biologisnya sama seperti orang normal pada umumnya, hal 
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tersebut beliau dasarkan pada kemampuan mereka yang mampu memiliki 

keturunan : 

“ Nek masalah itu saya kurang paham mas, tapi menurut ku ya 
normal sama seperti orang pada umumnya, la buktine yo punya anak lo 

mas”. Ujar Bapak Katiran.149
 

Sedangkan menurut Ibu Mesinem, untuk pemenuhan biologis 

mereka paham dan mengerti kalao sudah suami istri pasti melakukan hal 

tersebut, hal itu dikarenakan adanya dorongan dari lingkungan sosial 

mereka tinggal yang menginformasikan bahwa jika sudah suami istri 

maka harus melakukan hal tersebut. 

“ Jowo mas, jenenge wong we rabi kok mesti yo oleh ngalokoni 
ngono kui. Sak liyane iku tonggo-tonggo podo gojliki lah kasarane 

amprih gelem nglakoni iku. Gek buktine kae wes duwe anak”. Ujar Ibu 

Mesinem. 

(Ngerti mas, namanya orang sudah nikah kok. Pasti juga boleh 

melakukan hubungan biologis. Selain itu tetangga juga sering  gojloki 

biar melakukan hal tersebut. Dan buktinya mereka juga punya anak).
150

 

Kalao menurut bapak paiman, bahwa dalam hal pemenuhan 

kebutuhan biologis menurut beliau sama saja dengan orang normal. Para 

penyandang cacat mental juga memiliki hasrat tersebut. Seperti 

pemaparan beliau :  

“Kalao masalah biologis saya kira sama dengan orang normal mas. 
Dadi yo iso wae memenuhi buktine toirin ambi sipon ya punya anak 

sutris mas”.151
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Menurut ibu woni, bahwa mereka yang mengalami cacat mental 

juga mengerti dan mengetahui untuk melakukan hubungan biologis. 

Seperti pemaparan ibu woni : 

“Nek masalah iku (hubungan biologis) yo iso mas memenuhi, yo 

walaupun parmin ambi parmi durung duwe anak tapi wong e terus usaha 

mas”.  

(kalao masalah itu ya bisa mas memenuhi, ya walaupun parmin 

dan parmi belum dikaruniai anak tapi mereka terus beruasaha mas).
152

 

Sedangkan untuk kewajiban mereka bersama seperti mendidik dan 

mengasuh anak, mereka melakukannya bersama dengan keluarga dan 

saudara merekan, namun hal ini bukan berarti mereka tidak mampu untuk 

mengasuh dan mendidiknya. Dari wawancara yang dilakukan kepada 

pihak keluarga mereka tidak tega kalo harus melapaskan begitu saja 

tanggung jawab untuk mendidik dan mengasuh anak, maka dari itu pihak 

keluarga selalu mendampinggi dan membantu mereka. Seperti yang di 

utarakan oleh Bapak Katiran : 

“ Kalao masalah ngemong anak ya tetap kedua orangtuanya mas, 
naa kalo untuk mengajak komunikasi yaa dengan bahasa mereka sendiri 

mas. Tapi pihak keluarga terus mbantu ngemong kok mas, yaa seperti 

mengajari berhitung dll”.153
 

Sedangkan menurut mas sutris anak dari pasangan penyandang 

cacat mental dalam hal mengasuh dan mendidiknya, beliau beranggapan 

bahwa orangtua dan neneknya lah yang dulu mengasuh dan 

membesarkan beliau walaupun waktu SMP sampai dengan SMA beliau 
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harus bekerja untuk biaya sekolah dan terkadang diberi biaya sekolah 

oleh orangtuanya namun jumlahnya masih kurang maka dari itu beliau 

bekerja. 

“Ya cari sendiri mas, sekolah sambi kerja dan sambi ngikut 

dirumah orang lain (Orangtua asuh), jadi sebagian besar biaya sekolah 

yang menanggung ya orangtua asuh mas. Tapi kadang orangtua dan mbah 

memberi uang untuk biaya sekolah mas”. Ujar Sutris.154
 

 

Sedangkan menurut katibah, untuk baiya sekolah anaknya. Beliau 

memaparkan : 

“Soko hasil nek ku kerjo ambi disanggoni mbh e ne” (hasil dari 

saya kerja dan terkadang biberi mbah). “Tani ambi golek kayu” (tani dan 

cari kayu).
155

 

