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Hukum Pacaran Dalam Islam 

Istilah pacaran tidak bisa lepas dari remaja, karena salah satu cirri remaja yang menonjol 
adalah rasa senang kepada lawan jenis disertai keinginan untuk memiliki. Pada masa ini, seorang 
remaja biasanya mulai "naksir" lawan jenisnya. Lalu ia berupaya melakukan pendekatan untuk 
mendapatkan kesempatan mengungkapkan isi hatinya. Setelah pendekatannya berhasil dan 
gayung bersambut, lalu keduanya mulai berpacaran. 

Pacaran dapat diartikan bermacam-macam, tetapi intinya adalah jalinan cinta antara 
seorang remaja dengan lawan jenisnya. Praktik pacaran juga bermacam-macam, ada yang 
sekedar berkirim surat,telepon, menjemput, mengantar atau menemani pergi ke suatu 
tempat,apel, sampai ada yang layaknya pasangan suami istri. 

Di kalangan remaja sekarang ini, pacaran menjadi identitas yang sangat dibanggakan. 
Biasanya seorang remaja akan bangga dan percaya diri jika sudah memiliki pacar. Sebaliknya 
remaja yang belum memiliki pacar dianggap kurang gaul. Karena itu, mencari pacar di kalangan 
remaja tidak saja menjadi kebutuhan biologis tetapi juga menjadi kebutuhan sosiologis. Maka 
tidak heran, kalau sekarang mayoritas remaja sudah memiliki teman spesial yang disebut 
"pacar". 

Soal pacaran di zaman sekarang tampaknya menjadi gejala umum di kalangan kawula 
muda. Barangkali fenomena ini sebagai akibat dari pengaruh kisah-kisah percintaan dalam 
roman, novel, film dan syair lagu. Sehingga terkesan bahwa hidup di masa remaja memang harus 
ditaburi dengan bunga-bunga percintaan, kisah-kisah asmara, harus ada pasangan tetap sebagai 
tempat untuk bertukar cerita dan berbagi rasa. 

Selama ini tempaknya belum ada pengertian baku tentang pacaran. Namun setidak-
tidaknya di dalamnya akan ada suatu bentuk pergaulan antara laki-laki dan wanita tanpa nikah. 

Kalau ditinjau lebih jauh sebenarnya pacaran menjadi bagian dari kultur Barat. Sebab 
biasanya masyarakat Barat mensahkan adanya fase-fase hubungan hetero seksual dalam 
kehidupan manusia sebelum menikah seperti puppy love (cinta monyet), datang (kencan), going 
steady (pacaran), dan engagement (tunangan). 

Bagaimanapun mereka yang berpacaran, jika kebebasan seksual da lam pacaran diartikan 
sebagai hubungan suami-istri, maka dengan tegas mereka menolak. Namun, tidaklah demikian 
jika diartikan sebagai ungkapan rasa kasih sayang dan cinta, sebagai alat untuk memilih 
pasangan hidup. Akan tetapi kenyataannya, orang berpacaran akan sulit segi mudharatnya 
ketimbang maslahatnya. Satu contoh : orang berpacaran cenderung mengenang dianya. Waktu 
luangnya (misalnya bagi mahasiswa) banyak terisi hal-hal semacam melamun atau berfantasi. 
Amanah untuk belajar terkurangi atau bahkan terbengkalai. Biasanya mahasiswa masih 



mendapat kiriman dari orang tua. Apakah uang kiriman untuk hidup dan membeli buku tidak 
terserap untuk pacaran itu ? 

Atas dasar itulah ulama memandang, bahwa pacaran model begini adalah kedhaliman 
atas amanah orang tua. Secara sosio kultural di kalangan masyarakat agamis, pacaran akan 
mengundang fitnah, bahkan tergolong naif. Mau tidak mau, orang yang berpacaran sedikit demi 
sedikit akan terkikis peresapan ke-Islam-an dalam hatinya, bahkan bisa mengakibatkan 
kehancuran moral dan akhlak. Na’udzubillah min dzalik ! 

