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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan berumat dan berbangsa tidak dapat kita hindarkan 

adanya interaksi budaya dan norma antara Barat dan Timur dalam kehidupan 

sehari-hari. Sebagaimana kita ketahui dan sadari setiap interaksi sosial akan 

memberikan pengaruh satu dengan yang lain, baik langsung ataupun tidak 

langsung, sedikit ataupun banyak. Pengaruh tersebut dapat berbentuk adaptasi 

yang positif dalam arti tidak menimbulkan keguncangan dan permasalahan. 

Namun tidak jarang dapat merusak dan mencemaskan serta merugikan. 

Salah satu nilai yang turut berubah adalah dalam hal seksual dengan 

segala macam dan permasalahan. Jika dulu orang dewasa sangat tabu 

membicarakan seks, kini pembicaraan dan uraian seks dalam media elektronik 

atau cetak semakin terbuka dan mudah diakses. 

Perubahan nilai yang demikian telah menurunkan nilai-nilai 

kehormatan yang selama ini diagung-agungkan manusia. Keperawanan dan 

keperjakaan sudah tidak dipersoalkan lagi, sebab masing-masing pribadi yang 

akan membentuk keluarga telah sangat berpengalaman dalam bidang seksual.1 

Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang 

sempurna di banding makhluk lain yaitu dengan memiliki kelebihan nafsu dan 

akal. Dalam hal nafsu selayaknya manusia harus memiliki jiwa yang bersih 

sehingga mampu dalam menjaga ataupun mengontrol diri terutama dalam hal 

                                                           
1   Hasan Basri, Problematika Remaja dan Solusinya (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar,1995), 27-30. 

1 
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nafsu biologis. Sehingga manusia memiliki jiwa yang suci. Jalan yang di 

tempuh terhadap masalah nafsu biologis adalah perkawinan, firman Allah 

SWT dalam surat An-Nisa> ayat 1: 

                              .   
Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 
menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah 
memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. 
dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 
nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) 
hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 
mengawasi kamu”.2 

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan ( untuk selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 1974) adalah 

“ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 3  Perkawinan menurut Kompilasi 

Hukum Islam (yang selanjutnya disebut KHI) adalah akad yang sangat kuat 

atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 

                                                           
2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: Toha Putra, 

1999), 70. 
3 Moh. Idris ramulyo, Hukum Perkawinan Islam  (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 134. 
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merupakan ibadah.4 Perkawinan merupakan Sunatullah yang Umum berlaku 

pada semua makhluk Allah, manusia hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal 

tersebut menunjukkan kebesaran Allah SWT. Firman Allah dalam surat Az-

Za>riyat ayat 49: 

        . 
Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 

kamu mengingat kebesaran Allah”.5 

Perkawinan mempunyai beberapa tujuan, untuk memperoleh 

ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang, sekaligus memenuhi 

kebutuhan biologis yang merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara 

keturunan, menjaga kehormatan dan juga bertujuan ibadah.6 Selain itu tujuan 

perkawinan adalah untuk mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan 

ketenteraman bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat. 7  Tujuan 

utamanya adalah menjaga ras manusia dari keturunan yang rusak, sebab 

dengan perkawinan akan jelas nasabnya. 

Secara harfiah, agama mengakui hubungan laki-laki dengan 

perempuan di dalam ikatan perkawinan yang juga terdapat penjelasan tentang 

hak dan kewajiban suami istri. Dimana ikatan perkawinan ini juga bertujuan 

untuk melestarikan keberadaan manusia yakni sebagai makhluk yang 

                                                           
4  Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI Nomor 50 Tahun 2009) dan KHI 

(Yogyakarta: Graha Pustaka), 140. 
5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an, 471. 
6 M. Ali Hasan, Masalah Fiqiyah Al-Hadits: Masalah-Masalah Kontemporer Hukum 

Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 79. 
7 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara 

Muslim Kontemporer  (Yogyakarta: acamedia & tazzafa, 2005), 37-54 



5 

 

 

dimuliakan Allah. Dengan demikian dapat digaris bawahi bahwa hubungan 

antara laki-laki dan perempuan harus didasari dengan syari’at.8 Apabila tidak 

didasari oleh syari’at, maka hubungan tersebut bisa diimplikasikan sebagai 

perbuatan zina. Adanya perbuatan zina sangatlah dilarang dalam agama 

karena merupakan suatu perbuatan yang keji. Firman Allah mengenai perintah 

larangan terhadap zina dalam surat Al-Isra’ ayat 32: 

        
 .    

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu 
adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”9 

Perzinaan merupakan perbuatan melanggar hukum dan sebab 

jatuhnya hukum itu karena melanggar peraturan hidup, susunan masyarakat, 

melanggar kesopanan dan merampas hak orang lain yang sah dimilikinya.10 

Sedangkan hukuman bagi orang yang melakukan perzinaan dalam agama 

Islam sudah jelas, yaitu diancam hukuman pidana h}ad bagi laki-laki maupun 

perempuan, sebagaimana firman Allah QS. An-Nu>r ayat 2: 

     
   . 

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah 
tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.” 11 

                                                           
8  Abdurrahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, (Bogor: Fajar Interpratama offset, 

2003), 23. 
9 Departemen Agama RI, Al-Qur’an, 259. 
10 Fuad Moch. Fachruddin, Masalah Anak Dalam Hukum Islam ( Jakarta: Pedoman 

Ilmu Jaya, 1991), 33. 
11 Departemen Agama RI, Al-Qur’an, 543. 
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Di sisi lain, pertentangan tentang diterapkannya hukum zina dalam 

pelaksanaan hukum di negara kita masih diperdebatkan. Sehingga banyak 

sekali fenomena kasus tentang perzinaan bermunculan, di antaranya adalah 

kawin wanita hamil dengan pria yang tidak menghamili, wabah kawin hamil 

di masyarakat setiap tahunnya terus meningkat, salah satu faktor terbesarnya 

adalah pergaulan bebas di kalangan muda-mudi kita, baik yang dilakukan 

lewat media sosial atau secara langsung. 

Lebih jauh, pelaksanaan nikah hamil lambat laun akan mencabut 

aspek-aspek yang menjadi tujuan di syari’atkannya nikah. Apalagi realita 

nikah hamil sudah menjadi prilaku di masyarakat kita, wabah dalam arti 

pelaksanaan nikah tersebut tidak lagi mendapat kecaman secara sosial. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa model nikah hamil lambat laun akan 

setara dengan pelaksanaan nikah yang dilakukan secara normal. 

Pengertian kawin hamil sendiri adalah, kawin dengan seorang wanita 

yang hamil diluar nikah baik oleh laki-laki yang menghamili maupun oleh 

laki-laki yang bukan menghamilinya.12 Fenomena pelaksanaan nikah wanita 

hamil yang dinikahi dengan pria yang tidak menghamilinya menjadi 

problematika tersendiri dalam pelaksanaannya, sebagaimana termaktub dalam 

kompilasi hukum Islam yang membahas masalah kawin hamil, menurut KHI 

BAB VIII pasal 53 berbunyi:” 

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang 

menghamilinya. 

                                                           
12 Abdurrahman Ghazaly, Fiqih Munakahat (Jakarta: Prenada Media: 2003), 124. 
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2. Perkawinan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan 

tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 

3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak 

diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.13 

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) tersebut di atas, jelaslah bahwa 

persoalan nikah wanita hamil tapi yang menikahi adalah pria yang tidak 

menghamili menjadi problem tersendiri dalam pelaksanaan hukum di 

lapangan. Sehingga kantor urusan agama (KUA) selaku pelaksana dari 

peraturan yang ada dalam KHI tidak mempunyai patokan yang pasti terhadap 

pernikahan seperti tersebut di atas.  

Dalam menetapkan hukum mengawini wanita hamil di luar nikah 

para ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang 

menganggap tidak sah. Ada beberapa ulama fikih diantaranya Imam Hanafi, 

“wanita yang sedang hamil akibat zina maka hukumnya boleh dan sah 

dinikahi oleh laki-laki lain yang tidak menzinahinya namun hukumnya adalah 

makruh, dan tidak membolehkan untuk campur dengan wanita tersebut sampai 

melahirkan”. Imam Maliki dan Ahmad Ibn Hanbal berpendapat bahwa 

“perkawinan wanita hamil dari zina dengan pria lain yang tidak menzinahinya 

maka tidak boleh dan tidak sah”. Sedangkan, menurut Imam Syafi’i “wanita 

yang sedang hamil akibat zina boleh dan sah dinikahi oleh laki-laki lain yang 

tidak menzinahinya serta setelah akad mereka boleh untuk campur”.14 

                                                           
13 Undang-Undang Peradilan Agama,140. 
14 Hamdan Rasyid, Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual (Jakarta: Al-

Mawardi Prima: 2003), 186-191. 
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Dari persoalan ini, Imam Hambali memiliki pandangan bahwa 

perkawinan keduanya adalah sah meskipun sebagian ulama’ ada yang 

membolehkan bercampur setelah nikah dan ada yang tidak membolehkan. 

