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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  Masalah 

Pernikahan adalah sesuatu yang suci dan diagungkan dalam agama, 

baik islam maupun agama lainnya. Oleh karena itu, tidak setiap orang dapat 

melakukannya sendirian, melainkan harus ada orang lain yang menikahkan 

dan menjadi saksi atas pernikahan tersebut. Lebih dari itu, dalam pernikahan 

juga terdapat kesepakatan dan perjanjian atau komitmen untuk melaksanakan 

kewajiban dan tanggungjawab masing-masing (suami-istri). Stabilitas 

kehidupan rumah tangga adalah modal dasar bagi upaya pembinaan keluarga 

bahagia dan sejahtera. 

Keabadian populasi manusia akan tercapai adalah dengan cara 

berkumpul atau bergabungnya antara laki-laki dan perempuan yang kemudian 

dinamakan pernikahan. Metode itulah yang ditetapkan sesuai fitrahnya kepada 

manusia dan satu-satunya sarana untuk memakmurkan dunia, menghiasinya 

dan terlihat keindahannya serta buahnya. Ketentuan ini yang ditetapkan Allah 

swt pada manusia untuk mendorong kepada pertemuan kedua jenis manusia 

(laki-laki dan perempuan), yang akan menimbulkan ketenangan, kasih sayang 

dan ketentraman.  

Adapun beberapa manusia yang meninggalkan tabiat atau instingnya 

dan kembali pada kebiasaannya dahulu, yaitu seperti kehidupan binatang, 

yang berakibat pada kerusakan  yang besar, yang menimbulkan bencana pada 
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umat manusia secara keseluruhan seperti yang terjadi pada sebagian umat 

manusia saat ini. 

Seandainya kita gambarkan ada sekelompok laki-laki berlomba untuk 

memangsa perempuan, maka akan terlihat seperti yang terjadi sekarang ini, 

yaitu munculnya sifat saling dengki, benci, hasud, zhalim, bercampurnya 

keturunan, rusaknya moralitas manusia, atau menyebarnya penyakit yang 

tidak dapat dihindarkan oleh siapapun. Allah berfirman dalam Surat Al-Israa‟ 

ayat 32: 

                      

Yang artinya: 

 “ Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu 

perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”( Q.S. Al-Israa’:32 )
1
  

 

Allah swt menghendaki pernikahan untuk mengembalikan umat 

manusia kepada kebaikan dan ketenangan. Diantara hikmah disyari‟atkannya 

pernikahan yaitu terkandung didalamnya tentang batasan-batasan, hukum-

hukum dan terpeliharanya hak-hak dan kewajiban tiap-tiap pasangan suami 

istri. Dijelaskan juga bagi mereka cara dan hubungan hukum yang sah antara 

mereka, serta jalan lurus yang harus ditempuh jika mereka memang 

menghendaki kebahagiaan dan ketenangan pada hubungan mereka ini, serta 

untuk mendapatkan kebaikan yang banyak didunia dan diakhirat.   

Salah satu tujuan dilakasanakannya pernikahan adalah untuk 

menghalalkan hubungan badan pria wanita sebagai suami istri, untuk 

                                                           
1
 Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur‟an, Al-Qur’an Terjemahan, Semarang: PT Karya 

Toha Putra, 1971, hlm 429 
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mendapatkan keturunan dan membangun sebuah keluarga. Tujuan ini dapat 

dicapai jika pernikahan yang dilakukan bersifat permanen dan dilandasi 

dengan ketetapan-ketetapan sesuai dengan aturan agama, norma dan tradisi 

yang ada. Ditegaskan pula bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan 

kekal itu haruslah didasarkan atas niat beribadah kepada Allah swt. Allah 

berfirman dalam Surat An-Nahl ayat 72: 

                    

                          

Yang artinya: 

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan 

menjadikan bagi kamu isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan 

memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman 

kepada yang bathil dan mengingkari ni’mat Allah.”( Q.S. An Nahl : 72 )
2
 

 

Pernikahan itu sangat dianjurkan oleh islam, karena merupakan cara 

menjaga diri dan menyelamatkan masyarakat, serta memperbanyak keturunan 

kaum muslimin. Pernikahan itu ladang untuk mendapatkan keturunan, 

menenangkan diri dan hati, kesenangan dalam kehidupan, dan menjaga 

anggota badan. Nikah juga merupakan nikmat dan kesenangan, sunnah dan 

pelindung, serta pemeliharaan diri dan cara untuk mendapatkan keturunan 

yang shalih dan bermanfaat baginya, baik sewaktu dia hidup atau sesudah 

mati. 