 

Tukimun dan Katibah bekerja sebagai buruh tani dan mencari kayu 

bakar di hutan, mereka melaksanakan perkawinannya pada tahun 2002, 

dikaruniai satu anak yaitu wahyu umur 12 tahun duduk di kelas 6 Sekolah 

Dasar (SD).
156

 

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa untuk pemberian 

nafkah mereka juga bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga 

mereka, walaupun terkadang masih kurang namun keluarga dan saudara 

yang selalu sabar membantu dan mendampinginya. Terkait pemenuhan 

kebutuhan biologis  dengan adanya bukti anak tersebut dapat dikatakan 

bahwa hubungan seksual merekapun berjalan sebagaimana orang normal 
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biasa dan dalam hal mengasuh dan mendidik anak mereka melakukannya 

bersama dengan keluarga dan saudara mereka. 
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BAB IV 

ANALISA FIKIH TENTANG PERKAWINAN PENYANDANG CACAT 

MENTAL DI DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG 

PONOROGO 

 

A. Analisa Fikih Tetatang Syarat Dewasa Dalam Perkawinan Penyandang 

Cacat Mental di Desa Karangptihan Kecamatan Balong Ponorogo. 

Istilah dewasa menggambarkan segala organisme yang telah matang, tapi 

lazimnya merujuk pada manusia, orang yang bukan lagi anak-anak dan telah 

menjadi pria atau wanita dewasa. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) dewasa adalah mencapai usia akil balig, yaitu bukan anak-

anak ataupun remaja lagi.
157

 Dalam hukum islam kedewasaan seseorang 

sering di identikkan dengan balig.
158

 Balig berarti sampai atau jelas, yakni 

anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya 

segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu 

mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang 

buruk.
159

 Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang 

batas umur perkawinan yang dianggap dewasa, namun dalam Al-Qur’an 

mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah 

orang yang siap dan mampu, firman Allah SWT : 
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ُ ِمْن   َوأَْنِكُحوا اَيَاَمى ِمُْكْم َواللااَِِ  ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِاُكْم ِإْن َيُكونُوا فُ َقرَاَ  يُ ْ ِِهُم الل

ُ َواِسٌع َعِليٌم  ِ َوالل َ ٣٢َُفْضِل
 

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara 

kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu 

yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka 

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

Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”(Q.S An-nuur: 32).
160

 

 

Sejalan dengan itu Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada para 

pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya 

kemampuan. Secara tidak langsung Al-Qur’an dan Hadits mengakui bahwa 

kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. 

Usia dewasa dalam fikih ditandai dengan peristiwa biologis yang 

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

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

pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.
161

 Apabila terjadi 

kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmani (biologis) nya, 

sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani 

bagi pria atau mengeluarkan darah haid bagi wanita tetapi orang tersebut 

belum mengelurkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode 

balignya berdasarkan usia yang lazim sesorang mengeluarkan tanda-tanda 

balig.
162

 Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti 

ke-balig-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum 
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oleh sperma, sedangkan menegelurkan sperma merupakan tanda kebaligan 

bagi laki-laki.
163

 

Sedangkan Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan 

umur bagi orang yang dianggap balig. Ulama Syafii dan Hambali menyatakan 

usia balig untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, 

sedangkan. Maliki menetapkannya tujuh belas tahun. Sementara itu Hanafi 

menetapkan usia balig anak laki-laki delapan belas tahun, sedangkan anak 

perempuan tujuh belas tahun. Pendapat Hanafi ini dalam hal usia balig adalah 

batas maksiamal, sedangkan usia minimalnya adalah dua belas untuk anak 

laki-laki dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut 

seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarka seperma, menghamili atau 

mengeluarkan mani (diluar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat 

mimpi keluar sperma, hamil, atau haidh. Adapun Imamiyah, maka mazhab ini 

menetapkan usia balig anak laki-laki dalah lima belas tahun, sedangkan anak 

perempuan sembilan tahun.
164

 

Berdasarkan Fenomena perkawinan cacat mental yang berada di desa 

karangpatihan kecamatan balong ponorogo khususnya dalam hal kedewasaan 

maka dapat diperoleh data, bahwa jika dilihat dari segi umur maka para 

penyandang cacat mental yang melakukan perkawinan sudah sangat terpenuhi 

karena kebanyakan dari mereka melakukan perkawinan sudah di umur 27 

tahun keatas, bahkan ada juga para penyandang cacat mental yang 

melangsungkan perkawinan di umur ke 30 tahun, hal ini dibuktikan dari 
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penuturan beberapa informan sebagaimana telah dikemukakan dalam skripsi 

ini yang pada intinya mereka menyatakan sebagai berikut : 

