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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Hukum perkawinan yang berkembang hingga saat ini merupakan 

pelestarian (tindak lanjut) dan pengembangan hukum yang telah 

diperkenalkan Alla>h kepada generasi manusia terdahulu. Itulah sebabnya 

hukum perkawinan merupakan hukum yang selalu aktual dan diperlukan 

manusia.
1
 Kemudian dari itu perkawinan mempunyai beberapa pengertian. 

Perkawinan menurut hukum islam adalah suatu akad antara seorang calon 

mempelai pria dengan calon mempelai perempuan atas dasar kerelaan dan 

kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut 

sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara’ untuk  menghalalkan 

percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan 

menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.
2
 Kemudian 

perkawian menurut Undang – undang NO. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir 

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.
3
Perkawinan menurut KHI adalah 

                                                                 
1
Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2011), 1. 
2
 Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang – Undang 

(Bandung: Pustaka Setia, 2008),14. 
3
 Beni Ahmad Saebani Dan Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam di Indonesia 

(Bandung: Pustaka Setia, 2011),30. 
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akad yang sangat kuat atau mitha>qan gha>lizanuntuk mentaatai perintah Alla>h 

dan melaksanakannya merupakan ibadah.
4
 

Pernikahan merupakan ikatan suci di dalam menghidupkan 

sunnahRasu>lulla>h SAW, yang harus senatiasa dijaga sampai ajal menjeput. 

Dalam al-Qur’an pernikahan ini juga ditegaskan dalam suratal-Nisa> ayat 1  

 
 

“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.( Q.S al-Nisaa’ ayat 1)” 

 

Ayat di atas menerangkan tentang manusia yang di ciptakan seorang 

diri dan kemudian Alla>h menciptakan istri dari diri sendiri, yaitu H{aw>a yang 

di ciptakan dari Adam. Tentu saja yang dimaksud di sini dengan menikahinya 

secara sah sesuai dengan syari’at Islam sebagaimana bunyi arti “dengan 

(memperguakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain”5
 

Pernikahan yang ideal adalah pernikahan antara laki – laki yang masih 

perjaka dan perempuan yang masih gadis. Namun dengan perkembangan 

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

(Yogyakarta: Graha Pustaka),140. 
5
Hamka, Tafsir Al Azhar (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 243. 
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zaman yang semakin pesat dan banyaknya pengaruh budaya barat yang 

sedang melanda negara Indonesia, di mana hal – hal yang dapat mendukung 

terjadinya pergaulan bebas semakin terbuka, hal ini akan mendorong 

munculnya kehamilan diluar nikah. Demi menjaga nama baik keluarga dan si 

ibu yang mengandung, banyak praktik-praktik pernikahan yang tidak sesuai 

ketentuan syari’at Islamyang dilaksanakan oleh masyarakat walaupun yang 

menikahi tersebut laki-laki yang menghamili maupun yang bukan 

menghamili. Permasalahan terkait pernikahan bagi wanita hamil dengan laki-

laki yang bukan mengahmili inilah yang akan menjadi pengaruh besar 

terhadap perkembangan dunia hukum perkawinan. Oleh karena itu, perlu 

adanya ijtihad agar permasalahan tersebut tidak keluar dari ketentuan syar’i. 

Dalam hal mengawini perempuan hamil karena zina, para ulama fiqh 

berbeda pendapat dalam menghukuminya.Ima>m Abu>H{ani>fah dan Ima>m Al 

Sya>fi’i> mengatakan bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat 

dengan perkawinan dengan orang lain (tidak ada masa iddah). Pengertian 

kawin hamil sendiri adalah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar 

nikah baik dikawini oleh laki – laki yang menghamili maupun oleh laki – laki 

yang bukan menghamilinya.
6
lebih lanjut para ulama terkait menikahi wanita 

hamil dengan laki-laki yang bukan menghamili memberikan beberapa 

pendapat sebagaimana yang di kemukakan oleh  

Ima>m Muh{ammad Bin al-H{asa>n al-Syaibani> juga mengatakan bahwa 

pernikahanya itu sah, tapi haram baginya bercampur, selama bayi yang di 

                                                                 
6
Abd.Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2003), 124. 
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kandung belum lahir.
7
Sedangkan Abu> Yusuf mengatakan, bahwa keduanya 

tidak boleh dikawinkan sebab kalau dikawinkan, maka pernikahan itu batal.
8
 

Permasalahan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam diatur 

didalam pasal 53 mengenai permasalahan menikahi wanita hamil di luar 

nikah, yang berbunyi : 

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

menghamilinya. 

2). Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat 

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 

Pengertian Pasal diatas senada dengan bunyi dalam Al-Qura>n surat al-

nu>r ayat, yang berbunyi : 

 
“ 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 oran-orang yang mukmin”. 
 

Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak 

diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
9
Ketentuan 

ini mengharuskan bagi seorang wanita yang hamil diluar nikah untuk 

                                                                 
7
Ajat Sudrajat, Fikih Actual Membahas Problematika Hukum Islam Kontenporer 

(Ponorogo: STAIN Ponorogo press, 2008), 75. 
8
 Ibid.,76. 

9
 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 125. 
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dinikahkan dengan orang yang menghamilinya, hal ini di maksudkan untuk 

menjaga nasab anak dengan orang tua kandungnya.  

Kasus kawin hamil sebagaiman yang terjadi di masyarakatdesa Gandu 

yang terjadi pada tahun 2014 ada empat kasus kawin hamil, dimana dalam 

kasus tersebut laki-laki yang menikahi bukan yang menghamilinya melainkan 

laki-laki lain yang tidak melakukan perbuatan keji tersebut. Fenomena ini 

sering dikaitkan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 

ayat 1.
10

Dari observasi awal yang dilakukan oleh peniliti di Desa Gandu 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, terjadinya pernikahan wanita hamil 

dikarenakan dalam keadaan dharurat. Sehingga apabila pernikahan tersebut 

tidak dilaksanakan keluarga mempelai wanita tersebut akan menanggung aib 

dan cemoohan dari masyarakat. Prosesi pernikahan wanita hamil di desa 

gandu tersebut mulai dari peminangan sampai akad pernikahan pada 

umunyasama sebagaimana pernikahan pada umumnya, hanya saja 

pelaksanaan si wanita tersebut telah hamil duluan sebelum adanya akad yang 

sah. 

Agar permasalahan tidak terjadi secara berlarut-larut perlu adanya 

peran dari para tokoh, yakni NU dan Muhammadiyah, di mana kedua 

tokohtersebut  memiliki peran yang sangat signifikan dalam permasalahan 

perkawinan wanita hamil. Sehingga permasalahan tersebut dapat 

terselesaiakan sesuai dengan ketentuan agama maupun Negara. Sesuai dengan 

pilihan topik dalam kasus ini peniliti memilih pandangan tokoh NU dan 

                                                                 
10

Wawancara dengan Gus Rofiq Dhuri Sawo pada 20 maret 2015. 
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Muhammadiyahkarena di Indonesia sebagian besar masyarakatnya mengikuti 

ajaran kedua organisasi tersebut termasuk masyarakat Kec. Mlarak. Selain itu 

peneliti juga akan menggali data dari tokoh NU dan Muhammadiyah 

kecamatan mlarak terkait dengan kasus perkawinan wanita hamil yang 

menikah dengan laki – laki yang tidak menghamilinya. Karena menurut 

analisa penulis, kedua ormas tersebut ( NU dan Muhammadiyah) selalu 

bertentangan pendapat dalam hal ibadah, selain itu peneliti mengambil data 

dari Desa Gandu Kecamatan Mlarak dengan dasar kultur masyarakat Gandu 

yang beragam tentunya akan menghasilkan data yang bermacam – macam 

pula. 

Dari penjelasan diatas, penulis ingin meneliti bagaimana pendapat 

tokoh  NU dan Muhammadiyah kecamatan Mlarak terhadap pelaksanaan 

kawin hamil dengan laki-laki yang tidak mengahamilinya ditinjau dari KHI 

pasal 53 ayat 1. Dari sini penulis tertarik untuk mengangkat judul 

skripsi“PANDANGAN TOKOH NAHDHATUL ULAMA DAN 

MUHAMMADIYAH KECAMATAN MLARAK TENTANG KAWIN 

HAMIL DI DESA GANDU” 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami isi skripsi yang 

berjudul “PANDANGAN TOKOH  NAHDATUL ULAMA/NU DAN 

MUHAMMADIYAH KECAMATAN MLARAK TENTANG KAWIN 

HAMIL DI DESA GANDU”, maka pentinglah penegasan istilah : 
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1. KHI adalah rangkuman dari beberapa pendapat hukum yang diambil dari 

berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fiqih yang bisa dipergunakan 

sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan 

serta dihimpun kedalam satu himpunan. 