Sudah banyak gambaran kehancuran moral akibat pacaran, atau pergaulan bebas yang 
telah terjadi akibat science dan peradaban modern (westernisasi). Islam sendiri sebagai 
penyempurnaan dien-dien tidak kalah canggihnya memberi penjelasan mengenai berpacaran. 
Pacaran menurut Islam diidentikkan sebagai apa yang dilontarkan Rasulullah SAW : 

"Apabila seorang di antara kamu meminang seorang wanita, andaikata dia dapat 
melihat wanita yang akan dipinangnya, maka lihatlah." (HR Ahmad dan Abu Daud). 

Namun Islam juga, jelas-jelas menyatakan bahwa berpacaran bukan jalan yang diridhai 
Allah, karena banyak segi mudharatnya. Setiap orang yang berpacaran cenderung untuk bertemu, 
duduk, pergi bergaul berdua. Ini jelas pelanggaran syari’at ! Terhadap larangan melihat atau 
bergaul bukan muhrim atau bukan istrinya. Sebagaimana yang tercantum dalam HR Bukhari dan 
Muslim dari Ibnu Abbas yang artinya:  

"Janganlah salah seorang di antara kamu bersepi-sepi (berkhalwat) dengan seorang 
wanita, kecuali bersama dengan muhrimnya."  

Tabrani dan Al-Hakim dari Hudzaifah juga meriwayatkan dalam hadits yang lain:  

"Lirikan mata merupakan anak panah yang beracun dari setan, barang siapa 
meninggalkan karena takut kepada-Ku, maka Aku akan menggantikannya dengan iman 
sempurna hingga ia dapat merasakan arti kemanisannya dalam hati." 

Tapi mungkin juga ada di antara mereka yang mencoba "berdalih" dengan 
mengemukakan argumen berdasar kepada sebuah hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Imam 
Abu Daud berikut :  

"Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, atawa memberi 
karena Allah, dan tidak mau memberi karena Allah, maka sungguh orang itu telah 
menyempurnakan imannya." 

Tarohlah mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai tali iman yang kokoh, 
yang nggak bakalan terjerumus (terlalu) jauh dalam mengarungi "dunia berpacaran" mereka. 



Tapi kita juga berhak bertanya : sejauh manakah mereka dapat mengendalikan kemudi "perahu 
pacaran" itu ? Dan jika kita kembalikan lagi kepada hadits yang telah mereka kemukakan itu, 
bahwa barang siapa yang mencintai karena Allah adalah salah satu aspek penyempurna 
keimanan seseorang, lalu benarkah mereka itu mencintai satu sama lainnya benar-benar karena 
Allah ? Dan bagaimana mereka merealisasikan "mencintai karena Allah" tersebut ? Kalau 
(misalnya) ada acara bonceng-boncengan, dua-duaan, atau bahkan sampai buka aurat (dalam arti 
semestinya selain wajah dan dua tapak tangan) bagi si cewek, atau yang lain-lainnya, apakah itu 
bisa dikategorikan sebagai "mencintai karena Allah ?" Jawabnya jelas tidak ! 

Dalam kaitan ini peran orang tua sangat penting dalam mengawasi pergaulan anak-anaknya 
terutama yang lebih menjurus kepada pergaulan dengan lain jenis. Adalah suatu keteledoran jika 
orang tua membiarkan anak-anaknya bergaul bebas dengan bukan muhrimnya. 