Nikah bagi Islam adalah akad yang harus dilangsungkan dan perjanjian 

yang suci, keharusan masyarakat, penenang jiwa dan jalan untuk mendapatkan 

                                                           
2
 Ibid, hlm. 412 
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kasih sayang antara laki-laki dan perempuan, yang bisa menghilangkan 

kerisauan hati dan pikiran, dimana jiwa tidak akan merasa tenang tanpanya. 

Disamping itu, nikah juga adalah ibadah yang akan menyempurnakan 

sebagian agamanya dimana dia akan menemui Tuhannya dengan sebaik-baik 

keadaan dirinya, maka bertaqwalah kepada Allah swt. 
3
 

Oleh karena itu, banyak sekali manfaat yang besar. Yang paling 

penting yaitu menjaga atau mencegah perzinaan, membatasi untuk melihat 

yang haram, mendapatkan dan menjaga keturunan, menciptakan ketenangan 

antara keduanya, mententramkan jiwa, serta menciptakan sifat saling tolong 

menolong untuk membentuk keluarga yang shalih, yang merupakan pilar 

masyarakat muslim, dimana sang suami berkewajiban menanggung istri dan 

menjaganya dan istri berkewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dan 

mengarahkannya sebagai tugas yang mulia dalam kehidupan. 

Persoalannya sekarang bagaimana dengan nikah mut‟ah itu sendiri. 

Nikah mut‟ah adalah suatu akad atau perkawinan yang dilaksanakan semata-

mata untuk memperoleh kesenangan seksual, bukan karena keinginan 

membentuk rumah tangga yang abadi.
4
 Nikah mut‟ah sendiri pernah 

diperbolehkan oleh Rosulullah saw sebelum sempurnanya syari‟at islam, 

yakni ketika dalam berpergian dan peperangan. Disamping itu masyarakat 

islam masih dalam masa transisi dari periode jahiliyah, menuju era pencerahan 

islam. Pada masa jahiliyah, perzinaan merupakan hal yang sudah biasa, karena 

                                                           
3
 Abu Abdurrahman Ash-Shahibi, Petunjuk Praktis Dan Fatwa Pernikahan, Jakarta: Najla Press, 

2003, hlm 26 

4
 Abustami Ilyas, Nikah Mut’ah Dalam  Islam, Jakarta: Restu Ilahi, 2004, hlm 51 
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pada masa itu perempuan dalam puncak kehinaan sehingga sampai pada 

keterbelakangan, kemunduran dan kelemahan yang sudah tidak layak lagi 

disandang oleh makhluk yang bernama manusia.  

Seluruh muslim percaya dan sepakat akan fatwa, bahwa dalam periode 

awal islam, mut‟ah dihalalkan. Nabi saw bersama kaum muslim dalam kondisi 

darurat, seperti bertugas ditempat yang jauh dari istri, dalam waktu lama dan 

tidak mungkin mengajak dan atau menengok istri dengan meninggalkan tugas, 

mengizinkan mut‟ah. 

Persoalan baru muncul ketika banyak kalangan yang memperdebatkan 

keabsahan hukum nikah mut‟ah. Sebagian ulama menyatakan bahwa nikah 

mut‟ah hanya diperbolehkan pada zaman peperangan Rosul dan tidak 

diperbolehkan lagi untuk masa-masa sesudahnya. Sementara pendapat lain 

yang menyatakan bahwa sampai saat inipun nikah mut‟ah masih 

diperbolehkan.  

Pendapat kelompok pertama yang mengemukakan dalil yang menolak 

adanya nikah mut‟ah berpendapat bahwa nikah mut‟ah berarti penghancuran 

kembali terhadap harkat dan martabat bagi kaum hawa, karena nikah mut‟ah 

didalamnya terdapat akad dengan jangka waktu tertentu dan jika telah habis 

waktunya maka perkawinan itupun berakhir.  

“Wahai sekalian manusia, sungguh saya pernah mengizinkan kalian untuk 

nikah mut‟ah, ingatlah bahwa sekarang Allah telah mengharamkannya sampai 

hari kiamat” (Riwayat Ahmad, Muslim dan Ibnu Hibban).
5
  

 

 

                                                           
5
 Ustadz Sa‟id Thalib Al-Hamdani, Risalatun Nikah, Jakarta: Pustaka Amani , 1989, hlm 36 
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Ali bin Abi Thalib berkata:  

 

“Rosulullah saw telah melarang nikah mut‟ah diwaktu perang khaibar dan 

mengharamkan makan daging himar jinak‟ (Riwayat Bukhari dan Muslim). 
6
 

 

Menurut Syeikh Muhammad Yusuf Qardhawi, rahasia diperbolehkan 

nikah mut‟ah saat itu berkaitan dengan kondisi masyarakat yang berada pada 

masa transisi menuju kedalam suasana keislaman.
7
  

Sebaliknya pendapat kelompok kedua yang mendukung nikah mut‟ah 

ini mendasarkan pada ayat Al-qur‟an surat An-Nisa‟ ayat 24. Kelompok yang 

kedua ini menyatakan bahwa nikah mut‟ah dilakukan semata-mata bertujuan 

untuk menghindarkan umat Islam, khususnya generasi muda Islam dari 

perzinaan. 

