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ABSTRAK 

 

Millatina Jurfah A-Faridzi. Syarah Hadis Tentang Nikah Perspektif Teologis (Studi 

Atas Kitab Fath al-Bāri Syarah Shahih Bukhari) 

Hadis sebagai sumber kedua dalam Islam, tentu memiliki kedudukan yang 

penting sebagai petunjuk dalam setiap sendi-sendi kehidupan umat Islam. Baik yang 

bersifat ibadah maupun muamalah. Hadis yang bersifat universal akan sesuai dengan 

seluruh aspek kehidupan manusia, tidak terbatas ruang dan waktu. Oleh karenanya, perlu 

adanya pengkajian terhadap segala sesuatu yang terdapat di dalam suatu hadis, termasuk 

syarah hadis yang terkandung di dalamnya dari sudut pandang ilmu-ilmu yang lain 

seperti teologi Islam.  

Salah satu syarah hadis tentang nikah dalam kitab fath al-Bari yang dilihat dari 

sudut pandang teologis. Dimana syarah hadis tentang nikah perspektif teologis ini 

mengajarkan kepada insan yang hendak menikah untuk senantiasa menambah ketaqwaan 

kepada Allah, memperkuat keimanannya, karena kebanyakan menikah hanya untuk 

pemenuhan hasrat bilogis semata, tanpa menginternalisasikan nilai tologis di dalamnya.  

Melihat kenyataan seperti ini, maka akan menjadi sangat jelas bahwa menikah bukan 

hanya sekedar penyaluran hasrat saja, tetapi juga mempunyai nilai teologis yang cukup 

berpengaruh dalam hidup berumah tangga. 

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode maudhu’i, dan jenis penelitian 

kualitatif dengan teknik kepustakaan (Library Research) yaitu mengumpulkan berbagai 

sumber baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan tema yang di bahas. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis, yakni suatu pendekatan yang normative 

dan subjektif terhadap suatu agama.  

Hasil dan pembahasan penelitian ini bahwa dalam hal mengenai pernikahan 

berkaitan dengan pasangan, ini terkait dengan  tauhid atau keimanan seorang muslim 

yaitu iman percaya atau yakin dengan apa yang sudah ditentukan Allah SWT. Maka agar 

ketentuan atau takdir kita baik, kita harus berikhtiar. Ikhtiar itu dengan upaya, usaha dan 

termasuk doa dalam hal memilih pasangan untuk menikah. Dalam sebuah hadis 

dinyatakan bahwa memilih pasangan ada empat perkara yaitu karena harta, keluarga, 

paras, dan pondasi agamanya. Maka yang lebih utama dipilih yakni agama, yang bisa 

menunutun untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.   
 


