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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Perkembangan kehidupan manusia tentunya banyak melalui masa-

masa tertentu. Dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa dan tua. Masa remaja 

merupakan merupakan masa peralihan, dimana sifatnya dan kondisi seorang 

laki-laki maupun perempuan memiliki perubahan. Masa remaja disebut juga 

masa aqil baligh, dimana masa tersebut ditentukan antara laki-laki dan 

perempuan sangatlah berbeda. 

Menurut Helmi Karim tanda-tanda keremajaan atau aqil baligh 

tersebut adalah: 

1. Datangnya masa haid bagi wanita 

2. Mimpi senggama bagi laki-laki 

3. Berubahnya suara 

4. Tumbuhnya bulu ketiak 

5. Tumbuhnya bulu kemaluan1   

 
Menurut Anwar Harjono, ukuran masa aqil baligh adalah umur lima 

belas tahun atau secepat-cepatnya umur dua belas tahun bagi laki-laki dan 

secepat-cepatnya umur sembilan tahun bagi wanita2. Dalam Al-Quran 

disebutkan tentang cukup umur atau baligh dengan kata Rusyd (cerdas). 

                                                 
1 Helmi Karim, dkk., Problematika Hukum Islam Kontemporer. Buku ke II, Jakarta PT. Firdaus, 
1996, hal. 70 
2 Anwar Harjono. Hukum Islam keluasan dan keadilan, Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1987, hal. 222. 
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Firman Allah SWT3. 

 

 

 

 

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur 
untuk kawin. Kemudian menurut pendapatmu, mereka 
telah cerdas (pandai memelihara harta), maka 
serahkanlah kepada mereka  harta-hartanya.  

 
Hadist Nabi SAW4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artinya: dari Abu Mas’ud r.a berkata : telah berkata Rasulullah 

saw. “Hai pemuda-pemuda sekalian, barang siapa yang 
mampu diantara kamu serta berkeinginan hendak kawin, 
hendaklah dia kawin karena sesunguhnya perkawinan itu 
akan memejamkan matanya terhadap orang yang tidak 
halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan 
syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu kawin 
hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya 
terhadap perempuan akan berkurang” (H.R Jamaah Ahli 
Hadits).

                                                 
3 Q.S. An-Nisa. 6 
4 Suparman Usman, Perkawinan Antar Agama, Serang. Saudara. 1995, hal. 6  
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Dari firman Allah SWT dan hadits nabi Muhammad SAW tersebut 

diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa anak dinyatakan aqil baligh apabila 

anak tersebut sudah mimpi senggama bagi anak laki-laki dan datangnya masa 

haid bagi anak perempuan. 

Pada masa itu seorang anak mulai berubah sifat, sikap dan pola 

pikirnya. Biasanya anak tersebut menjadi pemalu dan lebih rajin merawat diri. 

Sedangkan pola pikirnya menjadi semakin jelas, sehingga anak lebih 

memahami keadaan diri sendiri. Ia mulai kritis dan mampu mengambil sintesa 

antara dunia luar dan dunia intern (dunia batiniyahnya sendiri). Secara 

obyektif anak muda kini mengaitkan dirinya sendiri dengan dunia luar. Secara 

tegas ia berusaha mengarahkan hidupnya dan berupaya memberikan isi bagi 

kehidupannya. Ia berusaha memberi bentuk pada diri sendiri dan mencoba 

mendidik diri sendiri. Maka sampailah ia pada batas kedewasaannya5. 

Usia kedewasaan itu adalah usia dua puluh tahun bagi wanita dan 

dua puluh lima tahun bagi pria. Hal ini karena zaman modern menuntut untuk 

mewujudkan kemaslahatan dan tangung jawab sosial. Dengan usia ini orang 

sudah mampu menghadapi berbagai kesulitan, karena sudah matang akal dan 

pikirannya6.  

Secara alamiah, pada manusia dewasa akan timbul nafsu seksual 

yang perlu disalurkan. Jika tidak tersalurkan, manusia bisa mengalami masa-

masa kegelisahan. Sedang, jika dapat disalurkan dengan cara yang benar, akan 

                                                 
5 Kartini Kartono, Psikologi Wanita Gadis Remaja Dan Wanita Dewasa, Jakarta. PT. Raja 
Grafindo Persada, 1981, hal. 169.  
6 Sarlito Wirawan S. Membina perkawinan yang berbahagia, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 
183, hal. 13 
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menimbulkan ketenangan batin dan ketentraman jiwa dan dapat memupuk 

rasa sayang yang bertanggung jawab7. Cara benar yang dimaksud diatas 

adalah cara yang sudah ditentukan, baik oleh hukum maupun agama, yaitu 

yang disebut dengan perkawinan. 