                         

                         

                   

                        

Yang Artinya: 

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali 

budak-budak yang kamu miliki Allah telah menetapkan hukum itu sebagai 

ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian 

(yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk 

berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara 

mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai 

suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang 

kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. 

                                                           
6
 Ibid, hlm. 37 

7
 Ibid, hlm. 69 
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Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” ( Q.S. An-Nisa’ 

Ayat 24)  

  

Pada masa Nabi saw umat Islam sering mengadakan perjalanan jauh 

dan menghadapi peperangan, maka hal demikian merupakan penderitaan yang 

karena maut senantiasa mengintai, mereka pun dipisahkan dari anak dan istri-

istri mereka. Diantara sebagian mereka imannya masih lemah, dan mereka 

itulah dikhwatirkan akan berbuat zina karena merajalelanya perzinaan. 

Sebagian mereka memiliki iman yang kuat, sedang sebagian mereka tidak 

mampu menahan syahwat, oleh karena itu mereka terdorong untuk melakukan 

pengebirian, seperti yang dikemukakan dalam hadist berikut: 

“Diriwayatkan dari Qais, ia berkata: Saya pernah mendengar Abdullah bin 

Mas‟ud r.a. mengatakan: “Kami pernah berperang bersama Rosulullah saw 

tanpa membawa istri, lalu kami mengatakan: “Sebaiknya kita mengebiri 

kemaluan kita?. “Maka Rosulullah saw melarang kami berbuat demikian itu, 

kemudian beliau memberikan kemurahan kepada kami untuk menikahi 

perempuan sampai dengan batas waktu tertentu dengan mas kawin pakaian” 

Lalu Abdullah bin Mas‟ud membaca ayat (yang artinya): “Hai orang-orang 

yang beriman, Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah 

dihalalkan oleh Allah bagimu dan janganlah kamu melampui batas. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampui batas.” (Al-

maidah:87). (Hadist ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadist 

5075).
8
 

 

Dengan demikian, kebolehan atau rukhsah melakukan mut‟at adalah 

ketika seseorang berada dalam kondisi yang terpaksa atau dharurat, yakni 

dalam masa peperangan dan perjalanan jauh yang memungkinkan tidak 

kembali dalam jangka waktu yang singkat, mereka tidak membawa istri-istri 

mereka dan adanya kekhawatiran berbuat zina.  

                                                           
8
 Imam Al-Mundziri, Ringkasan Shahih Muslim, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, hlm 442-443. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meninjau 

sesuatu yang berkaitan dengan nikah mut‟ah. Oleh karena itu penulis 

memfokuskan penelitian lebih lanjut dengan judul NIKAH MUT‟AH 

DIPANDANG DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.   

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam suatu  penelitian sangatlah penting karena 

rumusan ini memberikan arahan yang penting dalam membahas masalah yang 

teliti, sehingga penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan terarah sesuai 

dengan sasaran yang ditentukan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah 

diatas, maka penulis merumuskan permasalahannya dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana pendapat  ulama, PAROIS (Prajurit Rohani Islam) dan anggota 

TNI tentang nikah mut‟ah? 

2. Apa akibat hukum dari nikah mut‟ah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tentang pendapat ulama, PAROIS dan tentara 

tentang nikah mut‟ah 

2. Untuk mengetahui tentang akibat hukum nikah mut‟ah 
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D. Manfaat Penelitian  

Dari tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini antara lain:  

1. Manfaat teoritis 

a. Penulis mengharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan ilmu pengetahuan tentang nikah mut‟ah dipandang dari 

perspektif hukum islam. 

b. Diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang 

diteliti. 

2. Manfaat praktis  

Memberikan gambaran tentang nikah mut‟ah dipandang dari 

perspektif hukum islam yang diharapkan bisa memberikan pemahaman 

dan wacana kajian hukum nikah mut‟ah bagi masyarakat, khususnya 

dikalangan tentara, penulis dan pembaca pada umumnya. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan normatif empiris, yaitu pendekatan yang menggunakan 
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bahan-bahan yang sifatnya normatif untuk mengolah dan menganalisis 

data-data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan.
9
 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang 

bersifat deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang hanya 

menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek yang diteliti. 

