
Tujuan Pernikahan 

Islam adalah agama yang menyakup segala aspek kehidupan. Semua syariatnya berkisar pada 

maslahat manusia. Diantara syariat yang dibawa oleh Islam adalah syariat untuk menikah. 

Karena, menikah memiliki maslahat yang besar pada kehidupan manusia. 

Dalam Islam, menikah bukan sekedar proses pelampiasaan hajat biologis manusia. Di baliknya 

terkandung tujuan-tujuan mulia. 

Seorang muslim yang telah siap untuk menikah seharusnya memahami tujuan pernikahan yang 

telah dipatok oleh Islam ini. agar, ia bisa menata kehidupannya sesuai dengan koridor syariat, 

dan mendapat keridhaan Allah. Beberapa tujuan mulia pernikahaan itu adalah: 

 

YANG PERTAMA: dalam rangka iffah (menjaga kehormatan diri) 

Seseorang yang memiliki dorongan syahwat tinggi dan mampu untuk mencari nafkah lebih 

ditekankan untuk menikah. Karena, hidup membujang akan membuka pintu-pintu kerusakan. 

Baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Rasulullah bersabda, “wahai para pemuda 

barangsiapa di antara kalian telah mampu untuk menikah maka menikahlah karena 

sesungguhnya menikah akan lebih menundukan pandangan dan menjaga kemaluan dan 

barangsiapa yang belum mampu untuk melakukannya maka hendaknya ia berpuasa, karena 

puasa akan membentengi dirinya” (HR. Al-Bukhari dan Muslim) 

 

YANG KEDUA: Dalam rangka mencari ketentraman jiwa 

Allah berfirman, “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan –Nya ialah Dia menciptakan untuk istri-

istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 

dijadikan-Nya diantara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum:21) 

 



YANG KETIGA: Sebagai sarana untuk mencari pahala yang besar 

Dengan menikah, seseorang akan dapat menambah amalan kebajikan yang tidak bisa dilakukan 

ketika sebelum menikah. Seperti, mendidik istri  serta anak dan memberikan  nafkah kepada 

mereka. Rasulullah bersabda yang artinya, “apabila seorang laki-laki menafkahi keluarganya dan 

ia mengharap pahala darinya maka hal ini dinilai sebagai sedekah.” (HR. Al-Bukhari dan 

Muslim) 

Bahkan, Jima’ pun bernilai ibdah di sisi Allah karena ini merupakan salah satu nafkah batin yang 

harus ditunaikan seorang suami. Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya setiap tasbih adalah 

sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, 

memerintahkan kepada yang ma’ruf adalah sedekah, melarang kemungkaran adalah sedekah dan 

dalam setiap jima’ kalian dengan istri adalah sedekah.” (HR.Muslim) 

 

YANG KEEMPAT: Dalam rangka memperbanyak jumlah umat Muhammad 

Banyaknya jumlah umat Islam merupakan perkara yang disyariatkan. Rasulullah gembira dan 

bangga tatkala umatnya merupakan umat yang besar. Hal ini bisa dicapai dengan pernikahaan 

yang halal. 

Bahkan, Rasulullah tidak membolehkan seorang sahabat untuk menikah dengan wanita yang 

mandul yang tidak bisa memberikan keturunan (namun hal ini bukan berarti haram). Dalam 

sebuah riwayat disebutkan, “seseorang datang kepada Nabi kemudian mengatakan,  

‘Sesungguhnya aku telah meminang seorang wanita yang memiliki kemuliaan nasab (keturunan) 

dan kecantikan. Hanya saja, ia tidak bisa mempunyai anak (mandul). Apakah aku boleh 

menikahinya?’ Rasulullah menjawab, ‘Tidak.’ Kemudian orang itu datang kepada Nabi kedua 

kalinya kemudian ketiga kalinya (dia bertanya semisal yang pertama) maka Rasulullah akhirnya 

menjawab, ‘Nikahilah wanita yang penyayang  lagi banyak anak karena aku akan bangga dengan 

banyaknya kalian diantara umat-umat.” (HR. Abu Dawud, dishaihkan oleh Asy-Syaikh Al-

Albani) Allahu a’alam. (Hammam) 

(Sumber: majalah Tashfiyah edisi 1 vol. 1 1432H-2011M) 
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