“Jika dilihat dari segi kematangan biologis dan umur menurut saya 
jelas sudah dewasa mas, la wong mereka menikahnya kebanyakan diumur 27 

tahun keatas kok”.165
 

 

Menurut pemaparan dari Bapak Eko Mulyadi di atas, bahwa jika 

dilihat dari kematangan biologis dan umur maka para penyandang cacat 

mental yang telah melaksanakan perkawinan sudah dapat dikatakan dewasa. 

Karena kebanyakan dari mereka menikah diumur 27 tahun keatas. 

“Yaa manut negoro kang, tapi kebanyakan penyandang cacat mental 

nikahnya sudah diatas umur 27 tahun”.166
 

 

Sedangkan menurut pendapat Bapak Samuji yang hampir sama 

dengan pendapat Bapak Eko, bahwa para penyandang cacat mental yang 

melaksanakan perkawinan kebanyakan usianya sudah diatas 27 tahun. 

Sehingga jika  dilihat dari segi umur maka para penyandnag cacat mental 

yang melaksanakan perkawinan sudah bisa dikatakan dewasa. 

“Akeh-akeh nikahnya sudah diatas umur 27 tahun bahkan ada juga 

yang menikah diatas 30 tahun. Jadi menurut saya sudah terpenuhi kalao dari 

segi umur mas”.167
 

 

Menurut penjelasan dari Bapak Nyamud selaku modin Desa 

Karangpatihan bahwa jika dilihat dari segi umur maka sudah dewasa karena 

kebanyakan dari mereka menikah diatas umur 27 tahun, bahkan ada juga 

yang menikah diatas 30 tahun. 
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“Menurut saya sudah sangat dewasa mas lawong nikahe roto-roto wes 

umur 30 tahun”.168
 

 

Menurut pemaparan dari Bapak Katiran di atas, bahwa para 

penyandang cacat mental yang melaksankan perkawinan sudah sangat 

dewasa. Hal tersebut karena mereka memiliki umur rata-rata 30 tahun saat 

menikah. 

Jadi jika dilihat dari segi umur untuk menentukan kedewasaan maka 

para penyandang yang melangsungkan perkawinan dapat dikatakan sudah 

sangat terpenuhi. Karena menurut pendapat para ulama untuk menetapkan 

batasan umur bagi orang yang dianggap balig yaitu ulama Syafii dan Hambali 

menyatakan usia balig untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas 

tahun, Maliki menetapkannya tujuh belas tahun, Hanafi menetapkan usia 

balig anak laki-laki delapan belas tahun dan anak perempuan tujuh belas 

tahun. Pendapat Hanafi ini dalam hal usia balig adalah batas maksiamal, 

sedangkan usia minimalnya adalah dua belas untuk anak laki-laki dan 

sembilan tahun untuk anak perempuan. Mazhab Imamiyah ini menetapkan 

usia balig anak laki-laki dalah lima belas tahun dan anak perempuan sembilan 

tahun.
169

 

Sedangkan dalam praktek mereka menikah diumur 27 tahu keatas ada 

juga yang 30 tahun Jadi jika dilihat dari segi umur maka perkawianan yang 

dilakukan oleh penyandang cacat mental yang berada di Desa Karangpatihan 

Kecamatan Balong Ponorogo bisa dikatakan sah. Sedangkan untuk hal 
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kematangan dari segi biologis yaitu haid bagi perempuan dan mimpi 

mengeluarkan sperma, peneliti kira juga sudah terpenuhi karena didapat dari 

10 informan, 8 dari mereka sudah memiliki keturunan. Hal tersebut sudah 

dapat dipastikan bahwa dari segi biologis mereka mampu untuk 

memenuhinya. 