Pendapat yang membolehkan laki-laki dan perempuan bercampur sebagaimana 

suami istri setelah melakukan pernikahan dengan ketentuan bila pria tersebut 

adalah yang menghamilinya. 15  Adapun jika wanita pezina itu tidak hamil 

maka pengharaman menikahinya adalah lebih utama. Sebab, menyetubuhi 

wanita yang hamil tidak mengakibatkan kerancuan nasab.16 

Beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa pendapat Syafi’i 

yang lebih argumentatif jika dipandang dari segi kemaslahatan di karenakan 

orang pezina tersebut tidak akan melakukan zina terus menerus, anak yang 

ada di dalam kandungan mendapat kejelasan masa depan, dan cinta antara 

kedua orang tuanya yang dapat terwujud melalui perkawinan. Tidak sedikit 

diantara mereka yang menyesal karena telah melakukan perbuatan tersebut. 

Ada pula yang karena malu sehingga melakukan aborsi, dan atau membunuh 

bayi ketika sudah lahir yang dikarenakan telah merasa kehilangan harga diri 

dan hidup yang tidak berguna lagi. Maka melalui perkawinan, apa yang 

menurutnya telah hilang itu dapat ditemukan kembali adanya pengakuan dari 

pasangannya.17 Komisi fatwa MUI propinsi DKI Jakarta memilih pendapat 

Imam Syafi’i menyatakan bahwa wanita yang sedang hamil dari zina boleh 

                                                           
15 Ajat Sudrajat, Fikih Aktual (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008) 73. 
16 Ibid., 97. 
17  Nasarudin Umar, Fiqih Perempuan Kontemporer (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

2010), 61. 
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dan sah dinikahi oleh laki-laki yang bukan menzinahinya dan diperbolehkan 

untuk campur.18 

Dari observasi awal penulis, dalam praktik di lapangan terjadi kasus 

pernikahan yang dilakukan antara wanita hamil dengan seorang pria yang 

tidak menghamilinya. Kasus ini terjadi pada tahun 2012 sekitar sebelum 

puasa19 (bulan Juli) di Desa Menang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo 

tepatnya di Dusun Genting RT 02 RW 01. Kasus ini terjadi pada tahun 2012, 

bermula dari seorang wanita yang berinisial NN yang ketahuan hamil sebelum 

menikah, sedang seorang laki-laki berinisial UD yang diduga adalah sebagai 

pelaku yang menghamili NN adalah pacar dari NN itu sendiri. Setelah kami 

teliti, setelah prosesi pernikahan mereka berdua sudah dilangsungkan, barulah 

fakta baru terungkap, bahwa si UD bukanlah pelaku yang menghamili si NN, 

karena belakangan di ketahui bahwa pada saat UD disuruh menikahi NN 

hubungan mereka pacaran barulah satu bulan sedangkan usia kandungan NN 

sudah tiga bulan 20 , hal ini tentu mengindikasikan bahwa usia hubungan 

asmara mereka dengan usia kehamilan si NN tidak sesuai. Dari sini, fenomena 

pernikahan wanita hamil dengan laki-laki lain yang bukan menghamili 

menjadi pembahasan menarik untuk dikaji. 

Lebih lanjut, kasus pernikahan seperti ini merupakan sebuah aib bagi 

pelaku dan masyarakat sekitar. Persoalannya akan lebih rumit jika pernikahan 

seperti ini hanya dilangsungkan untuk menutupi aib keluarga semata, dan 

                                                           
18 Nasarudin Umar, Fiqih Perempuan, 61. 
19 Wawancara dengan Bapak Sumardi tetangga dari NN, 15 Februari 2015 
20 Wawancara dengan Anton teman UD, 19 Februari 2015  
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meninggalkan fungsi dan tujuan nikah itu sendiri. Karena, pada masa UD 

menjalin hubungan pacaran dengan NN tersebut dalam keadaan kehamilannya 

diketahui orang tua NN.21 Sehingga, keluarga NN berasumsi atau menuduh 

bahwa UD itu yang menghamilinya. Sehingga keluarga NN meminta UD 

untuk menikahi anaknya. Jadi UD yang tidak ikut melakukan hubungan badan 

dengan wanita tersebut dimintai bertanggung jawab atas kehamilannya wanita 

itu. UD itu menerima permintaan orang tua wanita hamil itu entah apa alasan 

UD waktu itu. Apa karena intimidasi secara fisik atau karena ancaman atau 

karena UD kasihan dengan keadaan NN saat itu. Pada waktu terjadinya 

masalah itu keluarga atau orang tua UD itu sedang merantau keluar negeri 

(Korea) sehingga, berlangsungnya pernikahan tersebut pihak UD hanya 

didampingi oleh kerabat dan tokoh agama desa setempat.22 Setelah pernikahan 

berjalan beberapa bulan kondisi rumah tangganya mereka mulai retak, 

kemudian setelah NN melahirkan UD menghilang bekerja ke Malaysia sampai 

sekarang tanpa kabar. Ada informasi yang berkembang di masyarakat dari 

pihak UD, pihaknya menyangkal kalau UD ikut menghamili.23 Dengan alasan 

bahwa UD baru berpacaran dengan NN baru sebentar, sedangkan umur 

kehamilan NN sudah melebihi umur hubungan pacaran mereka dan bisa 

dikatakan intensitas pertemuan antara si wanita yang hamil dan pihak laki-

laki itu jarang karena perbedaan tempat mereka berada yang jauh letak 

geografisnya menjadi alasan. 

                                                           
21 Wawancara dengan Anton teman UD, 19 Februari 2015 
22 Wawancara dengan Ahmad Fauzi tetangga NN, 9 April 2015 
23 Wawancara dengan Bapak Sumardi tetangga dari NN, 9 April 2015 
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Berangkat dari latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji lebih 

lanjut masalah tersebut, yang akan penulis tuangkan dalam skripsi yang 

berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN 

WANITA HAMIL DENGAN PRIA YANG TIDAK MENGHAMILI (STUDI 

KASUS DI DESA MENANG KECAMATAN JAMBON KABUPATEN 

PONOROGO)” 

B. Penegasan Istilah 

Untuk mempermudah dalam memahami dan mengetahui konsep yang 

dimaksud oleh penulis, maka penulis memberikan penegasan istilah dalam 

penulisan skripsi ini, antara lain: 

1. Perkawinan hamil: Kawin hamil adalah kawin dengan seorang yang hamil 

di luar nikah,baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya atau bukan 

oleh laki-laki yang menghamilinya.24 

2. Hukum Islam: Definisi hukum Islam adalah hasil daya upaya fuqaha’ 

dalam menerapkan syari’at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

yang mencakup kondisi dan situasi.25 

C. Rumusan Masalah 

Untuk spesifikasi pembahasan dalam penelitian ini, maka rumusan 

masalahnya meliputi: 

1. Bagaimana Kasus nikah wanita hamil dengan pria yang tidak menghamili 

di Desa Menang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo? 

                                                           
24 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, 124 
25 Teuku Muhammad Hasbi Asy-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam (Semarang: Rizki 

Putra, 2001), 19. 
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2. Bagaimana analisa hukum Islam terhadap pernikahan wanita hamil dengan 

pria yang tidak menghamili di Desa Menang Kecamatan Jambon 

Kabupaten Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini 

yang hendak dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana kasus pernikahan wanita hamil dengan pria 

yang tidak menghamili di Desa Menang Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui bagaimana analisa hukum Islam terhadap pernikahan 

wanita hamil dengan pria yang tidak menghamili di Desa Menang 

Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. 

E. Kegunaan Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka studi ini 

diharapkan berguna untuk: 

1. Aspek Teoretis 

Hasil studi ini diharapkan dapat dipergunakan untuk memperkaya 

khasanah pemikiran hukum, terutama hukum Islam. 

2. Aspek praktis 

Hasil studi ini diharapkan dapat digunakan sebagai kajian lebih lanjut 

oleh para peminat mengenai masalah kasus wanita kawin hamil dengan pria 

yang tidak menghamili. Selain itu penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan 
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bahan pertimbangan bagi masyarakat Islam dalam menghadapi kasus wanita 

kawin hamil dengan pria yang tidak menghamili di masyarakat. 