Bentuk perkawinan ini lebih memberikan jalan yang aman pada 

naluri kebutuhan biologis, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga 

kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang 

ternak seenaknya. Menurut Sayyid Sabiq, pergaulan suami isteri diletakkan di 

bawah naungan naluri keibuan dan kebapakkan, sehingga nantinya akan 

menimbulkan buah yang bagus. Peraturan perkawinan seperti inilah yang 

diridhoi Allah dan diabadikan Islam untuk selamanya8. 

Firman Allah SWT9. 

 

 

 

 

 
 

Artinya:  Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, 
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 
dan dijadikannNya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesunguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir 

 
                                                 
7 Helmi Karim, dkk, Op.cit, hal. 63 
8 Fiqh As-Sunnah Jilid VI, Alih Bahasa H. Kamaludin dan A. Marzuki, Bandung. PT. Al-Ma’arif, 
1998, hal. 10   
9 Q.S. Ar-Ruum, 21 
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Menurut Arso Sosroatmojo, perkawinan menurut Islam adalah heilige 

contract (perikatan atau perjanjian suci) antara pria dan wanita sesuai dengan 

yang telah ditentukan oleh Allah, untuk hidup bersama, guna mencapai 

masyarakat yang mulia10. 

Firman Allah SWT11. 

 

 

 

 
Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali,  padahal 

sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang 
lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) 
telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. 

 

Sedang menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, 

menerangkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa. 

Dalam soal batas kemampuan menikah, Islam memberikan 

pandangan dengan kemampuan (isthithaah), yakni kemampuan dalam segala 

hal, baik kemampuan memberi nafkah lahir batin kepada istri dan anak-anak 

maupun kemampuan dalam mengatasi gejolak emosi yang menguasai dirinya. 

                                                 
10 Arso Sosroatmojo dan A. Aulawi., Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta. PT. Bulan 
Bintang, 1978, hal. 15 
11 Q.S. An-Nisa, 21  
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Jika kemampuan telah ada, Islam menyuruh seseorang untuk menikah karena 

dengan menikah, kehormatan, martabat dan kemuliaan manusia akan terjaga, 

agar tidak seperti mahluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya tanpa 

ada satu aturan. Dengan perkawinan itu Allah SWT adakan hukum sesuai 

dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur 

secara terhormat dan berdasarkan saling ridho-meridhoi. Dan jika nafsunya 

telah mendesaknya sedangkan ia tak mampu untuk kawin maka hendaklah ia 

banyak berpuasa. 

Sebagaimana hadits Nabi SAW12. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Artinya: dari Abu Mas’ud r.a berkata: berkata Rasulullah saw.: 

“Hai pemuda-pemuda sekalian, barang siapa yang 
mampu diantara kamu serta berkeinginan hendak kawin, 
hendaklah dia kawin karena sesunguhnya perkawinan itu 
akan memejamkan matanya terhadap orang yang tidak 
halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan 
syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu kawin 
hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya 
terhadap perempuan akan berkurang” (H.R Jamaah Ahli 
Hadits). 

 
                                                 
12 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, alih bahasa M. Syarif Sukandy, Bandung, PT. Al-
Ma’arif, 1996, hal. 356 
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Dari hadits tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Islam 

tidak mengatur batas kemampuan menikah bagi laki-laki dan perempuan 

bahwa batas kemampuan menikah itu dilihat dari segi kematangan lahiriyah 

dan batiniyah. Secara lahir adalah mampu memberi nafkah untuk kebutuhan 

sehari-harinya, memberi kasih sayang pada isteri dan anaknya serta mampu 

bersosialisasi dengan lingkungan barunya. Sedang secara batin, jika telah 

memiliki kesiapan berumah tangga, dengan tujuan membangun keluarga yang 

bahagia dan sejahtera. 

Jika ingin membentuk keluarga yang bahagia, segi lahiriyah dan 

batiniyah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jika mampu hanya dari 

segi lahiriyahnya saja akan menimbulkan rasa kurang tangung jawab dengan 

keluarga barunya. Sedang, jika mampu hanya dari segi batiniyahnya saja, sulit 

sekali untuk bisa memberikan biaya hidup yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. 

Menurut Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 

mengatakan, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 

sembilan belas tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur enam belas 

tahun. Namun demikian, jika belum mencapai umur dua puluh satu tahun, 

calon pengantin baik pria atau wanita diharuskan memperoleh ijin dari orang 

tua atau wali yang diwujudkan dalam membentuk surat ijin sebagai salah satu 

syarat untuk melangsungkan perkawinan. Bahkan bagi calon pengantin wanita 

yang usianya kurang dari enam belas tahun harus memperoleh dispensasi dari 

Pengadilan13.  

