
ABSTRAK 

 

Isu pernikahan beda agama sudah lama menjadi masalah yang krusial untuk 

dikaji, karena masalah ini terus menjadi polemik para ulama, dan masih sering 

terjadi teruma di masyarakat yang hidup berdampingan dengan masyarakat yang 

plural. Praktek pernikahan beda agama perlu dijelaskan dari aspek hukumnya. 

Disisi lain juga merupakan problem yang menuntut jawaban dari para ulama. 

Hamka dan Sayyid Quthb sebagai seorang mufasir, yang mana masalah sosial ini 

juga terjadi di masa mereka, sehingga ikut andil memberikan solusi hukum dalam 

al-Qur’an terhadap permasalahan ini. Karya ini adalah penelitian literatur pustaka 

dan bersifat komparatif (muqarran) yang membahas satu tema tentang pernikahan 

beda agama dalam al-Qur’an (tafsir al-Azhar dan tafsir fī Ẓhilālil Qur’ān).Tujuan 

tulisan ini untuk mengetahui penafsiran Hamka dan Sayyid Quthb tentang ayatayat 

pernikahan beda agama dan membandingkannya untuk melihat manakah 

pandangan yang lebih sesuai untuk kehidupan saat ini. Menurut Hamka laki-laki 

muslim dihalalkan menikah dengan wanita Ahli Kitab Menurut Sayyid Quthb 

nikah beda agama itu dilarang hukumnya. Yaitu antara laki-laki muslim dengan 

wanita ahli kitab, laki-laki muslim dengan wanita musyrikah, dan antara wanita 

muslimah dengan laki-laki non-muslim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di dalam agama Islam yang menjadi sumber ajaran agamanya ialah al- 

Qur‘an dan Hadits.1 Siapa saja orang Islam yang berkata sesuai denga ajaran 

al-Qur‘an berarti jujur, sedangkan siapa saja yang mengamalkan al-Qur‘an ia 

telah mendapat pahala dari Allah swt, dan yang menentukan hukum 

berdasarkan al-Qur‘an berarti dia adil, dan siapa saja yang menyeru orang lain 

agar mengimani isinya dia adalah orang yang akan diberi petunjuk kejalan 

menuju syurga.2 

Tafsîr sendiri secara bahasa yaitu ilmu yang didalamnya membahas 

perkara tujuan yang dimaksudkan oleh Allah dalam al-Qur‘an sesuai batas 

kemampuan manusia dalam memahaminya.3 Seorang muslim dituntut untuk 

dapat memahami ajaran dasar tersebut dalam kehidupannya. Maka dari itu, al- 

Qur‘an dan Hadits sangat penting untuk ditafsirkan agar manusia lebih mudah 

untuk memahami maksud ayat yang terdapat didalamnya. Pengertian tafsîr 

dalam KBBI adalah memuat tentang keterangan atau penjelasan maksud yang 

ada di dalam ayat-ayat al-Qur‘an yang belum diketahui secara jelas intinya.4 

1 Penjelasan termaktub pada hadits Nabi: ―Aku tinggalkan dua perkara, jika kalian 

berpegang kepada keduanya, maka kamu tidak akan sesat, hal itu adalah Kitabullah (al-Qur‟ân) 

dan Sunnah Rasul (Hadîts). Lihat Imâm Mâlik, al-Muwatta‟, (Mesir: Kitâb al-Sya‘bab, t.th.), h. 

560 

2Abdul Hayy al-Farmawi, Metode Tafsir Mawdu‟I, terj. Suryan A. Jamrah, (Jakarta: 

Rajawali Press, 1994), h.1-2 

3Lihat al-Zarqânî, Manâhil al-Irfân fî „Ulûm al-Qur‟ân, (Beirut: Dâr al-Fikr, tth.), Jilid II, 

h. 3 

4W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, cet.Ix, 

1986, h. 990 
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Sehingga kita dapat simpulkan arti tafsir ialah suatu rangkaian penjelasan dari 

hasil pemikiran manusia tentang maksud dari teks yang ada dalam al-Qur‘an. 

Dengan arti lain tafsir ialah terkait penjelasan terhadap isi kandungan al- 

Qur‘an yang dilakukan oleh seorang Mufasir. 

Redaksi al-Qur‘an tidak bisa dijangkau intinya secara pasti oleh 

manusia, kecuali oleh Allah swt. Hal tersebut yang memunculkan berbagai 

macam penafsiran. Bahkan zaman dulu sahabat-sahabat Nabi pun, sering kali 

berbeda penafsiran, atau bahkan keliru dalam memahami ayat-ayat Allah swt 

yang sering kali mereka baca dan dengar, oleh sebab itu kemungkinan berbeda 

faham dan metode dalam mengkaji bisa saja terjadi. 

Hal inilah yang kemudian memunculkan berbagai macam penafsiran, 

kondisi, situasi, sosial, kultural sangat berpengaruh dengan hasil penafsiran al- 

Qur‘an, juga permasalahan saat ini semakin kompleks, tidak seperti zaman 

Rasulullah saw, sehingga pada proses penafsiran kandungan al-Qur‘an juga 

musti berkembang, karena al-Qur‘an adalah pijakan paling penting untuk 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada saat ini. 

Oleh sebab itu segala bentuk perilaku dalam kehidupan wajib kita ikuti 



aturan-aturan yang Allah ciptakan, baik itu dalam aspek peribadatan, 

kebudayaan, atau kebiasaan masyarakat, politik, akhlak, ekonomi, lebih 

khusus lagi yang berhubungan dengan pernikahan beda agama yang akan 

diteliti pada tulisan ini.5 

5 Majalah Islami, Silsilah Tarbiyah Sunniyah Penerapan Hukum Allah, Hasmi, 2006, h. 1 
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Dari beberapa penafsir yang ada di negara kita ini, terdapat salah 

satunya seorang ulama‘ juga dikenal sebagai seorang sastrawan handal yang 

bernama Hamka yaitu singkatan dari Haji Abdul Malik bin Abdul Karim 

Amrullah. Beliau mulai tertarik untuk menafsirkan al-Qur‘an tahun 1958. 

Penerbitannya pertama kali dilakukan ketika itu tahun 1966, dan dinamai 

―tafsir Al-Azhar‖. Beliau seorang Mufassir yang banyak berkiprah dalam 

bidang keilmuan, diantaranya dalam bidang sastra, tasawuf, agama dan 

sejarah. Karya Hamka dalam bidang agama yang fenomenal salah satunya 

yaitu tafsir Al-Azhar. 

Buya Hamka mempelajari beberapa cabang keilmuan secara otodidak 

diantaranya yaitu filsafat, sejarah, sastra, politik, dan sosiologi, baik dunia 

Islam ataupun Barat. Beliau mendapat gelar Professor dari al-Azhar Mesir 

bukan dikarenakan beliau menempuh pendidikan formal disana, tetapi 

dikarenakan prestasi dan sumbangsih yang beliau ukir dalam menyebarkan 

dakwah Islam. Salah satu karya terbaiknya yaitu Tafsir al-Azhar, 

keistimewaannya tafsir ini ditulis ketika Hamka sedang dalam tindasan dan 

tekanan oleh rezim orde lama saat itu. Yaitu saat beliau berada di dalam 

penjara, justru kondisi terrsebut dapat membuatnya mampu menyelesaikan 

tafsirnya lengkap 30 juz. 

Selain dari tafsir al-Azhar karya Hamka tersebut, ada juga kitab tafsir Fī 
Ẓhilālil Qur‟ān tafsir lengkap Al-Qur‟ānul Karīm karya dari Sayyid Quthb. 

Tafsir ini merupakan salah satu tafsir yang tersebar luas di kalangan Islam 

dan banyak dijadikan bahan rujukan oleh para ulama‘ di berbagai kajian. 
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Penjelasannya mendalam menggunakan gaya bahasa Arab yang tinggi 

mampu menggetarkan hati para pembacanya. 