Tujuan Pacaran Ada beragam tujuan orang berpacaran. Ada yang sekedar iseng, atau mencari 
teman bicara, atau lebih jauh untuk tempat mencurahkan isi hati. Dan bahkan ada juga yang 
memang menjadikan masa pacaran sebagai masa perkenalan dan penjajakan dalam menempuh 
jenjang pernikahan. Namun tidak semua bentuk pacaran itu bertujuan kepada jenjang 
pernikahan. Banyak diantara pemuda dan pemudi yang lebih terdorong oleh rasa ketertarikan 
semata, sebab dari sisi kedewasaan, usia, kemampuan finansial dan persiapan lainnya dalam 
membentuk rumah tangga, mereka sangat belum siap. Secara lebih khusus, ada yang 
menganggap bahwa masa pacaran itu sebagai masa penjajakan, media perkenalan sisi yang lebih 
dalam serta mencari kecocokan antar keduanya. Semua itu dilakukan karena nantinya mereka 
akan membentuk rumah tangga. Dengan tujuan itu, sebagian norma di tengah masyarakat 
membolehkan pacaran. Paling tidak dengan cara membiarkan pasangan yang sedang pacaran itu 
melakukan aktifitasnya. Maka istilah apel malam minggu menjadi fenomena yang wajar dan 
dianggap sebagai bagian dari aktifitas yang normal.  

Apa Yang Dilakukan Saat Pacaran ? 

Lepas dari tujuan, secara umum pada saat berpacaran banyak terjadi hal-hal yang diluar 
dugaan. Bahkan beberapa penelitian menyebutkan bahwa aktifitas pacaran pelajar dan 
mahasiswa sekarang ini cenderung sampai kepada level yang sangat jauh. Bukan sekedar kencan, 
jalan-jalan dan berduaan, tetapi data menunjukkan bahwa ciuman, rabaan anggota tubuh dan 
bersetubuh secara langsung sudah merupakan hal yang biasa terjadi. Sehingga kita juga sering 
mendengar istilah “chek-in”, yang awalnya adalah istilah dalam dunia perhotelan untuk 
menginap. Namun tidak sedikit hotel yang pada hari ini berali berfungsi sebagai tempat untuk 
berzina pasangan pelajar dan mahasiswa, juga pasanga-pasangan tidak syah lainnya. Bahkan hal 
ini sudah menjadi bagian dari lahan pemasukan tersendiri buat beberapa hotel dengan memberi 
kesempatan chek-in secara short time, yaitu kamar yang disewakan secara jam-jaman untuk 
ruangan berzina bagi para pasangan di luar nikah. Pihak pengelola hotel sama sekali tidak 
mempedulikan apakah pasangan yang melakukan chek-in itu suami istri atau bulan, sebab hal itu 
dianggap sebagai hak asasi setiap orang. Selain di hotel, aktifitas percumbuan dan hubungan 



seksual di luar nikah juga sering dilakukan di dalam rumah sendiri, yaitu memanfaatkan 
kesibukan kedua orang tua. Maka para pelajar dan mahasiswa bisa lebih bebas melakukan 
hubungan seksual di luar nikah di dalam rumah mereka sendiri tanpa kecurigaan, pengawasan 
dan perhatian dari anggota keluarga lainnya. Data menunjukkan bahwa seks di luar nikah itu 
sudah dilakukan bukan hanya oleh pasangan mahasiswa dan orang dewasa, namun anak-anak 
pelajar menengah atas (SLTA) dan menengah pertama (SLTP) juga terbiasa melakukannya. Pola 
budaya yang permisif (serba boleh) telah menjadikan hubungan pacaran sebagai legalisasi 
kesempatan berzina. Dan terbukti dengan maraknya kasus `hamil di luar nikah` dan aborsi ilegal. 
Fakta dan data lebih jujur berbicara kepada kita ketimbang apologi. Maka jelaslah bahwa praktek 
pacaran pelajar dan mahasiswa sangat rentan dengan perilaku zina yang oleh sistem hukum di 
negeri ini sama sekali tidak dilarang. Sebab buat sistem hukum sekuluer warisan penjajah, zina 
adalah hak asasi yang harus dilindungi. Sepasang pelajar atau mahasiswa yang berzina, tidak 
bisa dituntut secara hukum. Bahkan bila seks bebas itu menghasilkan hukuman dari Allah berupa 
AIDS, para pelakunya justru akan diberi simpati.  