F. Kajian Pustaka 

Penulisan skripsi yang berkaitan dengan masalah perkawinan wanita 

hamil, menurut penelitian dan penelusuran penulis ada beberapa karya ilmiah 

sebelumnya yang membahas masalah tersebut, diantaranya adalah: 

a. Ridho Al-Aziz, berjudul “Analisis Maslahah Mursalah Tentang 

Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin Karena Hamil 

Di Luar Nikah”. Skripsi yang terbit pada tahun 2010 yang didalamnya 

membahas tentang maslahah mursalah dispensasi kawin yang bersifat 

daruriyah atau memelihara keturunan, disini juga dijelaskan tentang 

manfaat serta madharat yang didapat setelah memutuskan dispensasi 

kawin.26 

b. Riyadus Sholihin, berjudul “Hukum Islam Tentang perkawinan Wanita 

Hamil Di Luar Nikah Serta Status Anak Yang Dilahirkan”. Skripsi yang 

terbit pada tahun 2004 ini di dalamnya mengulas tentang status 

perkawinan wanita hamil di luar nikah yang dari pendapat ulama ada yang 

membolehkan dan ada yang tidak. Dan juga menjelaskan tentang status 

anak dari hasil perkawinan di luar nikah sebagian ada yang berpendapat 

                                                           
26  Ridho Al-Aziz, “Analisis Maslahah Mursalah Tentang Pertimbangan Hakim 

Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah” (Skripsi: STAIN Ponorogo, 
2010). 
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statusnya tidak sah dan bernasab pada ibunya namun sebagian lainnya 

berpendapat statusnya tetap sah dan tetap bernasab kepada ayahnya.27 

c. Ulyana A’yunin Nafisah, berjudul “Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah 

Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Zahiri”. Skripsi yang terbit pada 

tahun 2008 ini membahas pendapat mazhab Hanafi dan Madzhab Zahiri 

tentang menikahi wanita hamil di luar nikah. Kesimpulanya  madzhab 

Hanafi membolehkan menikahi wanita hamil baik dengan laki-laki yang 

menghamilinya maupun dengan laki-laki yang tidak menghamilinya dan 

nasab anaknya dihubungkan dengan ibunya saja. Sedangkan madzhab 

Zahiri wanita yang hamil di luar nikah tidak boleh menikah dengan 

siapapun baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-

laki yang tidak mengahamilinya.28 

d. Tri Harni, berjudul “Penyelesaian Kawin Hamil Di Desa Mangkujayan”. 

Skripsi yang terbit pada tahun 2009 ini meneliti tentang wanita hamil di 

luar nikah yang terjadi di Desa Mangkujayan, wanita tersebut selalu 

dinikahkan dengan yang menghamilinya dan perkawinan wanita hamil di 

luar nikah tersebut tidak menunggu kelahiran anaknya dan tidak 

melakukan nikah ulang setelah anak mereka lahir.29 

e. Nasrullah Ridlo Ilhami, berjudul: “Ragam Pemikiran Tokoh 

Muhammadiyah Ponorogo Tentang Perkawinan Wanita Hamil”. Skripsi 

                                                           
27 Riyadus Sholihin, “Hukum Islam Tentang perkawinan Wanita Hamil Di Luar 

Nikah Serta Status Anak Yang Dilahirkan” (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2004). 
28  Ulyana A’yunin Nafisah, “Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah Menurut 

Madzhab Hanafi dan Madzhab Zahiri” (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2008). 
29 Tri Harni, “Penyelesaian Kawin Hamil Di Desa Mangkujayan” (Skripsi: STAIN 

Ponorogo, 2004). 
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yang terbit pada tahun 2010 ini membagi menjadi beberapa tipe perbedaan 

dalam kasus wanita hamil yang di bagi menjadi tiga, yaitu: tipe 

tradisional, melarang wanita hamil yang didasarkan pada ketetapan 

Hukum Islam yang telah termuat dalam Al-Quran dan sunnah.Tipe 

moderat, membolehkan wanita hamil dengan syarat yang menikahi adalah 

orang yang telah menghamili. Tipe liberal, pendapat yang membolehkan 

perkawinan wanita hamil karena aspek maslahah, di mana hukum harus 

mengutamakan maslahah bagi manusia dan tradisi lama harus diganti 

dengan tradisi baru.30 

f. Umi Salwati, berjudul: “Pandangan Ulama NU Ponorogo Terhadap Kawin 

Tutup Untuk Wanita Hamil”. Skripsi ini terbit pada tahun 2012. Pada 

skripsi tersebut dijelaskan bahwa tipologi pandangan Ulama NU Ponorogo 

adalah tradisionalitik dan reformistik. Yaitu, selain berpegang pada ajaran 

Islam tetapi tidak menolak adanya hukum baru agar sesuai dengan 

perkembangan zaman. Disini juga dijelaskan tentang argumentasi ulama 

NU Ponorogo terhadap kawin tutup adalah demi mas}la>h}ah mursalah dan 

di-qiyas-kan dengan dalil-dalil yang ada yang menjelaskan bahwa dalam 

Al-Qur’an tidak dijelaskan tentang pengharaman menikahi wanita yang 

hamil, asal wanita bukan golongan yang haram dinikahi.31 

Dari keenam kajian pustaka tersebut, penulis beranggapan bahwa 

penelitian yang akan penulis lakukan memiliki kancah penelitian yang berbeda 

                                                           
30  Nasrullah Ridlo Ilhami, “Ragam Pemikiran Tokoh Muhammadiyah Ponorogo 

Tentang Perkawinan Wanita Hamil” (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2010). 
31 Umi Salwati, “Pandangan Ulama Nu Ponorogo Terhadap Kawin Tutup Untuk 

Wanita Hamil”  (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2012). 
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dengan keenam kajian pustaka tersebut. Sebab fokus penelitian penulis adalah 

tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan wanita hamil yang dilakukan 

dengan pria yang tidak menghamilinya. Kajian penelitian ini nantinya 

memadukan antara sebuah kasus dengan tinjauan hukum Islam. 

G. Metode Penelitian 

Dalam menelusuri dan memahami obyek kajian ini, penyusun 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (Field Study 

Research), yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar 

belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, 

lembaga dan masyarakat.32 Digunakan untuk mencari pendapat, sikap, dan 

harapan masyarakat. 33  Desa Menang Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo tentang perkawinan wanita hamil dengan pria yang tidak 

menghamili yang menjadi obyek penelitian, untuk memperoleh data yang 

berhubungan dengan alasan perkawinan wanita hamil dengan pria yang 

tidak menghamili pandangan Tokoh Agama dan juga keadaan rumah 

tangga perkawinan wanita hamil dengan pria yang tidak menghamili. 

2. Pendekatan penelitian 

Dalam penelitian skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan 

normative yuridis. Pendekatan normatif berarti studi Islam yang 

                                                           
32  Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodology Penelitian Sosial 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 5.   
33  Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarsin, 

1989), 62. 
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memandang masalah dari sudut legal-formal dan/atau normatifnya, 

penyusun menggunakan teori normative-sosiologis, yakni dalam 

memahami nash (al-Qur’an dan as-Sunnah) ada pemisahan antara nash 

normatif (tidak tergantung pada konteks) dengan nash sosiologis 

(pemahamannya disesuaikan dengan konteks.34 Adapun pendekatan yuridis 

adalah pendekatan dengan cara melihat dan menelaah hukum positif yang 

berlaku di Negara Indonesia. 

Sedangkan pendekatan psikologi sosial adalah penelitian terhadap 

identifikasi gejala sosial dalam keluarga berkaitan dengan cara orang tua 

mendidik dan menyayangi anak-anaknya. Adapun penyusun menggunakan 

teori sumber dan pertukaran. Menurut teori sumber, suami berpenghasilan 

lebih tinggi dari istri, tapi istri boleh membantu perekonomian suami bila 

mempunyai pendapat lebih, teori ini dapat dipadukan dengan teori 

pertukaran untuk mengetahui pertukaran (Trade-Off) yang dilakukan oleh 

suami dan istri, sehingga bisa diketahui hubungan timbal balik (Interaksi) 

yang didasarkan kepada seseorang untuk memaksimalkan pendapatan dan 

menghemat pengeluaran. 35  Dari sini dapat diketahui pandangan 

masyarakat Menang tentang individu, individu menciptakan dan menjaga 

perubahan. Dalam hal ini penyusun mengidentifikasi pandangan tokoh 

masyarakat tentang alasan dan pandangan mereka tentang pelaksanaan 

kawin hamil zina, sehingga fenomena tersebut dapat diselesaikan secara 

                                                           
34 Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam (Yogyakarta: Acamedia & Tazzafa, 

2004), 141-143. 
35 Institusi Keluarga, dalam http://www.scribd.com/doc/2525368/institusi-

keluarga?autodonw=doc, (diakses pada tanggal 21 Maret 2015, jam 14.33 WIB). 
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hukum dan dapat diterima oleh masyarakat Menang sebagai organisasi 

sosial. 