Sayyid Quthb menulis tafsir ―Fî Ẓhilâlil-Qurân‟‖ dan ―Dirâsat 

Islâmiyyah‖. Saat beliau dipenjara, yaitu dari tahun 1954 sampai 1966, 

Sayyid Quthb aktif menulis berbagai karya. Di antara karya-karyanya yang 

ditulis di dalam penjara yaitu ―Khashâ`is al-Tashawwur al-Islâmi wa 

Muqawwamâtuhu‟ al-Islâm wa Musykilah al-Hadhârah‖ ―al-Mustaqbal li 

Hâdza al-Dîn‖ dan ―Fî Zhilālil-Qurân‖ 

Dalam karya tafsir al-Azhar dan tafsir Fī Ẓhilālil Qur‟ān, ada persamaan 

dan perbedaan baik metode, corak ataupun sistematika penafsiran dan juga 

dari segi menafsirkan al-Qur‘an . Misalnya ayat-ayat pernikahan beda agama. 

Sebab Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan pernikahan guna 

membina keluarga yang agamis sesuai tuntunan syari‘at agama. Islam 

memandang bahwa melalui perkawinan seseorang bisa merasakan kedamaian, 

kebahagiaan, ketentraman, dan kasih sayang dalam kehidupan pribadi dan 

keluarga. 



Berbicara mengenai pernikahan beda agama yang saat ini merupakan 

suatu yang dianggap wajar dan sering terjadi. Termasuk yang terjadi di negara 

kita, banyak sekali terdapat pasangan yang agamanya berbeda, dan dapat 

dilihat sepertinya mereka hidup bahagia. Disinilah muncul anggapan di 

masyarakat bahwa beda agama bukanlah menjadi rintangan bagi seseorang 
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untuk melangsungkan pernikahan meskipun berbeda agama. Dengan alasan, 

pernikahan adalah hak asasi bagi setiap manusia.6 

Pernikahan dianjurkan bagi mereka yang mampu melaksanakannya, 

karena dengan menikah dapat menundukkan pandangan sehingga bisa 

membentengi masing-masing diri kita dari perbuatan yang dilarang agama 

yaitu zina. Pernikahan juga menjadi sarana penyaluran hubungan biologis 

manusia yang sah dimata hukum negara dan agama. 7 Karena tujuan 

pernikahan yang sebenarnya dalam agama Islam tidak hanya untuk kepuasan 

lahiriah saja, tetapi juga bertujuan membina suatu wadah atau sarana bagi 

kaum pria dan wanita agar bisa menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya 

dari kesalahan dan kesesatan, dan untuk menciptakan kenyamanan dan 

kebahagiaan dalam berumah tangga, serta melahirkan dan merawat anak untuk 

melanjutkan keberlangsungan manusia.8 

Pernikahan di Indonesia dapat saja berlaku antar pemeluk agama, sebab 

Indonesia merupakan negara plural, yang terdiri dari berbagai macam suku 

bangsa dan agama didalamnya, sementara isu sara telah lama menjadi isu 

hangat di Indonesia. Sehingga masyarakat dihadapkan dengan perbedaanperbedaan 

yang ada, mulai dari sudut pandang dalam memaknai kehidupan, 

kebudayaan, dan sosialnya. Salah satu yang menjadi perhatian adalah tentang 

adanya pernikahan beda agama. 
6 Khaeron Sirin, Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, 

dan Perempuan, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), Ed. I, Cet. I, h. 64 

7Ahmad Rafiq, HukumIslam Di Indonesia, cet. ke-2 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

1997), h.70 

8Abdurrahman I Doi, Perkawinan Dalam Syari‟at Islam, alih bahasa; H. Basri Iba Asghor 

H. Wadi Musturi, cet. ke-1, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), h.7 
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Perkawinan adalah perkara yang urgen di dalam Islam, tentunya tidak 

luput dari pembahasannya dalam al-Qur‘an. Sehingga bisa dijadikan landasan 

pijakan yang jelas di dalam pelaksanaannya. Sebagai seorang yang beriman 

yang ingin membentuk keluarga yang penuh dengan keridhaan Allah, 

sehingga mampu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah 

serta membentuk generasi yang taat beragama tentu tidak ada pilihan lain bagi 

kita kecuali mengikuti aturan yang di gariskan oleh Allah dan Rasulullah.9 

Ada beberapa penyebab yang disebut sebagai pengahalang terjadi atau 

tidaknya pernikahan beda agama, yaitu diantaranya faktor agama, lembaga 

keagamaan, oknum negara, keluarga, dan faktor lingkungan atau masyarakat.10 

Pernikahan berbeda agama dapat memunculkan agar tidak menimbulkan 

dampak dan bahaya. Tetapi hal ini sering kali diabaikan atas dasar kemauan 

tanpa mempertimbangkan akibat apa yang akan ditimbulkannya. 

Bukan rahasia lagi pernikahan beda agama itu rentan dengan 



problematika rumah tangga. Diantaranya, memicu permasalahan yang bisa 

mengakibatkan runtuhnya keutuhan rumah tangga. Dampak lainnya jugadapat 

dirasakan dan dialami oleh keturunannya, mereka bisa saja merasakan 

kebimbangan dalam menentukan agamanya, dan juga masalah warisan. Tetapi 

disisi lain pernikahan seperti ini, jika diperhatikan dengan lebih bijak, bisa 

membawa kebaikan bagi masing-masing agama, oleh karenanya, dapat lebih 
9 Asadullah al-Faruq, Aku Ingin Menikah Sekarang Juga, Mumtaza, Solo, 2007, h. 65 

10 Achmad Nurcholish, Menjawab 101 Masalah Nikah Beda Agama, (Yogyakarta: 

Penerbit Harmoni Mitra Media & ICRP, 2012), h. 958 
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di tinjau lagi masalah pernikahan berbeda agama harus dilaksanakan secara 

lebih rasional dan juga penuh dengan toleransi.11 

Dalam pandangan agama Islam, tujuan perkawinan dapat terwujud 

apabila suami dan isteri tersebut berpegang pada satu keyakinan yang sama 

dan mereka taat dalam menjalankan ajaran agamanya. Jika berbeda agama, 

maka rentan muncul berbagai macam permasalahan dalam keluarga, seperti 

dalam pelaksanaan ibadat, pembinaan tradisi keagamaan, pendidikan anak, 

juga lain sebagainya yang pasti akan muncul dalam keluarga tersebut. 

Yang menjadi masalah apabila ketika perkawinan terjadi antara seorang 

pria muslim dengan wanita kitabiyah ataupun sebaliknya, seperti apa status 

pernikahan mereka? Berdasarkan permasalahan inilah penulis mencoba 

mengupas kandungan tafsir al-Azhar dengan tafsir Fī Ẓhilālil Qur‟ān dalam 

pembahasan pernikahan beda agama. Penulis mengambil tafsir al-Azhar 

sebagai perbandingan dengan tafsir Fī Ẓhilālil Qur‟ān disini penulis melihat 

bahwa terdapat perbedaan diantaranya latar belakang pendidikan, sejarah 

hidup, dan kondisi sosial budaya yang cukup signifikan diantara keduanya, 

perbedaan tersebut dapat mempengaruhi pemikiran mereka dalam 

menafsirkan ayat-ayat Al-Qur‘an utamanya yang berhubungan dengan 

pernikahan beda agama. Hal inilah yang menjadikan alasan bagi penulis 

memilih Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Fī Ẓhilālil Qur‟ān sebagai objek 

penelitian ini. 
11Ahmad Nurcholis, Memoar Cintaku, Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama, 

cet. ke-1 (Yogyakarta: PT LKis Pelangi Aksara, 2004), h. 5 
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas, maka penulis 

terinspirasi untuk mengambil judul tesis ―PERNIKAHAN BEDA AGAMA 

DALAM AL-QUR’ĀN (Studi komparatif tafsir al-Azhar dan tafsir fī 

Ẓhilālil Qur’ān)” guna mengetahui pemikiran Hamka dan Sayyid Quthb 

dalam penafsirkan ayat-ayat tentang pernikahan beda agama. 

B. Identifikasi masalah 

Dari hasil uraian di atas, penulis mengidentifikasi masalah yang ada dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tentang masalah pernikahan beda agama di Indonesia khususnya hingga kini 

masih banyak mengundang perdebatan mengenai kedudukan hukumnya, 

apakah sah atau tidak. Ini merupakan salah satu hal yang penting untuk 

dijadikan tema pembahasan. 