                                                 
13 Arso Sosroatmojo dan A. Aulawi., Op.Cit, hal. 86  
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Dari kesimpulam di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa batas 

kemampuan menikah meurut Undang-undang Republk Indonesia Nomor 1 

tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) itu ditentukan oleh umur. 

Undang-undang memberikan kemudahan dalam hal ini, karena seseorang 

boleh menikah mencapai umur sembilan belas tahun, tanpa memandang 

kesiapan  lahir dan batin. Hal ini bisa dikatakan fatal, karena dengan ketentuan 

tersebut banyak pasangan menikah di usia muda, yang menyebabkan 

ketidakharmonisan akibat kurangnya ekonomi, perceraian, rendahnya 

pendidikan dan kemiskinan. Sedang menurut Islam batas kemampuan 

menikah lebih ditekankan pada kematangan lahir dan batin. Akan tetapi, 

kematangan lahir dan batin seseorang tidak tertentu munculnya pada usia 

berapa. Jadi sebenarrnya yang lebih pasti adalah jika kedua calon mempelai 

telah aqil baligh. 

Seperti pendapat ahli Psikologi Sarlito WS, yang mengatakan bahwa 

orang muda yang akan menempuh kehidupan rumah tangga hanya dapat 

mengartikan cinta sebagai suatu keindahan dan romantisme belaka. Mereka 

baru memiliki cinta emosi, karena belum diikat oleh rasa tanggung jawab yang 

sempurna14. 

Tetapi sebenarnya, batasan-batasan umur seperti yang telah 

ditekankan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan yaitu pria sembilan belas tahun dan wanita enam belas 

(16) tahun ditambah lagi dengan jika kedua calon mempelai belum mencapai 

                                                 
14 Sarlito Wirawan S,  Psikologi Remaja, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 13 
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umur dua puluh satu (21) tahun harus memperoleh ijin dari orang tua atau 

walinya, hal itu adalah sesuai dengan batasan-batasan umur menurut hukum 

Islam. Maksudnya pada usia tersebut keduanya telah aqil baligh dan sudah 

mempunyai kedewasaan, kemandirian dan kematangan, yang tentu saja 

dipengaruhi oleh faktor bagaimana keluarga dan lingkungan yang telah 

membentuk kepribadiannya. 

Batas kemampuan menikah adalah bilamana orang akan menikah dan 

juga merupakan petunjuk yang benar tentang kapan sebaiknya orang menikah 

agar bisa menciptakan pasangan yang saling mencintai, menghormati, 

menhargai, mempercayai dan juga rasa tanggung jawab terhadap kewajiban 

serta hak-haknya di dalam kedudukan sebagai suami isteri, agar tidak terjadi 

suatu perselisihan yang mengakibatkan suatu perceraian. Perceraian itu terjadi 

dikarenakan keetidakmampuan seseorang untuk kawin, baik kemampuan 

secara lahiriyah maupun secara batiniyah. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah tersebut perlu ditegaskan dan 

dirumuskan pokok masalah untuk memperjelas permasalahan yang akan 

diteliti. 

Adapun rumusan masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah hakekat batas kemampuan menikah (istithaah) dalam sebuah 

perkawinan? 
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2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsensi Pasal 7  ayat (1) 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan? 

3. Bagaimana hubungan antara batas kemampuan menikah (istithaah) dengan 

tujuan dan hikmah perkawinan?  

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah pada penulisan skripsi ini meliputi bagaimana batas 

kemampuan menikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan apabila 

ditinjau dari hukum Islam, melalui telaah analitik terhadap Pasal 7 Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Pada dasarnya kematangan jiwa seseorang sangat besar artinya untuk 

memasuki gerbang rumah tangga. Perkawinan pada usia muda dimana 

seseorang belum siap secara lahir batin maupun bathin, kemungkinan besar 

menimbulkan masalah dibelakang kemudian hari, bahkan tidak sedikit yang 

terputus ditengah jalan (cerai). 

Dalam persoalan batas-batas usia perkawinan, Islam memberikan 

pandangan dengan kemampuan (istithaah) yakni kemampuan dalam segala 

hal, baik kemampuan memberi nafkah lahir bathin kepada isteri dan anak-

anaknya, maupun kemampuan mengendalikan gejolak emosi yang menguasai 

dirinya. Jika kemampuan tersebut telah ada, Islam mempersilahkan untuk 
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segera menikah. Namun jika belum mampu untuk menikah karena dua hal 

tersebut diatas, maka untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif yang 

berhubunan dengan hawa nafsu (syahwat), jalan yang terbaiknya adalah 

dengan berpuasa. 