3. Lokasi Penelitian  

Dalam hal ini penulis mengambil penelitian di Desa Menang 

Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. 

4. Sumber Data 

Sumber data yang penyusun gunakan adalah sumber data primer 

dan sekunder. Sumber primer yang penyusun maksud, adalah sumber 

langsung yang ada di lapangan. Sumber penelitian ditentukan dengan cara 

melihat kondisi sosial dan struktur masyarakat Desa Menang Kecamatan 

Jambon Kabupaten Ponorogo dan juga dari sisi mereka dalam mengetahui 

masalah perkawinan wanita hamil dengan pria yang tidak menghamili. 

Dari sana ditentukan orang-orang yang menjadi sumber data dalam 

penelitian, adalah tokoh agama, tokoh masyarakat yang mengetahui 

keadaan, kondisi, serta kebiasaan masyarakat yang ada di Desa Menang 

Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, seperti: Ulama’, Ustadz, Kepala 

Desa dan Staf-stafnya dan orang-orang yang mengetahui secara pasti 

terjadinya perkawinan wanita hamil dengan pria yang tidak menghamili 

dan keluarga pasangan perkawinan hamil sendiri. Adapun sumber sekunder 

yang penyusun maksud adalah sumber langsung, yaitu dari hasil penelitian 

atau olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk-bentuk buku, karya 

ilmiah, artikel, serta sumber data yang lain yang menunjang dalam 

penulisan skripsi. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah: 

a. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah suatu proses pengumpulan data dari 

sumber-sumber primer dengan cara tanya jawab tentang fenomena 

nikah dengan pria yang tidak menghamili tersebut bagi keluarga dan 

para tetangga pelaku. Teknik wawancara (interview)36 yang penyusun 

gunakan dalam penelitian ini adalah semi structure interview 

(wawancara semiterstruktur) termasuk dalam kategori in-dept 

interview dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih 

terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan 

ide-idenya 37 . Penyusunan mewawancarai Tokoh Agama dan 

masyarakat diantaranya: Tokoh Agama Desa Menang, Tokoh Agama 

Dusun Mondokan, Pengurus Yayasan Al-Hidayah Dusun Mondokan 

Desa Menang, Kepala Dusun Mondokan, Kepala Desa Menang, Tokoh 

Pemuda Dusun Mondokan, Tokoh Pemuda Desa Menang. 

b. Observasi 

Teknik Observasi adalah alat pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik 

                                                           
36 Wawancara adalah mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam 

suatu masyarakat serta pendirian-pendirian mereka. Lihat Koentjaraningrat, Metode-Metode 
Penelitian Masyarakat  (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), 129-130. 

37 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 73. 
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gejala-gejala yang diselidiki. 38  Dalam studi ini Penulis melakukan 

dengan mengamati gambaran umum gejala-gejala sosial yang terjadi 

dalam masyarakat Desa Menang Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo. 

c. Dokumentasi  

Untuk melengkapi data penelitian ini, penulis akan melakukan 

pengumpulan data dengan metode dokumenter, yakni teknik mencari 

data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat agenda dan sebagainya 39 . Dalam studi ini penyusun 

mencari yang dilaksanakan seperti letak geografis dan keadaan 

penduduk Desa Menang, laporan hasil penelitian tentang hamil zina, 

buku, jurnal, majalah dan hal lain yang mendukung. 

6. Teknik Pengolahan Data 

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini penulis 

mempergunakan teknik pengolahan data sebagai berikut: 

a. Editing: Yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh 

terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, 

kesesuaian, dan keselarasan dengan lainnya, relevansinya dan 

keseragaman satuan atau data kelompok. 

b. Organizing: Yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa 

sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk menyusun skripsi ini. 

                                                           
38  Cholid Narbuko, Abu Ahmad, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi aksara, 

2001), 70. 
39 Suharsimi Arikunto, Metode Research II (Yogyakarta: Andi Offset,2000),  236.   
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c. Penemuan hasil: Yaitu melakukan analisa lebih lanjut terhadap hasil 

pengorganisasian data dan menggunakan teori dan dalil-dalil tertentu 

sehingga diperoleh jawaban dari rumusan masalah. 

7. Teknik Analisa Data 

Analisa data, yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan40. Penyusun melakukan analisis 

data pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan 

data dan dalam periode tertentu analisis data tersebut menggunakan 

Metode Kualitatif, yakni mencari nilai-nilai suatu variabel yang tidak 

dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk 

kategori-kategori.41 

Adapun aktivitas analisa data adalah Data Reduction, Data 

Display, dan conclusion drawing/Verification42. Data reduction (reduksi 

data) dimaksudkan sebagai langkah atau proses mengurangi atau 

membuang data yang tidak perlu. Penyederhanaan, memfokuskan, 

menyeleksi atau menajamkan data yang diperoleh. Data display adalah 

penyajian data yang sudah direduksi dalam bentuk tabel atau gambar, 

sehingga mudah dikuasai dan mudah pula penarikan kesimpulan. Adapun 

data conclusion drawing/Verification adalah data yang dianalisis dan 

                                                           
40 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ED), Metode Penelitian Survei (Jakarta: 

LP3ES, 1989), 263. 
41 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat  (Jakarta: PT. gramedia, 

1989), 254. 
42 Sugiyono, Memahami Penelitian, 91. 
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disimpulkan pada awal penelitian akan semakin jelas dan semakin banyak 

data yang diperoleh dan mendukung verifikasi. 

Dalam hal ini penyusun menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal 

tentang alasan-alasan faktor pendukung dan kendala perkawinan hamil 

akibat zina sebelum mencari pandangan tokoh masyarakat Menang 

tentang perkawinan hamil tersebut dan dampaknya bagi masyarakat umum 

dan pelakunya. Kemudian dapat diketahui keadaan real keluarga yang 

dibangun atas dasar perkawinan karena hamil di Desa Menang yang 

sebenarnya. 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas pada pembahasan 

skripsi ini, penulis akan mencoba untuk menguraikan isi uraian 

pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari 

lima bab, dengan pembahasan sebagai berikut: 

BAB I: Uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum yang 

berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. 

Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, yaitu meliputi latar belakang 

masalah, Identifikasi Masalah, Penegasan Istilah, rumusan masalah, Tujuan 

Penelitian, Kegunaan Penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II: Adalah landasan teori yang berisi tentang :Pernikahan dalam 

Hukum Islam meliputi: pengertian dan dasar hukum pernikahan, rukun dan 

syarat pernikahan, hikmah dan tujuan pernikahan, macam-macam pernikahan, 
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serta kawin hamil dan hukum menikah ketika hamil. Teori yang membahas 

masalah penyimpangan seks remaja, yang meliputi: pengertian dan macam-

macam penyimpangan seks, faktor-faktor terjadinya penyimpangan seksual 

pada remaja dan cara mewaspadai penyimpangan seks pada remaja. 

BAB III: Laporan hasil penelitian yang meliputi deskripsi umum 

wilayah Des. Menang Kec. Jambon Kab. Ponorogo, serta keadaan sosial, dan 

faktor-faktor penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah di Des. Menang 

Kec. Jambon Kab. Ponorogo dan upaya Tokoh Agama Des. Menang Kec. 

Jambon Kab. Ponorogo untuk mengatasi terjadinya kehamilan di luar nikah. 

BAB IV: Pada Bab ini merupakan analisa hukum Islam terhadap 

pandangan nikah wanita hamil dengan pria yang tidak menghamili Des. 

Menang Kec. Jambon Kab. Ponorogo, faktor-faktor penyebab terjadinya 

Pernikahan wanita hamil dengan pria yang tidak menghamili, serta kehidupan 

sosial pelaku pernikahan wanita hamil dengan pria yang tidak menghamili dan 

hubungan rumah tangganya. 

BAB V: Merupakan sebuah penutup dari skripsi yang terdiri dari 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DALAM HUKUM 

ISLAM 

A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan 

a. Pengertian 

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum 

berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun 

tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah 

berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada 

makhluk yang paling sempurna, yakni manusia 43 . Dalam surat al-

Dzariyat ayat 49 disebutkan: 

      
 .  

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan 
supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.44 

Perkawinan menurut istilah ilmu fiqh disebut juga nikah ( ح  ( نك

dan disebut juga ziwaj  Nikah menurut bahasa mempunyai dua . (زواج )  

arti, yaitu arti yang sebenarnya (Haqiqi) dan arti kias (Majaz). Arti 

yang sebenarnya dari nikah adalah adh-dhammu ( الظ ) berasal dari 

kata dhamma-yadhummu-dhamman yang berarti memegang, 

                                                           
43  Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang 

(Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya), 
(Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13. 