2. Hamka dan Sayyid Quthb dalam menafsirkan al-Qur‘ān dalam memahami 



dan memaknai arti dari ayat-ayat tentang permasalahan pernikahan beda 

agama memerlukan ijtihad. Dengan kemampuan daya berpikir luas dan 

benar-benar mencari kebenaran dari segi sudut pandang ilmiah. oleh 

karenanya perlu untuk lebih dikaji lagi bagaimana latar belakang sumber 

penafsiran, hukum, landasan pemikiran, serta hal-hal yang dapat 

mempengaruhi pemikiran dari kedua mufasir tersebut. 

C. Batasan Masalah 

Supaya dalam penelitian ini hasilnya lebih terfokus, terarah dan tidak 

melebar, penulis membatasi dan mengkaji argumentasi penelitian ini dari 

Hamka dan Sayyid Quthb terkait pernikahan beda agama. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penafsiran Hamka dan Sayyid Quthb tentang ayat-ayat 

pernikahan beda agama? 

2. Apa persamaan dan perbedaan penafsiran Hamka dan Sayyid Quthb tentang 

pernikahan beda agama? 

E. Tujuan penelitian 

Sejalan dari hasil rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Guna mengetahui penafsiran Hamka dan Sayyid Quthb tentang ayat-ayat 

pernikahan beda agama. 

2. Guna mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran Hamka dan Sayyid 

Quthb tentang pernikahan beda agama. 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu diharapkan 

bisa berkontribusi untuk khasanah intelektual Islam dalam hal keilmuan tafsir. 

Secara khusus penelitian ini diharapkan untuk dapat mendeskripsikan 

perbandingan antara pemikiran Hamka dan Sayyid Quthb serta sumbangsih 

mereka sebagai ulama tafsir abad modern terhadap khasanah keilmuan Islam, 

khususnya dalam pembahasan pernikahan beda agama. 

G. Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini membahas tentang pernikahan beda agama menyangkut 

penafsiran Hamka di dalam tafsir Al-Azhar dan disandingkan dengan pemikiran 
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Sayyid Quthb di dalam kitab tafsir Fī Ẓhilālil Qur‟ān. Adapun kajian terpisah 

bertema pernikahan beda agama dalam Al-Qur‘ān dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Karya ‗Abdal-Mutal Muhammad al-Jabri, Perkawinan Campuran 

Menurut Pandangan Islam. Karya ini nampak lebih lengkap di dalam 

membahas perkawinan beda agama ditinjau dari hukum Islam. Diantara 

isi karya ini adalah, bahwa dibolehkannya laki-laki muslim mengawini 

perempuan kitabiyyah jika tidak ada kekhawatiran akan terjadinya bahaya 

dan fitnah yang diakibatkan oleh perempuan tersebut, misalnya dengan 

mengawini perempuan kitabiyyah perempuan-perempuan muslimah 

menjadi terabaikan.12 

2. Karya AL. Purwa Hadiwardoyo, Perkawinan Menurut Islam dan Katolik, 



Implikasinya dalam Kawin Campur. Karya ini memaparkan bahwa, dalam 

persoalan pernikahan, antara agama Islam dan agama Katolik 

perbedaannya lebih kompleks dari pada kesamaannya. Maka dari itu 

berbagai persoalan akan muncul ketika seseorang melakukan pernikahan 

beda agama. Lalu Purwa menjelaskan, pada prinsipnya Islam dan Katolik 

sama-sama menginginkan pernikahan yang seagama. Islam melarang 

pernikahan beda agama, dan pernikahan dengan penyembah berhala. Islam 

hanya memperbolehkan pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan 

12‗Abd al-Mutal Muhammad al-Jabri,Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam, 

alih bahasa Ahmad Syathori, (Jakarta : PT.Bulan Bintang, 1996), h.35 
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yang memiliki kitab suci (Yahudi dan Nasrani) yang menjaga 

kehormatannya.13 

3. Karya Ahmad Sukarja, dengan judul Perkawinan Berbeda Agama 

Menurut Hukum Islam. Menurut pendapat Sukarja, melihat dari sisi ajaran 

agama Islam, hukum pernikahan antara seorang muslimah dengan laki-laki 

pemeluk agama lain adalah haram secara mutlak. Sedangkan pernikahan 

antara laki-laki Muslim dengan perempuan Kristen Katolik dan Protestan 

hukumnya adalah haram, keharaman ini karena adanya kekhawatiran atas 

madharat yang ditimbulkannya. Begitujuga pernikahan antara laki-laki 

Muslim dengan perempuan Hindu dan Budha, sebab agama ini termasuk 

golongan musyrik.14 

4. Karya O.S. Eoh, Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek. 

Dalam karyanya Eoh menjelaskan perspektif Islam, Katolik, Protestan, 

Hindu dan Budha mengenai pernikahan lintas agama serta cara 

pelaksanaan pernikahan ini. Menurutnya, bagi Islam, sebagaimana firman 

Allah dalam surat al-Māidah (5):5 dan surat al-Mumtahanah (60):10, 

perkawinan antar agama hanya dibolehkan bagi laki-laki muslim dengan 

perempuan kitabiyyah (Yahudi dan Nasrani). Itupun pernikahan dapat 

dilaksanakan apabila laki-laki muslim benar-benar mampu dan tidak 
13AL. Purwa Hadiwardoyo, Perkawinan MenurutIslam dan Katolik, Implikasinya dalam 

Kawin Campur, cet.ke-6 (Yogyakarta : Kanisius, 1995), h. 55-56 

14Ahmad Sukarja,Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam, (Jakarta : PT 

Pustaka Firdaus, 1994), h. 12 
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dikhawwatirkan tergoda untuk mengikuti agama istrinya dan ia mampu 

mendidik anak-anaknya menjadi muslim.15 

5. Skripsi karya Pedriyansyah, yang berjudul “ Pernikahan Beda Agama 

Dalam al-Qur‟ān (menurut tafsir al-Azhar dan al-Misbah)‖. Dalam skripsi 

ini, Pedriyansyah lebih banyak meneliti pendapat Hamka dan Qurais 

syihab tentang pernikahan beda agama antara orang Islam dengan nonmuslim. 
16 

Dari hasil tinjauan pustaka di atas, baik yang berupa buku, skripsi ataupun 

tesis, dan sejauh penelusuran penelitian yang penyusun lakukan. Penyusun belum 

menemukan suatu karya yang membahas sebagaimana bahasan dalam tesis ini 

“PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM Al-QUR’ᾹN (Studi komparatif 

tafsir al-Azhar dan tafsir fī Ẓhilālil Qur’ān)”. Untuk itulah bahasan dalam tesis 



ini, hemat penyusun, baik untuk dikemukakan. 

H. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Di dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library 

research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan buku-buku 

atau karya-karya tulis lainnya yang mempunyai hubungan dan keterkaitan 

dengan pokok permasalahan sebagai sumber data yang akan diteliti.17 

15O.S. Eoh, Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek, cet.ke-1 (Jakarta : PT 

Raja Grafindo Persada, 1996), h. 118 

16Pedriyansyah , pernikahan beda agama dalam al-Qur‟an menurut tafsir al-Azhar dan 

al-Misbah), skripsi jurusan tafsir hadits , fakultas usuluddin IAIN Raden Intan Lampung, 2011 

17 Komaruddin, Kamus Riset, (Bandung: Angkasa, 1984), h.145, lihat pula, Noeng 

Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Yake Sarasin, 1996), h. 49. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan tafsir. Dalam 

pendekatan tafsir ini, di dalamnya akan mengkaji hasil dari penafsiran ayatayat 

Al-Qur‘ān yang berhubungan dengan pembahasan pernikahan beda 

agama melalui metode komparatif (perbandingan) dari beberapa pendapat 

mufassir, yang mana tujuannya adalah untuk membandingkan dua penafsiran 

dari mufasir yang berbeda atau jika ada kontradiksi dalam menafsirkan ayatayat 

al-Qur‘an yang sama, maka penulis akan menganalisa sebelum 

mengambil kesimpulan. 