Namun mengingat perkawinan merupakan akad atau perjanjian yang 

sangat kuat (mi>tha>qan ghali>dza) yang menuntut setiap orang yang terikat di 

dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh 

keadilan, keserasian, keselerasan dan keseimbangan. Maka tidak tepat jika 

kedewasaan hanya diukur dari segi pada batasan umur serta tidak bisa dilihat 

hanya  dari tanda-tanda biologis/fisik saja yaitu haid bagi perempuan dan 

mimpi mengeluarkan sperma bagi laki-laki, balig dalam pengertian seperti itu 

semestinya dipahami sebagai fase awal kedewasaan fisik bukan fase penanda 

kedewasaan sosial dan psikologis. Maka dari itu untuk menentukan 

kedewasaan juga harus dilihat dari segi kematangan berfikir, keseimbangan 

psikis dan kedewasaan sosial, serta orang tersebut mukallaf yang mampu di 

bebani hukum dan terbebani hak dan kewajiban untuk bertindak dihadapan 

hukum.  

Terkait perkawinan yang dilakukan oleh penyandang cacat mental, 

menurut pendapat Hanafi dan hambali bahwa akad nikah yang dilakukan oleh 

orang yang safih adalah sah, baik dia memperoleh izin dari walinya atau 

tidak. Sedangkan menurut imam Syafii bahwa orang yang menderita cacat 

mental tidak mendapat hak untuk menentukan sesuatu hal yang berkaitan 
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dengan dirinya. Hal ini dikarenakan mereka tidak dapat mengurus dirinya 

sendiri, sehingga akad yang dilakukanpun dipandang batal kecuali dengan 

izin wali. Menurut Imamiyah mengatakan bahwa akad nikah orang yang safih 

(idiot) tidak dipandang sah kecuali atas izin walinya.
170

 

Hal diatas sejalan dengan Jumhur Ulama Usul Fiqh yang mengatakan 

bahwa dasar adanya taklif  (pembebanan hukum) terhadap seorang mukallaf 

adalah akal dan pemahaman. Oleh karena itu orang yang tidak atau belum 

berakal tidak dibebani taklif karena mereka dianggap tidak dapat memahami 

hukum taklif.
171

 Atas dasar tersebut maka dapat dipahami bahwa pada 

dasarnya perkawinan yang dilakukan oleh penderita cacat mental adalah 

dilarang. Karena jika dilihat dalam kaidah taklifi, seorang safih atau cacat 

mental tidaklah mempunyai kepantasan untuk dipandang perkataan dan 

perbuatannya. Namun jika terdapat izin dari wali maka perkawinan tersebut 

dapat dilangsungkan, tentunya hal ini pun dengan persetujuan mempelai 

wanita dan mempelai pria. 

Hal di atas sudah sejalan dengan praktek yang ada di Desa 

Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo, bahwasanya kebanyakan dari 

para pelaku penyandang cacat mental yang melangsungkan perkawinan. 

Sebelumnya mereka telah dijodohkan oleh orang tua masing-masing. Jadi 

secara otomatis izin dari wali sudah mereka penuhi.  
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Dengan demikian, didapatkan kesimpulan sebagai hasil dari analisa 

yang peneliti lakukan bahwa perkawinan yang dilakukan penyandang cacat 

mental jika dilihat dari hukum fikih maka sebenarnya adalah dilarang. Karena 

dalam kaidah taklifi, seseorang yang mengalami safih atau cacat mental tidak 

mempunyai kepantasan untuk dipandang perkataan dan perbuatannya. Namun 

jika terdapat izin wali di dalam perkawinan tersebut menurut beberapa ulama 

seperti imam Syafii dan Imamiyah perkawinan yang dilakukan oleh orang 

safih atau cacat mental adalah diperbolehkan. Sedangkan menurut pendapat 

Hanafi dan hambali bahwa akad nikah yang dilakukan oleh orang yang safih 

adalah sah, baik dia memperoleh izin dari walinya atau tidak. Sehingga 

perkawinan yang dilakukan oleh penyandang cacat mental yang berada di 

Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo sah dan dapat 

dipertanggung jawabkan. Karena kebanyakan dari mereka menikah sebab 

dijodohkan oleh orang tua masing-masin, sehingga izin wali tersebut otomatis 

sudah mereka miliki. 

Tentang syarat dewasa dalam perkawinan penyandang cacat mental 

yang berada di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo, Jika dilihat 

dari aspek batasan umur serta kematangan biologis seperti haid bagi 

perempuan dan mengeluarkan air mani bagi laki-laki untuk menentukan 

kedewasaan seseorang seperti pendapat para imam madzhab dan para ulama. 