Islam tidak pernah mensyaratkan sahyna suatu perkawinan karena usia 

pihak-pihak yang akan menikah. Artinya, suatu perkawinan tetap menjadi sah 

jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Tidak adanya persyaratan usia suami isteri 

itu merupakan kemudahan yang diberikan oleh agama, karena ada segi-segi 

positif lain yang dituju. Akan tetapi, karena perkawinan itu bukan merupakan 

hal sederhana, maka agama mengharuskan adanya beberapa rukun dan syarat 

guna menumbuhkan rasa tanggung jawab15. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan batas-batas kemampuan menikah (istithaah) sebagai 

sebuah ukuran dalam melaksanakan perkawinan. 

2. Untuk menerangkan lebih jauh tentang tinjauan Hukum Islam terhadap 

aturan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara batas kemampuan menikah (istithaah) 

dengan tujuan dan hikmah perkawinan. 

 

                                                 
15 Helmi Karim, Op.Cit, hal 65. 
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F. Mafaat Penelitian 

Adapun manfaat yang hendak diperoleh dari penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui dan memahami masa yang tepat untuk melaksanakan 

pernikahan agar melahirkan keluarga yang Sakinah yang berarti 

ketentraman, Mawaddah yang berarti kasih sayang dan Rahmah yang 

merupakan bentuk kasih sayang setelah adanya keturunan. 

2. Sebagai sumbangsih pemikiran untuk memperkaya kepustakaan (istithaah) 

Hukum Islam pada khususnya dan ilmu pengetahuan hukum pada 

umumnya. 

 
G. Metode Penelitian 

Metode merupakan cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, 

misalnya untuk menguji serangkaian hipotesa dengan menggunakan teknik 

tertentu. Cara utama ini dipergunakan setelah peneliti memperhitungkan 

kewajaran, ditinjau dari penelitian serta dari situasi penelitian16. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini termasuk jenis penelitian pustaka, artinya 

sebagai objek penelitian yang utama adalah menelaah buku-buku dan 

kitab-kitab yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud 

menjelaskan batas-batas kemampuan menikah (istithaah) ditinjau dari 

Hukum Islam. 

                                                 
16 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM, 1980, 1980, hal. 63 
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3. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

pendekatan normatif, yuridis dan sosiologis. Artinya, masalah yang 

muncul dan berkembang ditelaah menggunakan landasan hukum-hukum 

tersebut ditas. 

4. Sumber Data 

Sumber data dari penelitian ini bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 

Antara lain: 

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari, Undang-undang Nomor 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan, Al-Qur’an, dan Al-Hadist. 

b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri adalah dokumen-dokumen, buku-buku 

penunjang serta ketentuan undang-undang yang berlaku sebagai bahan 

penulisan skripsi ini. 

c. Bahan hukum Tersier, terdiri dari, kamus hukum, artikel maupun 

literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

5. Analisis data 

Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk 

yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan17. 

Dalam penelitian ini, menggunakan metode deduktif normatif, yakni 

mengawali dengan pola berfikir dari prinsip umum kemudian 

diaplikasikan kepada fenomena yang bersifat kepada yang khusus . dengan 

cara komprehensif, analitis, yuridis dan sistematis. 

                                                 
17 Ibid, hal. 37 
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H. Sistematika Penulisan 

Sistematikan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Perumusan Masalah 

C. Pembatasan Masalah 

D. Tinjauan Pustaka 

E. Tujuan Penelitian 

F. Manfaat Penelitian 

G.  Metode Penelitian 

H. Sistematika Penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Perkawinan 

a. Dasar Hukum Perkawinan 

b. Rukun dan Syarat Perkawinan 

c. Tujuan Perkawinan 

B. Pengertian dan dasar hukum istithaah dalam perspektif 

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi batasan kemampuan 

menikah 

D. Kriteria kemampuan menikah 

E. Kematangan menikah 
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BAB III HASIL PEMBAHASAN 

A. Batas Kemampuan Menikah menurut Pasal 7 Undang-undang 

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam perspektif 

Hukum Islam. 

B. Hubungan antara Batas Kemampuan menikah dengan Azas-

azas Perkawinan. 

C. Hubungan antara Batas Kemampuan Menikah (istithaah) 

dengan Tujuan dan Hikmah Perkawinan 

BAB IV PENUTUP 

A. kesimpulan 

B. Saran 