3. Sumber Data 

Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari dua macam 

sumber data yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

Sejalan dengan tema yang ada pada pembahasan penelitian ini yaitu 

tentang ―Pernikahan beda agama dalam al-Qur‘an (studi komparatif 

tafsir al-Azhar dan tafsir fī Ẓhilālil Qur‟ān)‖, jadi yang menjadi sumber 

data primer bagi penelitian penulis adalah kitab Tafsir Al-Azhar dan 

kitab Tafsir fī Ẓhilālil Qur‟ān. 
b. Sumber Data Sekunder 

Yang menjadi data sekunder pada penelitian ini adalah kitab-kitab 

tafsir selain dari kitab tafsir al- Azhar dan fī Ẓhilālil Qur‟ān, buku-buku, 

majalah, jurnal, dan karya –karya ilmiah lainnya yang memiliki 

keterkaitan dengan tema pembahasan penelitian. 
14 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Karya ini adalah penelitian literatur pustaka, dokumentasi dan bersifat 

komparatif (muqarran) yang membahas satu tema tentang pernikahan beda 

agama dalam al-Qur‘an (studi komparatif tafsir al-Azhar dan tafsir fī Ẓhilālil 
Qur‟ān) , maka pada penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan langkah berikut: Mencoba mmbandingkan pendapat ulama tafsir 

Hamka dan Sayyid Quthb dalam menafsirkan al-Qur‘ān melalui metode 

maudhuī . Disebut maudhu‘I karena metode ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan ayat ayat al-Qur‘ān yang memiliki satu tujuan, bersama-sama 



membahas suatu topik tertentu sesuai dengan penjelasan dan hubungannya 

dengan ayat lain, kemudian langkah selanjutnya mengistimbatkan 

hukumnya.18 

Adapun metodenya ialah: 1) Menghimpun sejumlah ayat yang dijadikan 

obyek studi tanpa menoleh terhadap redaksinya mempunyai kemiripan atau 

tidak. 2) Melacak berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat 

tersebut dan 3) Membandingkan pendapat-pendapat mereka untuk 

memperoleh informasi berkaitan dengan identitas dan cara berpikir dari 

masing-masing mufassir, serta kecenderungan-kecenderungan dan aliranaliran 

yang mereka anut.19 

Adapun langkah-langkah metode komparatif yang akan penulis lakukan 

sesuai dengan kerangka teori di atas yaitu: 
18Abdul Hay Al-Farmawiy, Al-Bidayah fi Al-Tafsir Al-Maudhu‟i. 1977. h. 52 

19Nashruddin Baidan, Metodologi Penafsiran Al-Qur‟an, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2000), h. 100-101 
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a) Membandingkan pendapat para mufassir dalam hal ini Hamka dan 

Sayyid Quthb tentang ayat-ayat yang menjadi kajian penulis, lalu 

melihat perbedaan dan persamaan penafsiran mereka. 

b) Membuat analisa atas pendapat para mufassir tentang ayat-ayat yang 

menjadi obyek kajian terutama bila terdapat kontradiksi dalam 

penafsiran. 

c) Mengambil kesimpulan dari analisa-analisa di atas. 

I. Sistematika Penulisan 

Guna mempermudah dalam penyusunan tesis ini, maka karya ilmiah ini 

ditulis dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi penegasan judul, alasan 

memilih judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, , tujuan penelitian, 

tinjauan pustaka, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab kedua membahas tentang pernikahan beda agama, hakekat pernikahan 

dalam Islam, tujuan dan hikmah pernikahan, faktor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya pernikahan beda agama, serta pandangan mufasir 

terdahulu dan kontemporer tentang nikah beda agama. 

Bab ketiga membahas tentang biografi Hamka dan Sayyid Quthb riwayat 

kitab tafsir al-Azhar dan fī Ẓhilālil Qur‟ān, metode dan corak tafsir al-Azhar 

dan fī Ẓhilālil Qur‟ān , sitematika al-Azhar dan fī Ẓhilālil Qur‟ān dan kajian 

penafsiran mereka terhadap ayat-ayat tentang pernikahan beda agama. 
16 

Bab keempat adalah berisi analisa perbandingan terhadap kedua penafsiran 

tersebut dan mengutip beberapa pendapat ulama tafsir mengenai hal tersebut. 

Bab kelima adala penutup, yang berisi kesimpulan yang ditarik dari 

pembahasan sub-sub sebelumnya, dalam rangka menjawab masalah pokok 

yang telah dirumuskan di bagian pendahuluan dan juga memuat saran-saran 

konstruktif. 
17 



BAB II 

PERNIKAHAN BEDA AGAMA 

A. Pernikahan Beda Agama dan Problematikanya 

a. Pernikahan menurut Islam 

Secara bahasa nikah berasal dari kata نِكن َاي – اًحا َاي ا كًي  كاي –   yang berarti ااحاحا

ا لا atau (mengawini) مْحاك  َا  20 Namun menurut para ahli .(menggauli) مْ

bahasa bahwasannya tidak ada makna yang lebih tepat bagi “nikah” 
kecuali “al-wad‟u” yakni ―hubungan seksual”. Kemudian para Fuqaha 

berpendapat bahwasannya hakikat nikah terdapat tiga pandangan, yaitu, 

pertama, nikah merupakan hakikat bagi suatu ikatan dan majaz bagi 

hubungan seksual. Kedua, nikah merupakan hakikat bagi hubungan 

seksual dan majaz bagi terjalinnya ikatan, ketiga, hakikat keduanya 

dengan adanya persekutuan. 21 antara hubungan seksual dengan adanya 

sebuah ikatan. 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia ada dua kata yang menyangkut 

masalah ini yaitu kawin dan nikah. disebutkan bahwa nikah adalah 

perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan 

resmi.22 Pernikahan yang berasal dari kata nikah mengandung arti ikatan 
20 Ibnu Mandzur, Lisaanu al-„Arab, (Kairo: Daar al-Ma‘arif), jilid VI, hal. 4537, bab: 

نون  .(Huruf Nuun) مْ

21 Isham al-Shabbaythi, et al-Shahih Muslim bi Syarah al-Nawawi, Juz 5, h. 188 

22 Depdikbud, Kamus Umum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 689 
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(akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan 

agama.23 

Mahmud Yunus memberikan pengertian bahwa perkawinan adalah 

akad antara calon laki-laki dan perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya 

menurut yang diatur oleh syari‘at agama.24 

Muhammad bin Shalih al-‗Utsaimin rahimahullaahu ta‟ala 
menjelaskan bahwa pengertian nikah menurut syar‘i berarti melaksanakan 

akad dengan seorang wanita dengan maksud untuk mendapatkan 

kenikmatan dengannya dan mendapatkan anak (keturunan) serta manfaatmanfaat 

yang lain yang ada berhubungan dengan berbagai kemaslahatan 

dilaksanakan nikah.25 

Pernikahan adalah sunnah kauniah yang apabila dilaksanakan akan 

mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa 

tetapi dimakruhkan karna tidak mengikuti sunnah Rasul.26 

Pernikahan merupakan ibadah yang diperhatikan dalam pergaulan 

masyarakat Islam. Pernikahan tidak hanya membangun rumah tangga dan 

melanjutkan keturunan, tetapi juga sebagai jalan untuk meningkatkan 

ukhwah dan memperluas serta memperkuat tali silaturahmi sesama 

manusia. Allah swt menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat 
23 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 

2001), ed-3, Cet. ke-1, h. 782 

24 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, cet. IX, Jakarta: Hida Karya 

Agung, 1956, hlm 2 

25 Muhammad bin Shalih al-‗Utsaimin, asy-Syarhu al-Mumti‟ „ala Zaadi al-Mustaqni‟, 



(Daar al-Anshar, 2003 M), cet. Ke-1, juz V, h. 103 

26 Syaikh Kamil Muhammad ‗uwaidah, Fiqih Wanita, (Jakarta:pustaka al-kautsar, 1998) 

h. 375 
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berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, 

serta hidup dalam kedamaian yang sesuai dengan perintah Allah swt dan 

petunjuk Rasulallah saw. 

Pernikahan menurut Islam merupakan perjanjian timbal balik yang 

didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada suami dan 

isteri. Pernikahan adalah suatu legalitas hubungan seksual untuk 

mendapatkan keturunan/anak. Hubungan seksual yang dilakukan tanpa 

adanya ikatan pernikahan atau biasa disebut dengan ―kumpul kebo‖ tidak 

dibenarkan sama sekali. 