Maka para penyandang cacat mental yang melakukan praktek perkawinan 

dari segi kedewasaan sudah terpenuhi dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Namun jika kedewasaan dilihat dari segi  kematangan berfikir, keseimbangan 
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psikis dan kedewasaan sosial maka dapat dikatakan sulit terpenuhi karena 

keterbatasan yang mereka miliki serta kecerdasan yang di bawah orang norma 

pada umumnya, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk memenuhi hal-hal di 

atas. Namun bukan berarti mereka sama sekali tidak mampu, contoh dalam 

hal kedewasaan sosial, selama ini mereka bekerja, memberi nafkah serta 

mendidik anak mereka. Walaupun hanya sebatas kapasitas mereka tapi 

setidaknya mereka paham serta mengerti akan peran dan tanggung jawabnya. 

Untuk selebihnya mutlak menjadi tanggung jawab orang tua atau wali yang 

mengampunya, hal tersebut karena pada dasarnya mereka adalah tetap 

penyandang cacat mental yang harus selalu di bimbing dan di awasi. 

B. Analisa fikih tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi 

penyandang cacat mental di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong 

Ponorogo 

Apabila akad perkawinan telah berlangsung dan sah memenuhi syarat 

rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan 

menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. 

Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh 

seseorang dari orang lain, sedangkan yang diamksud dengan kewajiban 

adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam 

hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu 

pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban 

dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban. 
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Pada umumnya tidak ada perberbeda yang signifikan antara hak dan 

kewajiban bagi orang normal maupun orang yang mengalami cacat mental. 

Mereka sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang dimiliki orang normal 

pada umumnya, hanya saja yang membedekan adalah terletak kepada 

siapakah yang bertanggung jawab atas kewajiban memberi nafkah tersebut 

jika suami mengalami cacat mental. Namun mari terlebih dahulu kita 

mengulas hak dan kewajiban suami istri pada umumnya. 

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban 

suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ini ada tiga hal : 

1. Kewajiban suami terhadap istri, yang merupakan hak istri. 

2. Kewajiban istri terhadap suami, yang merupakan hak suami. 

3. Hak bersama suami istri. 

4. kewajiban bersama suami istri.
172

 

a. Kewajiban suami terhadap istri atau hak yang dimiliki istri atas 

suaminya dapat dibagi kepada dua bagian : 

1) Kewajiban yang bersifat materi atau kedendaan. Misalnya 

maskawin dan nafkah. 

2) Kewajiban yang tidak bersifat materi atau bukan kebendaa. 

Misalnya Menggauli istrinya secara baik dan patut, Memenuhi 

kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri.dll 
173
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b. Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami 

meliputi : 

1) Mengauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya 

2) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya 

dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya. 

3) Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak 

menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat. 

4) Menjaga dirinya dan mejaga harta suaminya. 

5) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak 

disenangi oleh suaminya. 

6) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak 

enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.
174

 

c. Hak bersama suami istri 

1) Halal bergaul antara suami dan istri. 

2) Terjadi hubungan mahram semenda 

3) Terjadinya hubungan waris-mewarisi antara suami dan istri. 

4) Anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya. 

5) Bergaul dengan baik antara suami dan istri.
175

 

d. Kewajiban bersama suami istri 

1) Memelihara dan mendidik anak. 

2) Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, 

dan rahmah.
176
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Berdaasarkan Fenomena yang terjadi dalam perkawinan penyang 

cacat mental yang berada di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong 

Ponorogo, banyak pertanyaan yang muncul dalam benak kita. Apakah mereka 

mampu memenuhi hak dan kewajiban suami istri, bagaimana cara mereka 

memenuhi hak dan kewajiban suami istri dan lain sebagainya. Suatu hal yang 

mengagetkan bahwa teryata dalam kehidupan keluarga mereka sehari-hari, 

ternyata mereka bisa hidup rukun dan bahagia serta bisa mendapatkan 

keturunan yang normal. Selain itu menurut beberapa pemaparan dari 

responden dan informan yaitu diantaranya: 

“Lek mesidi sek  jowo kerjo mas, yo kerjo ne baratane nek baon nandur 
jagung, nandur telo. Arangkading di kongkon tonnggo kon epek jagung, 

bedol kacang”. 
 (Kalao mesidi masih bisa kerja mas, ya kerjanya seperti nanam jagung 

dan ketela pohon. Terkadang disuruh tetangga untuk bekerja ditempatnya). 