44 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit J-
ART,2005), 862. 
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menghimpit, menindih, memeluk, mengabungkan atau mengumpulkan, 

sedang arti kiasannya adalah al-wath’u ( طء  berasal dari kata ( ال

wathi’a-yatha’u-wath’an yang berarti berjalan diatas, memasuki, 

menaiki, setubuh atau akad yang berarti mengadakan perjanjian 

pernikahan. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan nikah lebih 

banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti yang sebenarnya, 

bahkan nikah dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai saat 

ini.45 

Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet 

Abidin dan Aminudin terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai 

berikut : 

1) Ulama’ Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan 

sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki Mut’ah dengan 

sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan 

dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan 

dan kepuasan. 

2) Ulama’ Syafi’iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu 

akad dengan menggunakan lafaz nikah atau Zauj, yang menyimpan 

arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan, seseorang dapat 

memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. 

                                                           
45Kamal Muchtar, Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan 

Bintang,1974), 1. 
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3) Ulama’ Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu 

akad yang mengandung arti Mut’ah untuk mencapai kepuasan 

dengan tidak mewajibkan adanya harga. 

4) Ulama’ Hambaliah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad 

dengan menggunakan lafaz nikah atau Tazwij untuk mendapatkan 

kepuasan.46 

Adapun pengertian nikah dari segi istilah sebagaimana di 

jelaskan dalam pasal 1 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, perkawinan 

ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.47 

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan 

bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seseorang pria 

dengan wanita yang bukan muhrimnya untuk membina suatu rumah 

tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan syari’at agamanya. 

b. Dasar hukum pernikahan 

Perkawinan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam 

hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah melalui utusan-Nya 

memberikan suatu tuntutan mengenai perkawinan ini sebagai dasar 

hukum. 

                                                           
46 Beni Ahmad Saebani, Perkawinan, 14. 
47 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, (Surabaya: Arkola, t.th), 5. 
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Adapun dasar perkawinan dalam Islam adalah firman Allah 

dalam kitab suci al-Qur'an diantaranya. Firman Allah dalam surat an-

Nur ayat32: 

                      

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara 
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 karunia-Nya. Dan Allah Maha 
luas (pemberian-Nya( lagi Maha Mengetahui.”48 

Dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21: 

                       

Artinya:"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya 
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 
dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".49 

Disamping ayat-ayat di atas ada juga hadith-hadith nabi yang 

berisi anjuran-anjuran perkawinan di antaranya bahwa perkawinan itu 

                                                           
48 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 355. 
49 Ibid, 407. 
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dianjurkan bagi orang-orang yang telah dianggap mampu dan 

mempunyai kesanggupan memelihara diri dari kemungkinan-

kemungkinan melakukan perbuatan yang tercela (terlarang).Maka 

perkawinan lebih baik baginya. Sabda Nabi SAW: 

ل  د ق يه : عن عبد ه بن مسع ى ه ع ل ه ص ل لن رس ق
ج، فإنه :س يتز ءة ف ع منك الب معشر الشب من استط  ي

 ، لص يه ب من ل يستطيع فع رج،  أحصن ل بصر،  أغض ل
ءٌ  اه مس(.فإنه له    ) ر

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas'ud r.a ia berkata: Rasulullah SAW. 
Bersabda kepada kami: Wahai para pemuda! Barang siap 
diantara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka 
sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata 
(menundukkan pandangan) dan lebih memelihara farji, 
barang siap yang belum kuat kawin (sedangkan sudah 
menginginkannya) berpuasalah,karena puasa itu dapat 
melemahkan syahwat." (HR Muslim).50 

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkannya 

perkawinan tersebut di atas, maka hukum asal perkawinan adalah 

mubah.51 Dan menurut pendapat sebagian sarjana hukum Islam, asal 

hukum melakukan nikah (perkawinan) adalah ibah}ah / kebolehan atau 

halal.52 

Namun berdasarkan illatnya atau dilihat dari segi kondisi orang 

yang melaksanakannya serta tujuan melaksanakannya, maka 

melakukan perkawinan itu dapat beralih hukumnya menjadi sunnah, 

wajib, makruh, haram dan boleh (mubah). 

                                                           
50 Imam Muslim, S}ahi>h Muslim, Juz IX, ) Beirut: Dar al Kitab al’Ilmiyyah, tth(, 147. 
51  Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1993), 15. 
52 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: UI Press, 1974), 49. 
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1) Melakukan perkawinan hukumnya wajib 

Hukumnya wajib untuk menikah terhadap seseorang yang sudah 

cukup dan mampu secara lahir dan batin untuk menikah, apalagi 

dorongan biologisnya sudah sangat mendesak untuk segera 

disalurkan secara proporsional terhadap lawan jenisnya. Bila belum 

juga menikah, dikhawatirkan akan terjerumus kepada perbuatan 

zina, yang diharamkan agama. Menghindari diri dari perbuatan 

haram adalah wajib, sedangkan untuk menghindari hal itu tidak ada 

jalan lain yang lebih baik kecuali kawin.53 

2) Melakukan perkawinan hukumnya sunah 

Hukumnya sunah bagi pria dan wanita dewasa yang telah mampu 

untuk menikah, namun masih bisa menahan diri atau berpuasa 

sehingga bisa terhindar dari perbuatan zina.54 

3) Melakukan perkawinan hukumnya haram 

Perkawinan yang dilarang keras (haram) yaitu bagi seseorang yang 

tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya 

serta nafsunya tidak mendesak.55 

4) Melakukan perkawinan hukum makruh 

                                                           
53  Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Husnaini, Potret Wanita Shalehah, (Jakarta:Pena 

Madani, 2003, cet.3),75. 
54 Ibid, 75. 
55 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Terj. Moh. Tholib, “Fiqih Sunnah 6”, (Bandung: PT. 

Al-Maarif, 1994), 24. 
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Jika seseorang yang dipandang sudut pertumbuhan jasmaniyahnya 

telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak. Tetapi 

belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan 

membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya, maka 

makruh baginya untuk kawin.56 

5) Melakukan perkawinan hukumnya mubah 

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, 

tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat 

zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan 

istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi 

kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya 

dan membina keluarga sejahtera.57 

2. Rukun dan syarat pernikahan 

Perkawinan dalam Islam dianggap sah apabila telah memenuhi 

rukun syaratnya yang telah digariskan oleh para fuqaha’. Rukun 

perkawinan ada lima yaitu: 

a. Calon suami. 

b. Calon Istri. 

c. Wali. 

d. Dua orang saksi. 

                                                           
56 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: UI Press, 1974), 49. 
57 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Bogor: Kencana, 2003), 19. 
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e. Ijab qabul.58 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan 

rukun perkawinan menurut hukum Islam, akan kami uraikan satu persatu 

sebagai berikut: 

a. Calon mempelai pria, syarat-syarat: 

1) Beragama Islam. 

2) Laki-laki. 

3) Jelas orangnya. 

4) Dapat memberikan persetujuan. 

5) Tidak terdapat halangan perkawinan. 

b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya: 

1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani. 

2) Perempuan. 

3) Jelas orangnya. 

4) Dapat dimintai persetujuannya. 

5) Tidak terdapat halangan perkawinan. 

c. Wali nikah syarat-syaratnya: 

1) Laki-laki. 

2) Dewasa. 

3) Mempunyai hak perwalian. 

4) Tidak terdapat halangan perwaliannya. 

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya: 

                                                           
58 S. A. Al-Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), terj. Agus Salim, 

(Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67. 
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1) Minimal dua orang laki-laki. 

2) Hadir dalam ijab qabul. 

3) Dapat mengerti maksud akad. 

4) Islam. 

5) Dewasa. 

e. Ijab qabul, syarat-syaratnya: 

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali. 

2) Adanya pernyataan perkawinan dari calon mempelai pria. 

3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah 

atau tazwij. 

4) Antara ijab dan qabul bersambungan. 

5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya. 

6) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram 

atau haji. 

7) Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimum empat orang, yaitu 

calon mempelai pria atau wakilnya, wali dan mempelai wanita atau 

wakilnya dan dua orang saksi. 