Pernikahan adalah sunnatullah yang diatur sedemikian rupa, mulai 

dari ketentuan, rukun dan syarat oleh Islam. Hal ini dapat ditemukan 

sumbernya dalam al-Qurān dan Hadits seperti yang tersebut dibawah ini: 

1. Surat aż-Żāriyāt ayat 49 yaitu: 

    _______ÿ__@

   

 

Artinya: ―Dan dari segala sesuatu kami telah jadikan berpasangpasangan, 

supaya kamu mengingat kebesaranku”27 

2. Surat Ar-Rūm ayat 21 yaitu: 

   

    

    

    

     

  

Artinya: 

―Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan Nya 

diantaramu rasa dan kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang 
27 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Bumi Pustaka, 1976) 
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demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir”28 

3. Surat An-Nisā, ayat 1 yaitu: 



    

    

   

   

   

 

Artinya: ―Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Allah 

yang menciptakan kamu dari seseorang diri dan dari padanya 

Allah menciptakan istri dan dari padanya pula Allah 

memperkembangkan laki dan perempuan yang banyak‖29 

Rasulullah saw memerintahkan untuk menikah dan melarang 

keras kepada orang yang tidak mau menikah. Anas bin Malik r.a berkata: 

―Rasulullah saw memerintahkan kami untuk nikah dan melarang kami 

membujang dengan larangan yang keras” Abdullah Ibnu Mas‘ud 

Radiyallahu‘anhu berkata: Rasulullah saw bersabda pada kami: “Wahai 
generasi muda, barang siapa di antara kamu teelah mampu berkeluarga 

hendaknya iya kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan 

memelihara kemaluan. Baraang siapa belum mampu hedaknya berpuasa, 

sebab ia dapat mengendalikan”. (HR. Muttafaqun‘alaih)30 

Manusia tidak sama dengan hewan, dimana syahwatnya dibiarkan 

berjalan tanpa aturan. Islam telah memberikan solusi yang indah, ijabqabul 

tanda keridhaan bukan paksaan, dan disaksikan bahwa masingmasing 

telah menjadi bagian yang lain, itulah pernikahan. 

b. Konsep pernikahan 

1. Hukum pernikahan dalam Islam 

Hukum-hukum pernikahan disyari‘atkan oleh agama sejalan 

dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu kemakmuran 
28 Ibid, h. 643 

29 Ibid, h. 114 

30 Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), 

Cet. ke-1, h. 804 
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dunia dengan jalan terpeliharanya keturunan manusia. Para ualama 

sependapat bahwa nikah itu disyariatkan oleh agama, perselisihan 

mereka diantaranya dalam hal hukum menikah.31 

Imam Syafi‘i berpendapat bahwa nikah itu hukumnya jaiz atau 

mubah, atau bisa dikatakan bahwa seseorang itu boleh nikah juga 

boleh tidak nikah. Hukum jaiz tersebut dapat berkembang ke tingkat 

yang lebih tinggi yaitu wajib juga dapat pula menjadi haram. Dalam 

sistem hukum Syafi‟iyah tidak menekankan hanya kepada kaidah 

hukum asalnya saja tetapi juga pada segi agama, sosial, moralnya, 

sesuai dengan jiwa syari‘at Islam. Lebih lanjut kita tinjau hukum 



menikah dari kondisi perseorangan dengan berlandaskan pada kaidah 

ushul fiqh yang berbunyi: ―Hukum itu beredar atau berganti-ganti 

menurut illatnya.‖32 

Kaidah ini setelah diterapkan dalam hukum perkawinan, 

menghasilkan perubahan hukum yang didasarkan dari perbedaan 

illat.33 pada tataran selanjutnya, hukum pernikahan sangat bergantung 

pula kepada keadaan orang yang bersangkutan, baik dari segi 

psikologis, materi maupun kesanggupannya memikul tanggung jawab. 

Bisa jadi, bagi seseorang pernikahan itu wajib dan bisa jadi pula bagi 
31 Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari‟ah dalam Hukum Indonesia, 
(Jakarta: Kencana, 2010), h. 282 

32 https://mas-pujiono.blogspot.com/2014/03/makalah-pernikahanmengarungisebuah_ 

12.html 

33 Ibid, h. 284 
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orang lain hukumnya adalah mubah. Untuk lebih jelasnya marilah kita 

bahas satu per satu hukum pernikahan.34 

Menikah diwajibkan bagi orang yang khawatir berbuat zina jika 

tidak melakukannya untuk menjaga kesucian diri. Maka jika tidak ada 

jalan lain untuk meraih kesucian itu, kecuali dengan menikah, maka 

menikah hukumnya adalah wajib bagi yang bersangkutan. Bahkan 

apabila seseorang benar-benar terjerumus ke dalam perzinaan, maka 

menikah hukumnya wajib baginya baik sudah siap secara materi 

maupun belum sama sekali.35 

Sementara itu Allah swt telah menjanjikan hamba-Nya yang fakir 

akan kaya dengan menikah, sebagaimana firman-Nya: 

    

   

  

     

     

 

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.” 
(QS Al-Nūr 24: 32) 

Pernikahan sangat dianjurkan (sunnah) bagi seseorang yang 

memiliki hasrat seksual untuk menikah serta memiliki kemampuan 

untuk melakukannya, meskipun merasa yakin akan kemampuannya 

mengendalikan dirinya sendiri, sehingga tidak khawatir akan 



terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan Allah swt. Orang seperti 

34 D.A. Pakih Sati, Panduan Lengkap Pernikahan: Fiqh Munakahat Terkini, 

(Jogjakarta: 

Bening, 2011), h. 18 

35 Ibid, h. 19 
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ini, tetap dianjurkan untuk menikah, sebab bagaimanapun nikah adalah 

tetap lebih afdhal daripada mengkontrasikan diri secara total (berthakhalli) 

untuk beribadah.36 Sabda Nabi Muhammad saw.: 

ْ نَع ْ َدبَع  ال ٍ َدُوَعسَع َِنَع ِهَع  ال :ق نا ق سعل ل ه ر لى ِ ص ه  لي ِ  هْ
لم و س َ ع : ْ ع ٍ نَع ِلشاد اشَع ٍ َوش ع ع ِ َنُكمَع َِسا ط ا َ ع ِلد اا ب ع ٍَ  ,ْ واوَع َلت ي ع 
ٍ نَع ,لََلر عَوَع و ُّ َصب نُع ,لََلد ب عَع ُّ ض غَع ُ َهناإُع ْ ع و  َْ َ ع ْ َدا َطسَع ل  ْ ل َتإَع   
اا ل إُع ُ َهناإُع ,َِالباَعاَع  َ  37 َو

Artinya: 

“Dari Abdillah ibn Mas‟ud berkata: Nabi Muhammad saw. telah 

bersabda, kepada kami “Wahai sekalian pemuda, barang siapa 
diantara kamu mampu al baa‟ah maka hendaklah menikah, dan 
barang siapa tidak mampu maka hendaklah berpuasa, sesungguhmya 

puasa itu menjadi perisai baginya.” 
Pernikahan sunah hukumnya apabila seseorang sudah mampu 

secara materi dan sehat jasmani, namun tidak ada kekhawatiran akan 

terjerumus ke dalam perzinaan. Ia masih mampu melindungi dirinya dari 

lembah kemaksiatan. Jika dia memiliki keinginan untuk menikah dengan 

niat memelihara diri atau memiliki keturunan, maka hukum menikah 

baginya adalah sunnah. Tetapi kalau dia tidak berkeinginan untuk 

menikah sedang dia ahli ibadah, maka lebih utama untuk tidak menikah. 

Jika dia bukan ahli ibadah, maka lebih utama baginya untuk menikah. 