Islam mengakui adanya rasa cinta yang ada dalam diri manusia. Ketika seseorang memiliki rasa 
cinta, maka hal itu adalah anugerah Yang Kuasa. Termasuk rasa cinta kepada wanita (lawan 
jenis) dan lain-lainnya.  

`Dijadikan indah pada manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, 
anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak 
dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang 
baik .`(QS. Ali Imran :14). 

 Khusus kepada wanita, Islam menganjurkan untuk mewujudkan rasa cinta itu dengan perlakuan 
yang baik, bijaksana, jujur, ramah dan yang paling penting dari semua itu adalah penuh dengan 
tanggung-jawab. Sehingga bila seseorang mencintai wanita, maka menjadi kewajibannya untuk 
memperlakukannya dengan cara yang paling baik.  

Rasulullah SAW bersabda: 

`Orang yang paling baik diantara kamu adalah orang yang paling baik terhadap pasangannya 
(istrinya). Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku` 

Cinta Kepada Lain Jenis Hanya Ada Dalam Wujud Ikatan Formal Namun dalam konsep 
Islam, cinta kepada lain jenis itu hanya dibenarkan manakala ikatan di antara mereka berdua 
sudah jelas. Sebelum adanya ikatan itu, maka pada hakikatnya bukan sebuah cinta, melainkan 
nafsu syahwat dan ketertarikan sesaat. Sebab cinta dalam pandangan Islam adalah sebuah 
tanggung jawab yang tidak mungkin sekedar diucapkan atau digoreskan di atas kertas surat cinta 
belaka. Atau janji muluk-muluk lewat SMS, chatting dan sejenisnya. Tapi cinta sejati haruslah 
berbentuk ikrar dan pernyataan tanggung-jawab yang disaksikan oleh orang banyak. Bahkan 
lebih `keren`nya, ucapan janji itu tidaklah ditujukan kepada pasangan, melainkan kepada ayah 
kandung wanita itu. Maka seorang laki-laki yang bertanggung-jawab akan berikrar dan 



melakukan ikatan untuk menjadikan wanita itu sebagai orang yang menjadi pendamping 
hidupnya, mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya dan menjadi `pelindung` dan `pengayomnya`. 
Bahkan `mengambil alih` kepemimpinannya dari bahu sang ayah ke atas bahunya. Dengan 
ikatan itu, jadilah seorang laki-laki itu `laki-laki sejati`. Karena dia telah menjadi suami dari 
seorang wanita. Dan hanya ikatan inilah yang bisa memastikan apakah seorang laki-laki itu betul 
serorang gentlemen atau sekedar kelas laki-laki iseng tanpa nyali. Beraninya hanya menikmati 
sensasi seksual, tapi tidak siap menjadi “the real man”. Dalam Islam, hanya hubungan suami istri 
sajalah yang membolehkan terjadinya kontak-kontak yang mengarah kepada birahi. Baik itu 
sentuhan, pegangan, cium dan juga seks. Sedangkan di luar nikah, Islam tidak pernah 
membenarkan semua itu. Akhlaq ini sebenarnya bukan hanya monopoli agama Islam saja, tapi 
hampir semua agama mengharamkan perzinaan. Apalagi agama Kristen yang dulunya adalah 
agama Islam juga, namun karena terjadi penyimpangan besar sampai masalah sendi yang paling 
pokok, akhirnya tidak pernah terdengar kejelasan agama ini mengharamkan zina dan perbuatan 
yang menyerampet kesana. Sedangkan pemandangan yang kita lihat dimana ada orang Islam 
yang melakukan praktek pacaran dengan pegang-pegangan, ini menunjukkan bahwa umumnya 
manusia memang telah terlalu jauh dari agama. Karena praktek itu bukan hanya terjadi pada 
masyarakat Islam yang nota bene masih sangat kental dengan keaslian agamanya, tapi masyakat 
dunia ini memang benar-benar telah dilanda degradasi agama. Barat yang mayoritas nasrani 
justru merupakan sumber dari hedonisme dan permisifisme ini. Sehingga kalau pemandangan 
buruk itu terjadi juga pada sebagian pemuda-pemudi Islam, tentu kita tidak melihat dari satu 
sudut pandang saja. Tapi lihatlah bahwa kemerosotan moral ini juga terjadi pada agama lain, 
bahkan justru lebih parah. 