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib 

dipenuhi apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan 

tidak sah.59 

Di dalam Undang-Undang nomor: 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan. Mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II pasal 6: 

                                                           
59 Ahmad Rafiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2000), 71. 
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a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 

b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 

21(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 

c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia 

atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin 

dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih 

hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 

d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan 

tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari 

wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan 

darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup 

dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 

e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut 

dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di 

antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam 

daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan 

perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah 

lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan 

(4) pasal ini. 

f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku 

sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu 

dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.60 
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3. Hikmah dan Tujuan Pernikahan 

Hikmah dari suatu pernikahan ditinjau dari beberapa aspek 

diantaranya: Pertama, aspek psikologi bahwa setiap manusia diberi dua 

unsur psikologis yaitu kebutuhan asasi sebagai fitrah manusia untuk 

berhubungan komunikasi satu sama lain serta bekerja sama untuk 

melaksanakan tujuan yang ingin dicapai. Sehingga laki-laki akan mencari 

wanita yang sama dengan prinsipnya demikian pula wanita akan mencari 

figur seorang laki-laki yang cocok untuknya. Kebutuhan manusia untuk 

hidup seimbang dan saling melengkapi dengan kekurangan masing-

masing.61 

Kedua, aspek kesehatan. Nikah dalam perspektif Islam adalah 

sarana yang sangat positif untuk menjaga sisi fisik seorang pemuda. Dari 

pada melakukan onani/masturbasi atau menyalurkan naluri seksual diluar 

nikah yang mengganggu sekaligus membahayakan timbulnya penyakit-

penyakit berbahaya seperti HIV AIDS, Raja singa (sifilis), ataupun mandul 

maka hal ini tidak akan terjadi jika tidak ada perbuatan yang keji dan nista 

yang menyalahi peraturan agama. Sehingga jalan yang terbaik untuk 

menangani hal ini adalah melakukan pernikahan.62 

Ketiga, aspek politik. Kekuatan dan ketangguhan umat Islam 

sesungguhnya terletak pada pribadi masing-masing, sebab sebuah 

                                                           
61  Ahmad Zacky, Fikih Seksual Pandangan Islam Tentang Cinta, Seks, dan 

Pernikahan, (Jakarta : Jawara Pelajar Group, 2003), 97. 
62 Dedi Nurhaedi, Nikah di Bawah Tangan (Jogjakarta: Saujana, 2003), 174 
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masyarakat tidak akan terbentuk kecuali dengan berkelompoknya antara 

individu-individu yang ada tersebut. Dalam kaitannya pada masalah ini 

Rasulullah menyerukan pada umatnya untuk segera menikahdan 

memperbanyak keturunan sebab, dengan memperbanyak keturunan maka 

umat Islam akan semakin kuat, dan itulah kelak yang akan menjadi 

kebanggan beliau. Dalam sebuah hadist: 

ا د تز  د د ال ل ثربك اام  ال نى مك ف
Artinya: “Kawinilah wanita yang banyak anak  dan memiliki kasih 

saying, karena dengan kamu, aku akan bersaing banyak umat 
dengan umat lain.” )HR, Abu Dawud, Nasa’i dan Al-Hakim). 

Secara politis dengan menikah akan terjadi ekspansi dan 

penyebaran kekuatan umat Islam ke berbagai suku bangsa, maka tak heran 

jika Rasulullah menyerukan kepada umatnya, “mengembaralah ke negeri 

asing)untuk mencari pasangan( niscaya tidak akan lemah”.63 

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing 

individu yang akan melakukannya, karena bersifat subyektif. Namun 

demikian ada juga tujuan umum yang memang di inginkan oleh semua 

orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh 

kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan 

kesejahteraan dunia akhirat. 

Nabi Muhammad SAW menganjurkan bahwa hendaklah tujuan dan 

pertimbangan agama serta akhlak yang menjadi tujuan utama dalam 

pernikahan. Hal ini karena kecantikan atau kegagahan, harta dan pangkat 
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serta lainnya tidak menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa didasari 

akhlak dan budi pekerti yang luhur.64 

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai 

berikut: 

a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan 

generasi yang akan datang.65 

Firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 1: 

               
  .  

Artinya: “Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang 
menjadikan kamu dari diri yang satu dari padanya Allah 
menjadikan istri-istri, dan dari keduanya Allah menjadikan 
anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan.” 66 

b. Melaksanakan libido seksual 

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting 

seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan 

seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang 

perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya.67 

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 223: 

                                                           
64 Slamet Abidin, Aminuddin, Fiqh Munakahat I, (Bandung: Pustaka Setia,1999), 12. 
65  Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 

2006), 46. 
66 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 78. 
67 Slamet Abidin, Aminuddin, Fiqh Munakahat I, (Bandung: Pustaka Setia,1999), 13. 
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 .    

Artinya: “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok 
tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu 
bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang 
baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan 
ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan 
berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”68 

Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami istri dan menimbulkan 

rasa kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya dan adanya rasa 

kasih sayang antara sesama anggota-anggota keluarga. Rasa cinta dan 

kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat 

atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih 

sayang.69 

Firman Allah dalam surat ar-Rum 21: 

                    
 .    

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 
untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 
dan merasa tenteram kepadanya dan di jadikan-Nya diantaramu 

                                                           
68 Departenen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 220. 
69 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: PT. Bulan 
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rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” 70 

 

4. Macam-macam pernikahan 

Sesungguhnya pernikahan dalam Islam hanyalah satu,untuk 

melaksanakan perintah Allah SWT,agar tercapainya ketenteraman hidup 

dalam rumah tangga, keharmonisan, ketenangan jiwa menuju kebahagiaan 

dunia dan akhirat. 

Dalam hal ini akan dibahas mengenai macam-macam pernikahan 

yang dilarang oleh syara’ antara lain: 

a. Nikah syighar, dalam arti definitif ditemukan artinya dalam hadis\ Nabi 

dari Nafi’ bin Ibnu Umar Muttafaq Alaih yang dikutip As-Shan’aniy 

dalam kitabnya subul as-salam (111:121), ”Seorang laki-laki 

mengawinkan anak perempuannya dengan ketentuan laki-laki lain itu 

mengawinkan pula anak perempuannya kepadanya dan tidak ada di 

antara keduanya mahar.”71 Hukum pernikahan Syighar ialah dibatalkan 

sebelum suami menggauli istrinya. Jika suami telah menggauli istrinya, 

maka pernikahannya dibatalkan jika pernikahan tersebut tidak 

menggunakan mahar dan jika masing-masing dari keduanya 

memberikan mahar maka pernikahan tidak dibatalkan.72 

                                                           
70 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 407. 
71 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinman Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 
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b. Nikah Mut’ah, yaitu nikah untuk jangka waktu tertentu. Lamanya 

tergantung pada pemufakatan antara laki-laki dan wanita yang akan 

melaksanakannya, bisa seminggu, sebulan, dan seterusnya. Mengenai 

hukumnya, para Ulama’ menyepakati keharaman nikah ini pada masa 

sekarang.73 

c. Nikah Muhallil, yaitu nikah untuk menghalalkan mantan istri yang 

telah di talak tiga kali. Dalam hal ini, Imam Malik berpendapat bahwa 

nikah tersebut dapat di fasakh, sedangkan Imam Abu Hanifah 

berpendapat bahwa nikah muhallil sah, perbedaan pendapat ini di 

sebabkan perbedaan pandangan mereka dalam memahami pengertian 

(mafhum) dari sabda Rasul bahwa, "Allah mengutuk orang yang nikah 

muhallil.”74 

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah 230: 

                               
 .    

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang 
kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga 
Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami 
yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi 

                                                           
73 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia,2000), 31. 
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keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin 
kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan 
hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, 
diterangkan-Nya kepada kaum yang )mau( mengetahui.”75 

Pernikahan seperti itu harus dibatalkan dan wanita tersebut tidak halal 

bagi suami yang telah menalaknya dengan talak tiga dan mahar tetap 

dimiliki wanita tersebut jika ia telah digauli, kemudian keduanya 

dipisahkan (antara wanita tersebut dengan muhallil).76 

d. Pernikahan orang yang sedang ihram, yaitu pernikahan orang yang 

sedang ihram dengan haji atau umrah dan belum memasuki waktu 

Tahallul. Pernikahan seperti ini tidak sah dan jika orang tersebut tetap 

ingin menikah dengan wanita yang dinikahinya pada saat ihram, ia 

harus mengulangi akadnya selesai ia melakukan ibadah haji atau 

umrah.77 

e. Pernikahan dalam masa iddah, yaitu seseorang menikahi wanita yang 

sedang menjalani iddah karena bercerai dengan suaminya, atau 

suaminya meninggal dunia.  

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah 235: 

         

Artinya: “Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad 
nikah, sebelum habis iddahnya.”78

  

                                                           
75 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 37. 
76  Abu Bakar Jabir Al-jaziri, Ensiklopedi Muslim “Minhajul Muslim”, )Jakarta: 
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f. Pernikahan tanpa wali, yaitu seorang laki-laki menikahi seorang wanita 

tanpa seizin walinya. Nikah seperti itu bathil dan tidak sah karena 

rukun-rukunnya tidak lengkap, yaitu wali. 