Menurut Imam Ahmad dari suatu riwayat, sunah menikah bagi yang 

tidak berkeinginan untuk kawin walaupun tidak khawatir jatuh ke dalam 

36 Ibid. h. 4-5 

37 Syaikh Taqiyuddin Abi al-Fath as-Syuhairy, Ahkamu al-ahkami: Syarhu Umdatu 

al- 

Ahkam Jus II,(Bairut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2000), h. 19-20 
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perzinaan yang oleh karenanya menikah lebih utama dari ibadah-ibadah 

sunnah.38 

Makruh jika seseorang laki-laki yang tidak mempunyai syahwat 

untuk menikahi seseorang perempuan atau sebaliknya, sehingga tujuan 

pernikahan yang sebenarnya tidak akan tercapai, maka yang demikian 



itu hukumnya makruh. Misalnya seorang yang impoten. Sebagaimana 

kita ketahui, salah satu tujuan dari pernikahan adalah menjaga diri, 

sehingga ketika tujuan ini tidak tercapai, maka ada faedahnya segera 

menikah. 39 Juga pada laki-laki yang sebenarnya tidak membutuhkan 

pernikahan, baik disebabkan tidak mampu memenuhi hak calon istri 

yang bersifat nafkah lahiriyah maupun yang tidak memiliki hasrat 

seksual, sementara si perempuan tidak terganggu dengan 

ketidakmampuan sang calon suami. 

Misalnya, karena perempuan itu kebetulan seorang yang kaya raya 

dan juga tidak memiliki hasrat kuat untuk melakukan hubungan seksual. 

Kurang disukainya pernikahan ini terutama apabila dapat mengakibatkan 

si laki-laki seperti itu meninggalkan kegiatannya dalam beribadah 

ataupun dalam menuntut ilmu yang biasanya dilakukan sebelum itu.40 

Begitu pula makruh bagi orang yang kalau dia menikah, dia khawatir 

istrinya akan teraniaya, akan tetapi kalau dia tidak menikah dia khawatir 

akan jatuh kepada perzinaan, karena manakala bertentangan antara hak 

38 Abd. Shomad, op.cit, h. 285 

39 D.A. Pakih Sati, op.cit, h. 21 

40 Muhammad Bagir, Fiqih Praktis II: Menurut Al-Qur‟an, As-Sunnah, dan 

Pendapat 

Para Ulama‟, (Bandung: Karisma, 2008), h. 6-7 
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Allah dan hak manusia, maka hak manusia diutamakan dan orang ini 

wajib mengekang nafsunya supaya tidak berzina.41 

Pernikahan menjadi haram bila tujuannya untuk menyakiti salah 

satu pihak, bukan demi menjalankan sunnah Rasulallah saw. Misalnya, 

ada seorang laki-laki yang mau menikahi seorang perempuan demi balas 

dendam atau sejenisnya. Ini hukumnya haram. 42 Pernikahan menjadi 

mubah (yakni bersifat netral, boleh dikerjakan dan boleh juga 

ditinggalkan) apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk 

melakukannya ataupun meninggalkannya, sesuai dengan pandangan 

syari‘at, seperti telah dijelaskan diatas. 43 Yaitu orang yang memiliki 

kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya 

tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak 

akan menelantarkan istri. 

2. Rukun-rukun pernikahan 

Rukun itu adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan 

unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat 

yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu 

berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur 

rukun.44 

41 Abd. Shomad, op.cit, h. 286 

42 https://yasinalzena.blogspot.com/ 



43 Muhammad Bagir, Fiqih Praktis II: Menurut Al-Qur‟an, As-Sunnah, dan 

Pendapat 

Para Ulama‟, (Bandung: Karisma, 2008), h. 7 

44 Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh 

Munakahat 

dan Undang-Undang Perkawinan. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 59 
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Rukun dan syarat adalah sesuatu yang harus diadakan, karena 

menyangkut dengan sah atau tidaknya dari segi hukum. Dalam acara 

pernikahan rukun dan syarat tidak boleh tertinggal. Nikah tidak sah 

apabila tidak terpenuhinya beberapa perkara (syarat-ayarat dan rukun 

nikah), yaitu: 

Shighot (ijab qobul) 

Adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang 

melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qobul. Ulama 

sepakat menempatkan ijab qobul sebagai rukun perkawinan.45 

Calon istri 

. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk laki-laki 

dan perempuan yang akan menikah adalah sebagai berikut: 

Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang 

lainnya, keduanya sama-sama beragama Islam, bukan muhrim, 

kedua belah pihak telah setuju untuk menikah, pernikahan diizinkan 

jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita 

sudah mencapai umur 16 tahun.46 

Calon suami 

Islam hanya membolehkan perkawinan antara laki-laki dan 

perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki 

atau sesama perempuan, karena ini yang disebut dalam al-Qur‘ān. 

45 ibid 

46 Ibid, h. 64-68 
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Wali 

Syarat- syarat wali: Beragama Islam, laki-laki, adil, 

mempunyai hak atas perwaliannya, tidak terkena halangan untuk 

menjadi wali, tidak sedang mengerjakan haji atau umrah. 

Dua orang saksi 

Syarat-syarat saksi: beragama Islam, dua orang laki-laki, 

baligh, mengerti maksud akad pernikahan, ada saat ijab kabul 

berlangsung. 

3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan 

Ali Ahmad al-Jurjani mengatakan bahwa Allah swt menciptakan 

manusia di bumi ini agar mereka dapat memakmurkannya. Agar bumi 

makmur, maka dibutuhkan manusia hingga berakhirnya dunia ini 

sehingga dibutuhkan pula pemeliharaan keturunan manusia. Dengan 

demikian makmurnya bumi ini tergantung pada manusia dan adanya 



manusia tergantung pada pernikahan. Dengan adanya pernikahan maka 

akan lahirnya keturunan yang banyak dan mudahlah proses 

pemakmuran bumi, sebab perbuatan seberat apapun jika dilakukan 

secara bersama akan menjadi mudah.47 

Pernikahan bagian dari proses keberlangsungan hidup manusia di 

dunia ini, dari generasi ke generasi. Selain itu juga menjadi penyalur 

nafsu birahi melalui hubungan suami istri, serta menghindari godaan 

syetan yang menyesatkan. Pernikahan juga bertujuan mengatur 

47 Syeikh Ali Ahmad al-Jurjani, Hikmahu at-Tasyiri‟ wa Falsafatuhu, Alih 

Bahasa Adi Mulyo dan Sobahussurur, (semarang: Asy-Syifa‟ 1992), h. 256 
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hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling 

menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan muslimah 

berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya 

seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana 

yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya 

dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.48 

Seseorang yang berfikir atas dorongan Islam dalam mewujudkan 

dan menginginkan berkeluarga, ia akan memperhatikan dengan penuh 

kejelasan dan mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugas 

terpenting dan tujuan keluarga menurut Islam. 49 Islam memandang 

pernikahan bukan hanya sebagai sarana untuk mencapai kenikmatan 

lahiriah semata, tetapi juga bagian dari pemenuhan naluri yang 

didasarkan pada aturan Allah swt (bernilai ibadah). 

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun 

keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan 

keturunan yang salih. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh 

setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan 

generasi bagi orang tuanya.50 

48 Syaikh Kamil Muhammad ‗uwaidah, Fiqih Wanita, (Jakarta:pustaka al-kautsar, 

1998), 

h. 378 

49 Ali Yusuf As-Subki. Fiqih Keluarga: Pedoman Berkembang dalam Islam. 

(Jakarta: 

AMZAH, 2010), h. 24 

50 Ahmad Rafi Baihaqi, Membangun Syurga Rumah Tangga, (surabayah:gita 

mediah 

press, 2006), h. 8 
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Adapun hikmah yang lain dalam pernikahan yaitu : 

a) Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan 

berkembang biak dan berketurunan. 

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri 

umat manusia bahkan juga naluri bagi makhluk hidup yang 



diciptakan Allah swt. Untuk maksud itu Allah swt menciptakan 

bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk 

mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat 

tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi 

penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga 

perkawinan.51 

Anak merupakan tujuan asal dalam pernikahan. Maksudnya 

yaitu melanjutkan keturunan sekiranya dunia ini tidak sepi dari 

jenis-jenis manusia. Empat perkara dalam menghasilkan anak 

menjadi sebuah ibadah, yang kesemuanya menjadi asal dari 

kecintaan Allah dalam pernikahan: Pertama, sesuai dengan 

kecintaan Allah swt dalam menghasilkan keturunan untuk 

melanjutkan generasi manusia. Kedua, mencari kesunahan Rasul 

dalam memperbanyak anak. Ketiga, mencari barokah doanya anak 

yang shaleh. Keempat, mencari syafa‘at dengan kematiannya anak 

yang masih kecil.52 

51 Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh 

Munakahat 

dan Undang-Undang Perkawinan. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 46-47 

52 Imam Abi Hamid al-Ghozali, Ikhya‟ Ulumu ad-Din Juz II, (Kairo: Dar el-

Hadith, 

2004), h. 33 
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b) Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan 

mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari 

sesuatu yang diharamkan. 