 

Imbuh beliau “Hasile yo diwehke anak ambi boini mas, tapi yo jenenge 
keadaane koyo ngono dadi kerjone yo sak isone. Sidane yo aku seng kerep 

nyangoni anak e kanggo jajan mas, piyemaneh mas eman-eman nek bocahe 

gak diopeni”.  

(Hasil dari bekerja ya diberikan kepada anak dan boini mas, tetapi ya 

namanya keadaannya seperti itu jadi kerjanya ya sebisanya. Yang sering 

memberi uang saku anaknya buat jajan ya tetep saya mas, bagaimana lagi mas 

kasihan kalao anaknya terlantar”.177
 

 

“Orang tua selama ini ya kerja mas sebagai petani ke tegal, ngaret 

 (Cari rumput), Terkadang disambati tangga untuk memanen kacang. Jadi 

untuk makan dan kebutuhan sehari-hari hasil soko iku mas”.178
 

 

“Nek nyukupi kebutuhan sak isone mas, kerjone parmin yo mong nek 
baon. Dadi yo nek kurang mesti tak cukupi mas koyoto berase, gulo, kopine 

utowo sak liya-liayane”.  
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(Kalo untuk nafkah sebisanya kemampuan parmin mas, kerjanya parmin 

ya cuma ke baon. Jadi ya nek kurang saya yang mencukupinya mas seperti 

beras, gula, kopi dll.)
179

 

 

“ Kerjo ne enyang tegal pak, golek kayu ambi ngarit”.  
(Kerjanya ke tegal, cari kayu dan mencari rumput).

180
 

“Enggeh mas, etan ku kui. Tapi walaupun wes omah-omah dewe aku tetep 

gak tego mas, soal e keadaan e yo koyo ngono kui dadi nek tak tok ke yo 

mesak ke putu ku barang mas. dadi yo sering tak endang i mas”. 

(Sudah mas, timur rumah saya rumahnya. Tapi walaupun sudah punya 

rumah sendiri saya gak tega mas, soalnya keadaannya seperti itu jadi kalau 

saya lepas begitu saja kasihan juga cucu saya mas. jadi ya sering saya 

kunjungi mas).
181

 

“ Nek masalah itu saya kurang paham mas, tapi menurut ku ya normal 
sama seperti orang pada umumnya, la buktine yo punya anak lo mas”. Ujar 
Bapak Katiran.

182
 

“ Jowo mas, jenenge wong we rabi kok mesti yo oleh ngalokoni ngono kui. 
Sak liyane iku tonggo-tonggo podo gojliki lah kasarane amprih gelem 

nglakoni iku. Gek buktine kae wes duwe anak”. Ujar Ibu Mesinem. 

 (Ngerti mas, namanya orang sudah nikah kok. Pasti juga boleh melakukan 

hubungan biologis. Selain itu tetangga juga sering  gojloki biar melakukan hal 

tersebut. Dan buktinya mereka juga punya anak).
183

 

Dari beberapa pemaparan di atas, didapat data bahwa dalam hal 

pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak berbeda jauh dengan manusia 

normal pada umumnya, hanya saja titik perbedaannya karena mereka 

memiliki kemampuan akal yang di bawah normal maka dalam pemenuhan 
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hak dan kewajiban hanya sebatas dari kemampuan mereka saja, selebihnya 

menjadi tanggung jawab dari wali. Contoh jika ditinjau dari pekerjaan 

ternyata selama ini mereka juga mempunyai pekerjaan yang mana dari hasil 

pekerjaan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga 

mereka, jika dilihat dari aspek memberi nafkah kebendaan seperti pakaian, 

tempat tinggal dan makan sehari-sahri mereka juga mampu untuk 

memenuhinya, jika dilihat dari pemenuhan kebutuhan nafkah biologis maka 

mereka selama ini juga mampu untuk memenuhinya, hal tersebut dibuktikan 

dengan mereka memiliki keturunan. demikian pula istri juga mampu 

melaksanakan kewajibannya melayani suami dengan baik. Jika dilihat dari 

segi pernikahan, ternyata mereka dapat hidup harmonis dan bahagia serta 

dapat menikmati arti dan makna kehidupan berumah tangga. Jika dilihat dari 

kewajiban bersama seperti mendidik anak mereka selama ini juga bisa 

dikatakan mampu untuk mendidik namun hanya sebatas pada kemampuan 

dari mereka dan selebihnya orang tua maupun saudara yang terdekat yang 

mendidik anak mereka sehari-hari. Disamping itu walaupun mereka tidak 

mampu penuh untuk mendidik namun tanggung jawab sebagai orang tua 

untuk mendidik selalu ada, hal tersebut dibuktikan dengan mereka 

menyekolahkan anaknya dalam pendidikan formal bahkan ada sampai kepada 

jenjang SMA. 

Mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri peneliti 

menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal 

tersebut dan sudah sesuai dengan fikih. Hal ini didasarkan pada kenyataan 



91 

 

 

 

bahwa dari kesepuluh informan yang mengalami cacat mental mereka 

mengaku bahwa mereka memiliki pekerjaan yang tetap yaitu sebagai petani, 

buruh tani, beternak dan ada juga yang mencari rumput dan kayu bakar 

dihutan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari mereka bisa 

mengandalkan dari hasil pekerjaan mereka tersebut, selebihnya tetap dibantu 

oleh orang tua maupun saudara mereka. Karena menurut fikih tanggung 

jawab untuk memenuhi kebutuhan nafkah tersebut mutlak tetap dibebankan 

kepada walinya atas konsekuensi dari izin yang wali berikan. 

Hal tersebut juga sesuai bahwa kewajiban nafkah, zakat dan ganti rugi atas 

anak kecil, safih dan orang gila maka hal itu pentaklifannya bukanlah kepada 

mereka. Namun hal tersebut pentaklifannya kepada wali atas mereka dengan 

menunaikan hak dan kewajiban keharta-bendaan yang terkena pada mereka. 

Jadi selama ini peran orang tua maupun saudara juga sangat lah penting 

dalam kehidupan rumah tangga mereka. Karena pada nyata mereka adalah 

tetap orang yang mengalami cacat mental yang mana harus selalu dibimbing 

dan diawasi oleh  orang tua maupun saudaranya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab 

keempat skripsi ini, serta berdasarkan pula pada rumusan masalah yang 

ada. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Menurut fikih para penyandang cacat mental tergolong orang yang 

safih. Terkait syarat kedewasaan jika dilihat dari umur serta 

kematangan biologi sudah terpenuhi. Namun jika kedewasaan dilihat 

dari segi  kematangan berfikir, keseimbangan psikis dan kedewasaan 

sosial maka dapat dikatakan sulit terpenuhi, karena keterbatasan serta 

kecerdasan yang mereka miliki yaitu di bawah orang norma pada 

umumnya. Namun terlepas dari itu perkawinannya dianggap sah jika 

terdapat izin wali, sebagaimana pendapat imam Syafii, Imamiyah, 

Hanafi dan Hambali. 

2. Mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan dalam hal tersebut. Hal ini didasarkan pada 

kenyataan bahwa dari kesepuluh responden yang mengalami cacat 

mental, mereka memiliki pekerjaan yang tetap. Hanya saja dalam 

memenuhi hak dan kewajiban mereka tidak dapat memenuhi secara 

sempurna, oleh karena itu menurut fikih kewajiban tersebut tetap 

menjadi tanggung jawab orang tua atau wali. 
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B. Saran-saran 

Sesuai dengan topik permasalahan yang menjadi obyek penelitian 

skripsi ini, penulis ingin mengemukakan beberapa saran yang semoga 

dapat bermanfaat bagi kita semua, yaitu : 

1. Untuk orang tua dan saudara sebagaimana penanggung jawab 

mutlak atas perkawinan yang dilakukan oleh penyadang cacat 

mental. Hendanknya harus lebih meningkatkan peran dan 

fungsinya dalam mengawasi dan membina keluarga penyandang 

cacat mental sehingga diharapkan nantinya keluarga yang dibangun 

bisa menjaadi keluarga yang sejahtera. 

2. Untuk pemerintah desa hendaknya lebih jeli dan lebih teliti dalam 

memilih dan menentukan para penyandang cacat mental mana yang 

mampu dikawinkan dan mana yang tidak mampu untuk 

dinikawinkan, dengan jalan melalui seleksi maupun serangkaian tes 

kelayakan. 

3. Untuk tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya 

hendaknya membuang jauh-jauh persepsi bahwa orang cacat 

mental sebagai orang yang tersisihkan dan tidak bisa membina 

rumah tangga. Seyogyanya masyarakat lebih ikut berperan untuk 

membina kelurga penyandang cacat mental. 