Pacaran Bukan Cinta Melihat kecenderungan aktifitas pasangan muda yang berpacaran, 
sesungguhnya sangat sulit untuk mengatakan bahwa pacaran itu adalah media untuk saling 
mencinta satu sama lain. Sebab sebuah cinta sejati tidak berbentuk sebuah perkenalan singkat, 
misalnya dengan bertemu di suatu kesempatan tertentu lalu saling bertelepon, tukar menukar 
SMS, chatting dan diteruskan dengan janji bertemu langsung. Semua bentuk aktifitas itu 
sebenarnya bukanlah aktifitas cinta, sebab yang terjadi adalah kencan dan bersenang-senang. 
Sama sekali tidak ada ikatan formal yang resmi dan diakui. Juga tidak ada ikatan tanggung-
jawab antara mereka. Bahkan tidak ada kepastian tentang kesetiaan dan seterusnya. Padahal cinta 
itu adalah memiliki, tanggung-jawab, ikatan syah dan sebuah harga kesetiaan. Dalam format 
pacaran, semua instrumen itu tidak terdapat, sehingga jelas sekali bahwa pacaran itu sangat 
berbeda dengan cinta.  

Pacaran Bukanlah Penjajakan / Perkenalan Bahkan kalau pun pacaran itu dianggap 
sebagai sarana untuk saling melakukan penjajakan, atau perkenalan atau mencari titik temu 
antara kedua calon suami istri, bukanlah anggapan yang benar. Sebab penjajagan itu tidak adil 
dan kurang memberikan gambaran sesungguhnya atas data yang diperlukan dalam sebuah 
persiapan pernikahan. Dalam format mencari pasangan hidup, Islam telah memberikan panduan 
yang jelas tentang apa saja yang perlu diperhitungkan.  



Misalnya sabda Rasulullah SAW tentang 4 kriteria yang terkenal itu. Dari Abi Hurairah ra 
bahwa Rasulullah SAW berdabda: 

`Wanita itu dinikahi karena 4 hal : [1] hartanya, [2] keturunannya, [3] kecantikannya dan [4] 
agamanya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat. (HR. Bukhari Kitabun Nikah 
Bab Al-Akfa` fiddin nomor 4700, Muslim Kitabur-Radha` Bab Istihbabu Nikah zatid-diin nomor 
2661)  

Selain keempat kriteria itu, Islam membenarkan bila ketika seorang memilih pasangan hidup 
untuk mengetahui hal-hal yang tersembunyi yang tidak mungkin diceritakan langsung oleh yang 
bersangkutan. Maka dalam masalah ini, peran orang tua atau pihak keluarga menjadi sangat 
penting. Inilah proses yang dikenal dalam Islam sebagai ta`aruf. Jauh lebih bermanfaat dan 
objektif ketimbang kencan berduaan. Sebab kecenderungan pasangan yang sedang kencan adalah 
menampilkan sisi-sisi terbaiknya saja. Terbukti dengan mereka mengenakan pakaian yang 
terbaik, bermake-up, berparfum dan mencari tempat-tempat yang indah dalam kencan. Padahal 
nantinya dalam berumah tangga tidak lagi demikian kondisinya. Istri tidak selalu dalam kondisi 
bermake-up, tidak setiap saat berbusana terbaik dan juga lebih sering bertemu dengan suaminya 
dalam keadaan tanpa parfum dan acak-acakan. Bahkan rumah yang mereka tempati itu bukanlah 
tempat-tempat indah mereka dulu kunjungi sebelumnya. Setelah menikah mereka akan menjalani 
hari-hari biasa yang kondisinya jauh dari suasana romantis saat pacaran. Maka kesan indah saat 
pacaran itu tidak akan ada terus menerus di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan 
demikian, pacaran bukanlah sebuah penjajakan yang jujur, sebaliknya bisa dikatakan sebuah 
penyesatan dan pengelabuhan. Dan tidak heran bila kita dapati pasangan yang cukup lama 
berpacaran, namun segera mengurus perceraian belum lama setelah pernikahan terjadi. Padahal 
mereka pacaran bertahun-tahun dan membina rumah tangga dalam hitungan hari. Pacaran 
bukanlah perkenalan melainkan ajang kencan saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pernikahan dalam hukum islam 

Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak. Dari mulai bagaimana mencari 
kriteria bakal calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi 
menjadi sang penyejuk hati. Islam menuntunnya. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana 
mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak 
melanggar tuntunan sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, begitu pula dengan 
pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona. Islam mengajarkannya. 
Nikah merupakan jalan yang paling bermanfa’at dan paling afdhal dalam upaya merealisasikan 
dan menjaga kehormatan, karena dengan nikah inilah seseorang bisa terjaga dirinya dari apa 
yang diharamkan Allah. Oleh sebab itulah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mendorong 
untuk mempercepat nikah, mempermudah jalan untuknya dan memberantas kendala-kendalanya. 
Nikah merupakan jalan fitrah yang bisa menuntaskan gejolak biologis dalam diri manusia, demi 
mengangkat cita-cita luhur yang kemudian dari persilangan syar’itersebut sepasang suami istri 
dapat menghasilkan keturunan, hingga dengan perannya kemakmuran bumi ini menjadi semakin 
semarak. 

Persoalan perkawinan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk 
dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang 
asasi saja tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga. 
Luhur, karena lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai 
ahlaq yang luhur dan sentral. 

Karena lembaga itu memang merupakan pusat bagi lahir dan tumbuhnya Bani Adam, 
yang kelak mempunyai peranan kunci dalam mewujudkan kedamaian dan kemakmuran di bumi 
ini. Menurut Islam Bani Adam lah yang memperoleh kehormatan untuk memikul amanah Ilahi 
sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana firman Allah Ta’ala.: 

 
“Artinya : Ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para Malaikat : “Sesungguhnya 

Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata : “Mengapa Engkau 
hendak menjadikan (khalifah) di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 
dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 
mensucikan Engkau ?. Allah berfirman : “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu 
ketahui”. (Al-Baqarah : 30). 

 
Perkawinan bukanlah persoalan kecil dan sepele, tapi merupakan persoalan penting dan 
besar. ‘Aqad nikah (perkawinan) adalah sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan suci 
(MITSAAQON GHOLIIDHOO), sebagaimana firman Allah Ta’ala. 
 

“Artinya : Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah 
bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (istri-istrimu) 
telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (An-Nisaa’ : 21). 



Karena itu, diharapkan semua pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya suami istri, 
memelihara dan menjaganya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.Agama Islam 
telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan perkawinan. Mulai dari 
anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan khitbah (peminangan), 
bagaimana mendidik anak, serta memberikan jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah 
tangga, sampai dalam proses nafaqah dan harta waris, semua diatur oleh Islam secara rinci dan 
detail. 
 
Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk nikah, karena 
nikah merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan). Bila gharizah ini tidak dipenuhi 
dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak 
menjerumuskan ke lembah hitam.Firman Allah Ta’ala: 
 
“Artinya : Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) 
fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada 
fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (Ar-
Ruum : 30). 
 