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian deskriptif 

dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang 

manusia maupun keadaan atau gejala-gejala lainnya.
10

 

Penelitian deskriptif ini pada umumnya bertujuan untuk 

mendiskripsikan secara sistematis atau faktual dan akurat terhadap 

populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau 

faktor-faktor tertentu. 

3. Sumber Data 

Sumber data adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh. 

Dalam hal ini penulis menggunakan pengumpulan sumber data yang 

diperoleh melalui: 

a. Sumber Data Primer 

Data primer merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang 

secara langsung diperoleh dari penelitian. Dalam hal ini datanya 

                                                           
9
 Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung: 

Mandar Maju, 1995, hlm 63 

10
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI. Press. 1988, hlm 51 
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langsung diperoleh dari lapangan dengan mengadakan tinjauan 

langsung pada obyek yang diteliti. 

Menurut Hilman Hadikusuma yang dimaksud dengan data 

primer adalah data dasar atau asli yang diperoleh peneliti dari tangan 

pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan 

diuraikan orang lain.
11

  

b. Sumber Data Sekunder  

Sumber data skunder adalah sumber data yang secara langsung 

mendukung data primer yaitu literatur-literatur, dokumen, majalah, 

kamus dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat 

melengkapi sumber data primer.  

Menurut Hilman Hadikusuma, yang dimaksud data sekunder 

adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan 

dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang 

lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi 

yang biasanya disediakan diperpustakaan atau milik pribadi peneliti.
12

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang digunakan diatas, maka penulis 

akan menggunakan data sebagai berikut:  

 

 

                                                           
11

 Ibid, hlm. 65 

12
 Ibid, hml. 65 
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a. Studi Kepustakaan  

Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

membaca dan mempelajari dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan bahan-bahan kajian lain yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

b. Studi Lapangan  

Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung 

pada objek penelitian dengan cara:   

1) Wawancara  

Yaitu metode pengumpulan data dengan bertanya secara 

langsung kepada informan atau pihak-pihak yang berkompeten 

dalam suatu permasalahan.
13

 Dalam hal ini penulis melakukan 

wawancara secara langsung terhadap beberapa orang tentara dan 

responden yang kami anggap kompeten dalam bidangnya.  

2) Observasi  

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti, untuk kemudian dilakukan 

pencatatan secara sistematis dan terarah. 

5. Analisis Data  

Setelah data terkumpul tahap selanjutnya adalah analisa data. 

Metode analisis yang dipakai adalah data kualitatif. Setelah data 

                                                           
13

 Sugiarto, Dergibson, Siagian Lasmono, dkk , Teknik Sampling, Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2001 
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terkumpul, diklasifikasikan, dihubungkan dengan teori dan diambil 

keputusan atau kesimpulan.  

Analisis data kualitatif  menurut Soerjono Soekanto adalah suatu 

cara penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif analisis yaitu apa 

yang telah dikatakan oleh responden baik secara lisan maupun secara 

tertulis dan juga perilakunya secara nyata juga diteliti dan dipelajari 

sesuatu yang utuh.
14

 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi  

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh isi dari penulisan 

skripsi ini dan memudahkan pembaca untuk mengetahui isi yang terkandung 

dalam skripsi ini, maka garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 

4 (empat) bab yaitu sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian  

D. Manfaat Penelitian  

E. Metode Penelitian  

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

A. NIKAH SECARA UMUM 
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 Soerjano Soekanto, Op. Cit, hlm. 15 
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1. Pengertian Nikah  

2. Dasar hukum nikah 

3. Syarat Nikah  

4. Rukun Nikah 

a. Ucapan akad 

b. Calon suami dan istri 

c. Wali dalam nikah 

d. Saksi dalam Nikah 

5. Batas Waktu Pernikahan 

6. Perceraian dan akibat hukumnya 

B. NIKAH MUT‟AH 

1. Pengertian Nikah Mut‟ah 

2. Dasar hukum nikah Mut‟ah 

3. Syarat Nikah Mut‟ah 

4. Rukun Nikah Mut‟ah 

a. Ucapan akad 

b. Calon suami dan istri 

c. Wali dalam nikah 

d. Saksi dalam Nikah 

5. Batas waktu pernikahan 

6. Lewat waktu nikah mut‟ah dan akibat hukumnya  
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BAB III:  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Pendapat ulama tentang nikah mut‟ah 

2. Pendapat PAROIS (Prajurit Rohani Islam) dan Anggota 

TNI tentang nikah mut‟ah 

B. PEMBAHASAN 

1. Nikah mut‟ah Bagi Tentara menurut Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

2. Akibat hukum dari nikah mut‟ah 

BAB IV :  PENUTUP  

A. Kesimpulan  

B. Saran  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