 

 

 

B. Pernikahan Wanita Hamil Dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Kawin Hamil 

Kawin hamil adalah kawin dengan seorang yang hamil di luar 

nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya atau bukan oleh 

laki-laki yang menghamilinya.79 

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kawin hamil adalah perkawinan 

seorang yang hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya.80 

2. Hukum Menikahi Wanita Ketika Hamil 

Berikut dalil-dalil yang menyatakan tentang hukum wanita hamil, 

diantaranya adalah : 

a. Dalil tentang nikah hamil dalam al-Qur’an dan hadist 

Hukum kawin hamil karena zina dijelaskan dalam al-Qur’an 

surat An-Nur ayat 3 yang berbunyi : 
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  .    

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan 
perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan 
perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-
laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian 
itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”81

 

Ayat tersebut diturunkan karena ada seorang laki-laki meminta 

izin kepada nabi untuk menikahi seorang perempuan yang biasa di 

panggil Ummu Mahzul, dia bekas pelacur. Maka Rasulullah 

membacakan ayat di atas.82 

Pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan 

keharaman wanita hamil tadi, adalah isyarat larangan bagi laki-laki 

baik-baik untuk mengawini mereka (al- Baqarah: 221). Isyarat tersebut 

dikuatkan lagi dengan kalimat penutup ayat wa hurrima dhalika ala al-

Mu’minin. Jadi, bagi selain laki-laki yang menghamili perempuan yang 

hamil tersebut diharamkan untuk menikahinya.83 

Sedangkan menurut Sofyan ath-Thauri bahwa ayat di atas tidak 

menujukan arti pernikahan, akan tetapi hanya menunjukkan makna al-

Jima’ dalam artian bahwa seorang perempuan yang berzina hanya 

berzina dengan laki-laki penzina atau laki-laki musyrik.84 

                                                           
81 Depag RI , Al-Qur’an dan Terjemahannya, 351. 
82 Abu Ja’far At-Tabari, Jami’ al-Bayan Fi Ta’wil al-Qur’an, (Muassisah al-Risalah, 
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83 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada cet. 4, 
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(Dar Toibah Lin Nasri Wa At-Tauza’, Cet 2, 1999(, juz 6, 9. 
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Hukum perkawinan hamil yang terjelaskan dalam hadits seperti 

yang diriwayatkan oleh Said bin Al-Musaiyab dari seorang laki-laki 

ansor, salah seorang sahabat nabi berkata : 

ى  ي فإذا هي حب ت ع تز ت امرأًة بكًرا في ستره فدخ
ت من  س ل الصدا بم استح يه  ى ه ع ل النبي ص ف

م فر بين ه  د لدت ف  إذا  لد عبٌد ل  ال  فر  

Artinya: “Aku menikahi seorang wanita yang masih perawan. Aku 
menemuinya (menyetubuhi), ternyata ia telah hamil”. 
Rasulullah saw bersabda, “wanita itu berhak mendapatkan 
maharnya atas halalnya farjinya. Adapun anak yang ada 
dalam kandungannya menjadi budakmu.” Lalu, Rasulullah 
pun memisahkan merak berdua dan berkata, “jika wanita itu 
telah melahirkan anaknya, hukum cambuklah ia.” (HR. Abu 
Dawud).85 

Menurut al-Khattabi hadits ini mursal. Ia tidak mendapati 

seorang pun dari ahli fikih menyebutkan hukum seperti itu karena anak 

hasil zina seseorang budak wanita merdeka statusnya juga merdeka. 

Jika hadits ini benar, maknanya adalah Rasulullah SAW 

memerintahkan kepadanya untuk berbuat baik kepada anak itu. 

Rasulullah SAW memerintahkan merawat dan mendidiknya sehingga, 

ketika anak itu dewasa, ia bisa menjadi pembantu (yang membantu) 

dalam hal kebaikan dan kepatuhan kepada Allah SWT. Sebagai balasan 

dari anak itu atas kebaikan yang dulu pernah dilakukannya. Ada 
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kemungkinan lain bahwa hadits ini sahih, kemungkinan hadits ini 

mansukh.86 

Dalam hadits lain yang diriwayatkan Abu Darda’ bahwasanya 

ia mendatangi seorang wanita yang tengah hamil tua di pintu fusthath. 

Maka Rasulullah bersabda:  

ه قد أل ب  ا " . لع ل ل . نع : ق د هممت أن ألعنه : " ق ل
ه ا يحل له ؟  رثه ،  لعًن ، يدخل معه في قبره ، كيف ي

ه ا يحل له ؟  كيف يستخدمه ، 

Artinya: “Barangkali ia )Abu Darda’( ingin memilikinya?”. Mereka 
para sahabat berkata: “Ya”. Maka Rasulullah SAW bersabda: 
“Sungguh aku ingin melaknatnya dengan satu laknat yang ia 
bawa hingga ke kuburnya. Bagaimana ia bisa memberikan 
warisan kepadanya sedangkan ia tidak halal baginya? 
Bagaimana ia akan menjadikannya pelayan sedangkan ia 
tidak halal baginya?”. (HR. Muslim).87 

Berdasarkan hadits di atas Rasulullah benar-benar mencela 

orang yang menikahi wanita dalam keadaan hamil. Maka tidak 

diperbolehkan menikahi wanita yang sedang hamil. 

b. Pandangan para Ulama’ mengenai kawin hamil berdasarkan pria yang 

menikahi. 

Secara umum pendapat para Ulama’ tentang perkawinan wanita 

hamil dibedakan menjadi dua yaitu hukum perkawinan wanita hamil 

oleh pria yang menghamili dan perkawinan wanita hamil dengan pria 

yang tidak menghamili. 

                                                           
86  Muhammad Shidiq Hasan Khan, Ensilklopedia Hadis Sahih, Kumpulan Hadits 

Tentang Wanita, (Hikmah, 2009),  363-364. 
87 Abu al-Husain muslim bin al-Hajjaj an-Nai>saburi, Sahih Muslim, )Al Mauqi’ Al-

Islam) jilid 7, 321.  
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1) Perkawinan wanita hamil oleh pria yang menghamili 

Ulama’ mazhab yang empat )Hanafi, Maliki, Syafi’i, 

Hambali) berpendapat, bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh 

bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu 

yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya. 

Ibnu Hazm (Zahiri) juga berpendapat, bahwa keduanya 

boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan 

ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera 

(cambuk), karena keduanya telah berzina. 88  Pendapat ini 

berdasarkan hukum yang pernah diterapkan oleh sahabat Nabi, 

antara lain: 

a) Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan 

mengawinkan orang yang telah berzina, maka beliau berkata: 

“Boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan 

memperbaiki sifat-sifatnya.”89 

b) Seorang laki-laki tua menyatakan keberadaannya kepada 

khalifah Abu Bakar, dan berkata: “Ya Amirul Mukminin, 

putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku menginginkan 

agar keduanya dikawinkan”. Ketika itu khalifah memerintahkan 

kepada sahabat lain, untuk melakukan hukuman dera (cambuk) 

kepada keduanya, kemudian dikawinkannya.90 

                                                           
88 Abd. Rahman Al-Ghazaly, Fiqih Munakahat, 127 
89 Ibid, 125. 
90 Ajat Sudrajat, Fikih Aktual, 74-75 
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2) Perkawinan wanita hamil oleh selain pria yang menghamili 

Selanjutnya mengenai pria yang kawin dengan wanita yang 

dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para Ulama’: 

a) Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh 

dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal 

(fasid). Pendapat beliau berdasarkan firman Allah surat an-Nur 

ayat 3. 

b) Menurut pendapat Imam Hambali jika ada seorang perempuan 

berzina maka tidak halal (haram) bagi laki-laki yang mengetahui 

kehamilannya untuk menikahi wanita tersebut. Kecuali dengan 

dua syarat yang pertama selasai masa iddah wanita tersebut dan 

jika perempuan itu hamil akibat zina maka waktu habisnya masa 

iddah wanita tersebut dengan melahirkan. Sehingga, hukumnya 

tidak halal menikahi sebelum wanita tersebut melahirkan.91 Hal 

ini berdasarkan atas sabda nabi sebagi berikut : 

ءه زرع غيره  ي م الي ااخر أن يس   ا يحل  حٍد ي من ب  

Artinya: “Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada 
Allah dan hari akhir menyiram air pada tanaman orang 
lain “92(H. R. Abu Daud) 

Maksud dari kata "menyiram air pada tanaman orang 

lain" adalah menyetubuhi wanita-wanita yang sedang hamil. 