A. Islam Menganjurkan Nikah 
Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Qur’an dan As-
Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat 
asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap 
ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan 
separuh agama. Anas bin Malik radliyallahu ‘anhu berkata : “Telah bersabda Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam : 
 
“Artinya : Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan 
hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi”. (Hadist 
Riwayat Thabrani dan Hakim). 
 

B. Islam Tidak Menyukai Membujang 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk menikah dan melarang 
keras kepada orang yang tidak mau menikah. Anas bin Malik radliyallahu ‘anhu berkata : 
“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk nikah dan melarang 
kami membujang dengan larangan yang keras”. Dan beliau bersabda : 
 
“Artinya : Nikahilah perempuan yang banyak anak dan penyayang. Karena aku akan 
berbangga dengan banyaknya umatku dihadapan para Nabi kelak di hari kiamat”. 
(Hadits Riwayat Ahmad dan di shahihkan oleh Ibnu Hibban). 
 



Pernah suatu ketika tiga orang shahabat datang bertanya kepada istri-istri Nabi shallallahu ‘alaihi 
wa sallam tentang peribadatan beliau, kemudian setelah diterangkan, masing-masing ingin 
meningkatkan peribadatan mereka. Salah seorang berkata: Adapun saya, akan puasa sepanjang 
masa tanpa putus. Dan yang lain berkata: Adapun saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan 
kawin selamanya …. Ketika hal itu didengar oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau 
keluar seraya bersabda : 
 
“Artinya : Benarkah kalian telah berkata begini dan begitu, sungguh demi Allah, sesungguhnya 
akulah yang paling takut dan taqwa di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan aku 
berbuka, aku shalat dan aku juga tidur dan aku juga mengawini perempuan. Maka barangsiapa 
yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku”. (Hadits Riwayat Bukhari 
dan Muslim). 
 
Orang yang mempunyai akal dan bashirah tidak akan mau menjerumuskan dirinya ke jalan 
kesesatan dengan hidup membujang. Kata Syaikh Hussain Muhammad Yusuf : “Hidup 
membujang adalah suatu kehidupan yang kering dan gersang, hidup yang tidak mempunyai 
makna dan tujuan. Suatu kehidupan yang hampa dari berbagai keutamaan insani yang pada 
umumnya ditegakkan atas dasar egoisme dan mementingkan diri sendiri serta ingin terlepas dari 
semua tanggung jawab”.Orang yang membujang pada umumnya hanya hidup untuk dirinya 
sendiri. Mereka membujang bersama hawa nafsu yang selalu bergelora, hingga kemurnian 
semangat dan rohaninya menjadi keruh. Mereka selalu ada dalam pergolakan melawan fitrahnya, 
kendatipun ketaqwaan mereka dapat diandalkan, namun pergolakan yang terjadi secara terus 
menerus lama kelamaan akan melemahkan iman dan ketahanan jiwa serta mengganggu 
kesehatan dan akan membawanya ke lembah kenistaan. 
Jadi orang yang enggan menikah baik itu laki-laki atau perempuan, maka mereka itu sebenarnya 
tergolong orang yang paling sengsara dalam hidup ini. Mereka itu adalah orang yang paling tidak 
menikmati kebahagiaan hidup, baik kesenangan bersifat sensual maupun spiritual. Mungkin 
mereka kaya, namun mereka miskin dari karunia Allah. 
Islam menolak sistem ke-rahib-an karena sistem tersebut bertentangan dengan fitrah 
kemanusiaan, dan bahkan sikap itu berarti melawan sunnah dan kodrat Allah Ta’ala yang telah 
ditetapkan bagi makhluknya. Sikap enggan membina rumah tangga karena takut miskin adalah 
sikap orang jahil (bodoh), karena semua rezeki sudah diatur oleh Allah sejak manusia berada di 
alam rahim, dan manusia tidak bisa menteorikan rezeki yang dikaruniakan Allah, misalnya ia 
berkata : “Bila saya hidup sendiri gaji saya cukup, tapi bila punya istri tidak cukup ?!”. 
Perkataan ini adalah perkataan yang batil, karena bertentangan dengan ayat-ayat Allah dan 
hadits-hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Allah memerintahkan untuk kawin, dan 
seandainya mereka fakir pasti Allah akan membantu dengan memberi rezeki kepadanya. Allah 
menjanjikan suatu pertolongan kepada orang yang nikah, dalam firman-Nya: 
 



“Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang 
layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka 
miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas 
(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.(An-Nur : 32). 
 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menguatkan janji Allah itu dengan sabdanya : 
 
“Artinya : Ada tiga golongan manusia yang berhak Allah tolong mereka, yaitu seorang mujahid 
fi sabilillah, seorang hamba yang menebus dirinya supaya merdeka, dan seorang yang menikah 
karena ingin memelihara kehormatannya”. (Hadits Riwayat Ahmad 2 : 251, Nasa’i, Tirmidzi, 
Ibnu Majah hadits No. 2518, dan Hakim 2 : 160 dari shahabat Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu). 
 
Para Salafus-Shalih sangat menganjurkan untuk nikah dan mereka anti membujang, serta tidak 
suka berlama-lama hidup sendiri.Ibnu Mas’ud radliyallahu ‘anhu pernah berkata :  
 
“Jika umurku tinggal sepuluh hari lagi, sungguh aku lebih suka menikah daripada aku harus 
menemui Allah sebagai seorang bujangan”. (Ihya Ulumuddin dan Tuhfatul ‘Arus hal. 20). 
 

TUJUAN PERKAWINAN DALAM ISLAM 

1. Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia Yang Asasi 
2. Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur 
3. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami 
4. Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah 
5. Untuk Mencari Keturunan Yang Shalih 

 

TATA CARA PERKAWINAN DALAM ISLAM 

1. Khitbah(Peminangan) 
Seorang muslim yang akan mengawini seorang muslimah hendaknya ia meminang 
terlebih dahulu, karena dimungkinkan ia sedang dipinang oleh orang lain, dalam hal ini 
Islam melarang seorang muslim meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain 
(Muttafaq ‘alaihi). Dalam khitbah disunnahkan melihat wajah yang akan dipinang 
(Hadits Shahih Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi No. 1093 dan Darimi). 
 

2. Aqad Nikah 
Dalam aqad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi : 
a. Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai. 
b. Adanya Ijab Qabul. 
c. Adanya Mahar. 



d. AdanyaWali 
e. Adanya Saksi-saksi. 
Dan menurut sunnah sebelum aqad nikah diadakan khutbah terlebih dahulu yang 
dinamakan Khutbatun Nikah atau Khutbatul Hajat. 

3. Walimah 
Walimatul ‘urusy hukumnya wajib dan diusahakan sesederhana mungkin dan dalam 
walimah hendaknya diundang orang-orang miskin. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda tentang mengundang orang-orang kaya saja berarti makanan itu sejelek-
jelek makanan. 
Sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. 
“Artinya : Makanan paling buruk adalah makanan dalam walimah yang hanya 
mengundang orang-orang kaya saja untuk makan, sedangkan orang-orang miskin tidak 
diundang. Barangsiapa yang tidak menghadiri undangan walimah, maka ia durhaka 
kepada Allah dan Rasul-Nya”. (Hadits Shahih Riwayat Muslim 4:154 dan Baihaqi 7:262 
dari Abu Hurairah). 
Sebagai catatan penting hendaknya yang diundang itu orang-orang shalih, baik kaya 
maupun miskin, karena ada sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam : 
“Artinya : Janganlah kamu bergaul melainkan dengan orang-orang mukmin dan jangan 
makan makananmu melainkan orang-orang yang taqwa”. (Hadist Shahih Riwayat Abu 
Dawud, Tirmidzi, Hakim 4:128 dan Ahmad 3:38 dari Abu Sa’id Al-Khudri). 
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