Hubungan seksual yang diperintahkan antara suami dan istri 

dapat menjaga dirinya dari tipu daya syetan, melemahkan 

keberingasan, mencegah keburukan-keburukan syahwat, 

memelihara pandangan, dan menjaga kelamin.53 

c) Untuk Membentengi Akhlak yang Luhur dan untuk Menundukkan 

Pandangan. 

Tujuan utama pernikahan dalam Islam diantaranya untuk 

melindungi martabat manusia dari perbuatan yang dapat 

merendahkan martabat manusia yang luhur. Islam memandang 

pernikahan sebagai sarana efektif untuk memelihara generasi umat 

dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kesesatan. 

d) Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa 

Pernikahan dapat memberikan kenyamanan jiwa dan 

ketenangan dengan bersama-sama, mamandang dan bermain-main, 

menyegarkan hati, dan saling menguatkan untuk beribadah. 

Bersahabat dengan perempuan termasuk istirahat yang 

menghilangkankan kesempitan dan menyegarkan hati. 

53 Ali Yusuf As-Subki. Fiqih Keluarga: Pedoman Berkembang dalam Islam. 

(Jakarta: 



AMZAH, 2010), h. 25-27 
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Sepantasnya bagi jiwa orang-orang bertakwa untuk 

menyegarkannya dengan hal-hal mubah.54 

e) Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tabiat kewanitaan yang diciptakan.55 

Mencari nafkah dan lelah sang kepala keluarga untuk anak 

istri bernilai ibadah. Begitupula istri yang sabar dan taat pada 

suami, melayaninya dan mengasuh serta mendidik anak-anaknya 

menjadi ibadah. Hal-hal baik dari yang terkecil sampai dengan hal 

yang paling besar terhitung ibadah. 

f) Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah swt. 

Rumah tangga adalah salah satu sarana untuk mengabdi dan 

beribadah kepada Allah „Azza wa Jalla dan berbuat baik kepada 

sesama manusia. Menjadi amal shalih di samping ibadah dan 

amal-amal shalih yang lain. 

g) Memperoleh rizki dan karunia dari Allah swt 

Pasangan yang menikah akan diberikan karunia oleh Allah 

swt. Meskipun mereka tidak kaya, Allah swt akan memberikan 

rizki. Siapapun yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt, 

tidak akan membiarkan dirinya ataupun keluarganya terjerumus 

dalam kemaksiatan, termasuk melarangnya menikah dengan alasan 

ekonomi belum mapan.56 Justru, secara keimanan Allah swt akan 

54 Ibid, h. 29 

55 Ahmad Rafi Baihaqi, Membangun Syurga Rumah Tangga, (Surabaya: Gita 

Mediah 

Press, 2006) h. 10-12 

56 ibid 
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memberikan rizki dari karunia-Nya pada mereka yang mau 

melaksanakan pernikahan. Firman Allah swt: 

    

   

 

      

   

  

 

Artinya: 

"Dan hendaklah kamu mengawinkan orang-orang sendirian 



diantara kamu dan orang-orang shalih diantara hambamu yang 

laki-laki dan yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan 

memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. 

Dan Allah Maha luas (karunia) Lagi Maha Mengetahui". (QS. 

An-Nūr: 32). 

c. Pernikahan beda agama dalam Islam 

Menurut Rusli dan R.Tama pernikahan beda agama berarti 

pernikahan yang dilangsungkan antara pasangan berbeda agama satu sama 

lain. Selain itu istilah lain untuk pernikahan beda agama adalah 

perkawinan antar agama yang diartikan sebagai ikatan lahir dan batin 

antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, 

menyebabkan tersangkutnya peraturan yang berlainan mengenai syaratsyarat 

dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum 

agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.57 

Jadi, Pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh 

sepasang calon suami istri yang menganut agama berbeda pada saat 

melangsungkan pernikahannya. Antara dua orang, pria dan wanita, yang 

57 Rusli dan R.Tama, Perkawinan Beda Agama dan Permasalahannya, 2000, Pionir 

Jaya; Banung, h 17 
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tunduk dan patuh pada hukum yang berlainan karena keduanya memiliki 

perbedaan kepercayaan. 

Umumnya muslim yang ingin melakukan pernikahan beda agama, 

didasari dengan cinta dan kasih sayang, serta melihat faktor yang lainnya 

biasanya mereka tetap ingin menikah walaupun terdapat perbedaan 

keyakinan. Bagaimana Islam memandangan pernikahan beda agama, 

tentunya perlu diperhatikan hukum pernikahan dalam Islam dan jangan 

sampai kita salah memilih pasangan, yang tidak berdasarkan kepada 

hukum Islam. 

Pernikahan beda agama dalam Islam, ada empat macam yaitu 

pernikahan antara pria muslim dengan wanita non muslim (musyrikah), 

Pernikahan antara wanita muslimah dengan pria non muslim (musyrik), 

Pernikahan antar pria muslim dengan wanita ahli kitab, Perkawinan antara 

wanita muslim dengan pria ahli kitab. 

Larangan pernikahan beda agama dalam agama Islam tentu 

mempunyai dasar. Setiap aturan Islam berdampak positif jika dilakukan, 

begitupula sebaliknya. Aturan agama berfungsi untuk melindungi umatnya 

agar tidak terjerumus dalam kesesatan dan kemaksiatan. Begitupun dengan 

larangan pernikahan beda agama. Problematika dari pernikahan beda 

agama dapat kita lihat diantaranya adalah pondasi Islam di keluarga 

tidaklah kuat sehingga keluarga tidak menjadi keluarga Islami, dari 

perbedaan keyakinan dan cara beribadah dari kedua orang tuanya anak 
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bisa mendapatkan kebimbangan dalam hal pendidikan agama, juga 

berpotensi pada konflik keluarga karena perbedaan prinsip dan keyakinan. 



Seorang muslim bisa saja terpengaruh dan berpindah agama atau 

keyakinan pasangannya, juga bisa mengancam keimanan dari dirinya. 

Padahal itu dilarang dalam Islam, Kebahagiaan dunia akhirat bisa saja 

tidak didapat karena adanya ancaman neraka bagi yang mengikutinya. 

Sebab itu untuk menghindari konflik dalam keluarga salah satunya dengan 

memilih pasangan yang seagama, serta menjaga keharmonisan rumah 

tangga menurut Islam. 

B. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Beda Agama 

Pernikahan beda agama (perkawinan campuran) adalah pernikahan pria 

dan wanita, yang tunduk pada hukum yang berlainan karena beda agama.58 

Tujuan pernikahan tidak akan terwujud kecuali apabila suami dan isteri 

tersebut berpegang pada satu keyakinan yang sama dan mereka teguh dalam 

melaksanakan ajaran agamanya. Jika agama keduanya berbeda, maka akan 

timbul berbagai permasalahan dalam keluarga, misalnya masalah pelaksanaan 

ibadah, pendidikan anak, pengaturan makanan, pembinaan tradisi keagamaan, 

pembagian harta warisan, dan lain sebagainya. 

Beberapa faktor penyebab semakin banyaknya pernikahan beda agama di 

Indonesia antara lain: 

58 Mohammad Daud Ali, S.H., Hukum Islam dan Peradilan Agama (Jakarta: PT. 

Raja 

Grafindo Persada, 1997), h. 55 
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1. Kenyataan bahwa di Indonesia masyarakatnya terdiri dari berbagai 

macam agama, suku dan budaya, sehingga pertukaran pemikiran antar 

budaya dan agama menjadi keniscayaan. 

2. Permasalahan ekonomi terkadang juga menjadi sebab dalam memilih 

pasangan, sehingga kadang persoalan agama terabaikan demi 

kepentingan ekonomi. 

3. Keluarga tidak lagi dianggap sebagai penentu dalam menentukan calon 

pasangan, karena adanya pandangan kebebasan menentukan jalan 

hidup termasuk dalam hal memilih pasangan. 