Dalam hadits lain: 
                                                           

91 Abdullah bin ahmad bin Muhammad bi Qudamah Adimisqi, al-Mugni>, Syarah al-
Kabi>r, (kairo, dar al hadits, 2004),jilid 9, 326-327. 

92 Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LKIS), Problematika Hukum Islam 
Kontemporer, (Jakarta: Cetakan ke-tiga, 2002), 187. 
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،ٍ  َ َْ ِ،ً ِ ْ َ ْ َ، ُ ،َ  ِا،َ ٍْ ،َ  ى ْْ  َ،  َ، ، َ َ َ،   َ،ُ  وَ ُ،َ  ِاٌ ،َ  ى

Artinya: “Tidak boleh digauli yang sedang hamil sampai ia 
melahirkan, dan (tidak boleh digauli) yang tidak hamil 
sampai dia beristibra' dengan satu kali haid”.93 (H.R. 
Abu Daud) 

Said bin musayyab juga meriwayatkan sebuah hadits 

bahwa ada seorang laki-laki yang menikahi perempuan saat laki-

laki tersebut mendekatinya ternyata dia mendapatkan 

bahwasanya wanita tersebut telah hamil. Kemudian masalah ini 

dilaporkan kepada nabi, lantas nabi memisahkan keduanya dan 

memberikan mahar kepada perempuan tersebut juga 

mencambuknya 100 kali. 

Dari beberapa paparan di atas, mengharuskan wanita 

yang sedang hamil sebab zina itu mempunyai masa iddah dan 

haram baginya melakukan pernikahan saat menjalani masa 

iddah. Karena, dasar keharusan menjalani masa idda bertujuan 

untuk mengetahui bersihnya Rahim wanita hamil tersebut. dan 

jika masa iddanya belum selesai maka itu hukum pernikahannya 

batal. 

Syarat yang kedua adalah wanita yang telah melakukan 

zina telah bertaubat. Hal ini berdasarkan Al-Qur’an surat an-Nur 

ayat 3 yang berbunyi : 

                                                           
93 Ibid, 66. 



48 

 

 

Artinya: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan 
perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; 
dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan 
oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan 
yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang 
mu’min."(QS. an-Nu>r: 3).94 

Kata “az-zaniah” ini masih mengandung hukum zina 

sebelum wanita tersebut bertaubat. jadi ketika wanita zina itu 

bertaubat maka hilanglah status az-za>niah beserta konsekuensi 

hukumnya. Hal ini didasarkan atas sabda Rasulullah SAW :  

ا من الذن كمن ا ذن له   الت

Artinya: “Orang yang telah bertaubat dari dosa seperti orang 
yang tidak mempunyai dosa." (H.R. Ibnu Majah).95 

c) Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i berpendapat, bahwa 

menikahi wanita hamil itu dipandang sah, tanpa ada syarat 

apapun. 

Imam Syafi’i tidak mensyaratkan taubatnya wanita 

hamil sebab zina dikarenakan QS.an-Nur ayat 3 tersebut telah 

di-Nasakh oleh QS. An-Nur ayat 32: 

        

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara 
kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari 

                                                           
94 Depag RI , Al-Qur’an dan Terjemahannya, 351. 
95 Abdullah bin ahmad bin Muhammad bi Qudamah Adimisqi, Al-Mugni, Syarah Al-

Kabir , jilid 9, 328. 
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hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba 
sahaya-sahayamu perempuan …”96 

Seperti yang dijelaskan Imam Syafi’i dalam kitab al-Um, 

yang mengutip pendapat dari Sa’id bin al-Musayyab, salah 

seorang ahli tafsir dari Tabi’in yang didukung oleh Al-Kitab dan 

As-Sunnah. 

Karena penzina itu termasuk dalam kelompok “al-

Aya>mi” (yang belum nikah) dari kamu muslimin.97Karena itu, 

ayat di atas tidak dapat dijadikan sebagai hujjah penetapan suatu 

hukum. 

Mengenai keharusan beristibra' (menunggu kosongnya 

rahim) dengan satu kali haid bila si wanita tidak hamil. Dan bila 

hamil, maka sampai melahirkan kandungannya. Seperti hadits 

Rasulullah melarang menggauli budak (hasil pembagian) 

tawanan perang yang sedang hamil sampai melahirkan. Dan 

yang tidak hamil ditunggu satu kali haid, padahal budak itu 

sudah menjadi miliknya. 

Menurut imam Syafi’i hadits ini membicarakan masalah 

perempuan tawanan perang yang lagi hamil menjadi budak 

karena merupakan rampasan perang, buktinya ujung hadits ini 

menjelaskan bahwa perempuan yang tidak hamil memadai 

dengan istibra’ )menunggu masa tertentu untuk memastikan 

                                                           
96Depag RI , Al-Qur’an dan Terjemahannya, 549. 
97 Imam Syafi’i, al-U>m, Maktabah Syamilah, Juz. V, 148. 
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kosong rahim seorang budak perempuan) hanya dengan satu kali 

haid. Sedangkan istibra’ hanya dengan satu kali haid hanya 

berlaku pada budak, tidak berlaku pada perempuan merdeka. 

Perempuan-perempuan tawanan tersebut tidak dapat disamakan 

dengan kasus seorang perempuan yang hamil karena zina. 

Kehamilan pada perempuan tawanan perang berlaku istibra’, 

karena kehamilan perempuan tersebut adalah dikarenakan 

suaminya, oleh karena itu, wajib menunggu sampai melahirkan. 

Berbeda halnya dengan perempuan yang hamil karena zina, 

kehamilannya itu tidak dihormati. Oleh karena itu, tidak ada 

kewajiban ber’iddah. 

Jadi menikahi wanita hamil sebab zina dibolehkan 

menurut mazhab Syafi’i, tetapi makruh menggaulinya, karena 

keluar dari khilaf yang mengharamkannya. Keluar dari khilaf 

dianjurkan dalam syariat kita sesuai dengan kaidah fiqh : 

 ّ ج من الخ ف مستح   الخر
Artinya: “Keluar dari khilaf ulama, hukumnya dianjurkan.”98 

c. Kawin Hamil dalam kompilasi hukum Islam (KHI) 

Dalam realita masyarakat yang sudah tidak jarang lagi terjadi 

bahkan semakin tahun semakin meningkat dari akibat pergaulan bebas 

para remaja yaitu menyebabkan maraknya wanita remaja hamil akibat 

dari zina. 

                                                           
98 As-Suyuthi, al-Asaybah wa an-Naz}ir, al-Haramain, t.tp, Indonesia, 94. 
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Dalam KHI suatu perkawinan yang semula bertujuan untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah (tenang, tenteram, 

bahagia) yang di bina dengan cinta kasih saying (mawaddah-

warahmah) oleh suami istri dalam keluarga bersangkutan,99 sehingga 

dengan kasus kawin hamil akibat zina tersebut akan berubah menjadi 

aib dalam keluarga. Mengenai kasus kawin hamil terdapat dalam KHI, 

penikahan wanita hamil di atur pada pasal 53, yang berbunyi : 

1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria 

yang menghamilinya. 

2) Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (a) dapat 

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 

3) Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, 

tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung 

lahir.100 

Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam terhadap 

perkawinan wanita hamil adalah QS: an-Nur ayat 3, yang berbunyi. 

                 
  .   

                                                           
99  Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan peradilan Agama, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 1997), 44. 
100 Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Graha 

Pustaka, Yogyakarta), 153. 
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Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan 
perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan 
perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-
laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian 
itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”101 

Maksud ayat di atas ialah laki-laki pezian tidak pantas kawin 

kecuali dengan perempua pezina, demikian pula perempuan pezina 

tidak pantas kawin kecuali dengan laki-laki pezina. Dengan kesimpulan 

tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian 

pula sebaliknya. Persoalan menikahkan wanita hamil apabila dilihat 

dari KHI, penyelesaiannya jelas dan sederhana cukup dengan satu pasal 

dan tiga ayat. Yang menikahi wanita hamil adalah pria yang 

menghamilinya, hal ini termasuk penangkalan terhadap terjadinya 

pergaulan bebas, juga dalam pertunangan. Asas memperbolehkan 

pernikahan wanita hamil ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan 

kepastian hukum kepada anak yang ada dalam kandungan, dan 

logikanya untuk mengakhiri status anak zina.102 

 

 

                                                           
101 Depag RI , Al-Qur’an dan Terjemahannya, 351 
102  Jumaidi, “Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak”, dalam http://jumaidi-

eljumeid.blogspot.com/2009/11/perkawinan-wanita-hamil-dan-status-anak.html, di akases pada 
16 April 2015. 