4. Era globalisasai meyebabkan semakin terbukanya pernikahan antar 

bangsa, suku dan agama karena bukan hanya sekat bangsa dan negara 

yang dibuka oleh globalisasi namun hal agama pun menjadi sangat 

terbuka. 

Dalam membina keharmonisan dalam rumah tangga bukanlah hal mudah, 

perlu adanya kesepahaman bersama untuk membina dan saling menjaga antar 

satu sama lain. Sehingga tidak jarang orang-orang yang rumahtangganya 

berantakan dan bahkan bercerai akibat dari ketidaksepahaman antara suami 

istri dalam memandang dan menyelesaikan suatu persoalan. Meski sering kita 

lihat keluarga pasangan berbeda agama kelihatanya harmonis, namun banyak 

juga perbedaan agama tersebut menjadi persoalan di kemudian hari. 
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C. Pandangan Mufasir terdahulu dan kontemporer tentang nikah beda 



agama 

Hukum pernikahan berbeda agama dalam pandangan ulama akan dilihat 

dalam beberapa literatur terutama dalam penafsiran ulama terkait dengan ayatayat 

Al-Qur‘ān yang membahas tentang persoalan ini. 

Pandangan Imam Al-Quthubi tentang nikah berbeda agama dapat 

dilihat dalam kitab tafsirnya al-Jami‟ lī Ahkam Al-Qur‟ān, juz 2 halaman 235- 

236. Ayat yang dijadikan penjelasan adalah Q.S. Al-Baqarah ayat 221 dan 

surat al-Māidah ayat 5. Surah Al-Baqarah ayat 221 mengharamkan mengawini 

wanita-wanita musyrikah kemudian surah al-Māidah ayat 5 menasakh sebagian 

hukum yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 221 tersebut.Wanita-wanita 

ahl-al-Kitab dihalalkan oleh surah al-Māidah ayat 5. Diriwayatkan bahwa ini 

adalah pendapat Ibn ‗Abbas, Demikian juga dikatakan oleh Malik bin Anas 

dan Sufyan bin Sa‘id al-Tsuri dan ‗Abdurrahman bin Umru al-Auza‘i.59 

Menurut Qatadah dan Sa‘id bin Jubair bahwa lafaz ayat 221 surah al- 

Baqarah tersebut umum, masuk di dalamnya setiap wanita kafir, tetapi yang 

dimaksud adalah khusus. Jadi di dalam ayat itu tidak termasuk al-kitabiyat. 

Kekhususan tersebut dapat diketahui dari adanya ayat 5 surah al-Māidah. 

Pendapat seperti ini dikatakan juga sebagai salah satu pendapat Imam Syafi‘i. 

Menurut sebagian ulama bahwa kedua ayat tersebut (al-Baqarah: 221 

dan al-Māidah: 5) tidak bertentangan antara satu dengan lainnya, karena lafaz 

al-Syirk tidak meliputi ahl al-kitab. M.Qurasih Shihab mengatakan larangan 

59 AL-Qurthubi,Al-Jami‟ li Ahkam Al-Qur‟an, (Kairo: Dar al-Hadis, t.t) h. 235-

236 
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mengawinkan perempuan muslimah dengan pria non muslim – termasuk pria 

ahl al-kitab-, diisyaratkan oleh Al-Qur‘an. Isyarat ini dipahami dari redaksi 

surah Al-Baqarah: 221, yang hanya berbicara tentang bolehnya perkawinan 

pria muslim dengan wanita ahli kitab, dan sedikitpun tidak menyinggung 

sebaliknya. Sehingga seandainya pernikahan semacam itu dibolehkan, pasti 

ayat itu akan menegaskan. 

Larangan pernikahan antar pemeluk agama yang bebeda itu agaknya 

dilatarbelakangi oleh harapan akan lahirnya sakinah dalam keluarga. 

Perkawinan baru akan langgeng dan tenteram jika terdapat kesesuaian 

pandangan hidup antara suami dan istri, karena jangankan perbedaan agama, 

perbedaan budaya, atau bahkan perbedaan tingkat pendidikan suami dan istri 

pun tidak jarang mengakibatkan kegagalan perkawinan. Memang ayat itu 

membolehkan perkawinan antara pria muslim dan perempuan ahli kitab, tetapi 

kebolehan itu bukan saja sebagai jalan keluar dari kebutuhan mendesak saat 

itu, tetapi juga karena seorang muslim mengakui bahwa Isa a.s. adalah Nabi 

Allah pembawa ajaran agama. Sehingga, pria yang biasanya lebih kuat dari 

wanita, jika beragama Islam, dapat menoleranasi dan mempersilahkan ahl alkitab 

menganut dan melaksanakan syari‘at agamanya. Lakum dīnukum wa liya 

dīn (bagi kamu agamamu dan bagiku agamaku) (Q.S. Al-Kāfirūn:6).60 

Shihab menjelaskan bahwa ahli kitab yang boleh dikawini adalah yang 

diungkap dalam redaksi ayat di atas: wa al-muhshanat minal ladzīna ūtul 



kitab. Kata al-mushshanat disini berarti wanita-wanita yang terhormat yang 

60 https://epistom.blogspot.com/2013/06/perkawinan-beda-agama-menurut-

kompilasi.html 
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selalu menjaga kesuciannya, dan yang sangat menghormati dan mengagungkan 

kitab suci. Makna terakhir ini dipahami dan penggunaan kata ūtuw yang selalu 

digunakan al-Qur‘an untuk menjelaskan pemberian yang agung lagi terhormat. 

Itu sebabnya ayat tersebut tidak menggunakan istilah ahl al-kitab, sebagaimana 

dalam ayat-ayat lain, ketika berbicara tentang penganut ajaran Yahudi dan 

Kristen.61 

Dalam menjelaskan ini, Shihab juga mengutip pandangan Mahmud 

Syaltut dalam kumpulan fatwanya. Pendapat para ulama yang membolehkan 

itu berdasarkan kaedah syari‘ah yang normal, yaitu bahwa suami memiliki 

tanggung jawab kepemimpinan terhadap istri, serta memiliki wewenang dan 

fungsi pengarahan terhadap keluarga dan anak-anak. Adalah kewajiban 

seorang suami muslim berdasarkan kepemimpinan yang disandangnya untuk 

mendidik anak-anak dan keluarganya dengan akhlak Islam. Laki-laki 

diperbolehkan mengawini non muslimah yang ahli kitab, agar pernikahan itu 

membawa misi kasih sayang dan harmonisme, sehingga terkikis dari istrinya 

rasa tidak senangnya terhadap Islam. Dengan perlakuan suaminya yang baik 

yang berbeda agama dengannya itu, sang istri dapat lebih mengenal keindahan 

dan keutamaan agama Islam secara amaliah praktis, sehingga ia mendapatkan 

dari dampak perlakuan baik itu ketenangan, kebebasan beragama, serta hakhaknya 

yang sempurna, lagi tidak sebaik istri.62 

Selanjutnya Mahmaud Syaltut menegaskan bahwa, apa yang dituliskan 

di atas tidak terpenuhi, sebagaimana sering terjadi pada masa kini, maka ulama 

61 M.Quraish shihab, Wawasan Al-Qur‟an:Tafsir Tematik atas Pelbagai 
Persoalan Umat, 
(Bandung: Mizan, 2007), h. 261-262 

62 https://epistom.blogspot.com/2013/06/perkawinan-beda-agama-menurut-

kompilasi.html 
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sepakat untuk tidak membenarkan perkawinan itu, termasuk oleh mereka yang 

tadinya membolehkan. 63 Kalau seorang wanita muslimah dilarang kawin 

dengan non muslim karena kekhawatiran akan terpengaruh atau berada di 

bawah kekuasaan yang berlainan agama dengannya, maka demikian pula 

sebaliknya. Perkawinan seorang pria muslim, dengan wanita ahli kitab harus 

pula tidak dibenarkan jika dikahwatirkan ia atau anak-anaknya akan 

terpengaruh oleh nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.64 

63 Mahmud Syaltut, Min Taujihat al-Islam, ( Kairo: Al-Idarat al-‗Ammah li Al-

Azhar, 

1959), h. 253 

64 M.Qurasih Shihab, Op. Cit, h. 264__ 
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