2. Kawin hamil adalah seorang wanita yang hamil diluar nikah baik dikawini 

oleh laki – laki yang menghamilinya maupun laki – laki yang bukan 

menghamilinya. 

3. Tokoh NU dalam hal ini adalah Pengurus MWC NU Kecamatan Mlarak. 

4. Tokoh Muhammadiyah dalam hal ini adalah Pengurus Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Kec. Mlarak 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pendapat tokoh Nadatul Ulama dan Muhammdiyah kecamatan 

Mlarak terhadap pelaksanaan perkawinan wanita hamil dengan laki – laki 

yang bukan menghamili di desa Gandu? 

2. Bagaimana relevansi pemahaman tokoh Nadatul Ulama dan 

Muhammadiyah kecamatan Mlarak mengenai pasal 53 ayat 1 KHI 

terhadap kasus perkawinan wanita hamil dengan laki – laki yang tidak 

menghamilinya? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun beberapa hal yang menjadi tujuan peneliti dalam penulisan 

skripsi ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui pendapat tokoh NU dan Muhammadiyah kecamatan 

Mlarak terhadap perkawinan wanita hamil dengan laki – laki yang tidak 

menghamilinya 

2. Untuk mengetahui pemahaman tokoh NU dan Muhammadiyah kecamatan 

Mlarak mengenai KHI pasal 53 ayat 1 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan pembahasan di atas, maka skripsi ini 

diharapkan berguna untuk: 

1. Untuk menambah h{a>sanah ilmu pengetahuan dan sebagai tambahan 

pengetahuan bagi akademis terkait dengan permasalahan perkawinan yang 

khususnya masalah perkawinan wanita hamil 

2. Agar dapat digunakan kajian lebih lanjut bagi penulis khususnya, para 

peneliti mengenai permasalahan perkawinan wanita hamil 

   

F. Kajian Pustaka 

Setelah meneliti beberapa skripsi, penulis belum menemukan yang 

secara khusus membahas tentang “PANDANGAN TOKOH NADATUL 

ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KECAMATAN MLARAK 

TENTANG KAWIN HAMIL DI DESA GANDU”, dimana dalam skripsi 

yang akan dibahas oleh penulis mengangkat kajian tokoh Ulama NU dan 

Muhammadiyah Kecamatan Mlarak yaitu terdapat kesenjangan antara teori 

dengan praktik terhadap pelaksanaan kawin hamil yaitu UU No.1 tahun 1974 
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tentang perkawinan dan KHI pasal 53 ayat 1. Meskipun demikian telah ada 

beberapa skripsi yang membahas tentang perkawinan wanita hamil yaitu:  

Pertama, skripsi oleh Nasrullah Ridho Ilhamtahun 2010, berjudul 

Ragam pemikiran tokoh Muhammadiyah Ponorogo tentang perkawinan 

wanita hamil, skripsi ini membagi menjadi beberapa tipe perbedaan dalam 

kasus wanita hamil yang dibagi menjadi tiga, yaitu: tipe tradisional, melarang 

perkawinan wanita hamil yang didasarkan pada ketetapan hukum Islam yang 

telah termuat dalam Al-Qur’an dan sunnah. Tipe moderat, membolehkan 

perkawinan wanita hamil dengan syarat yang menikahi adalah orang yang 

telah menghamili. Tipe liberal, pendapat yang membolehkan perkawinan 

wanita hamil karena aspek maslahah, dimana hukum harus mengutamakan 

maslahah bagi manusia dan tradisi lama harus diganti dengan tradisi yang 

baru. sehingga dalam dalam skripsi tersebut menjelaskan secara global 

tentang kawin hamil.
11

 

Kedua yaitu skripsi oleh Umi Salwati tahun 2012, berjudul 

Pandangan tokoh NU Ponorogo terhadap”Kawin Tutup”untuk wanita hamil. 

Tipologi pandangan tokoh NU Ponorogo adalah tradisionalistik dan 

reformistik. Selain berpegangan dengan ajaran islam namun tidak menolak 

adanya hukum baru agar sesuai dengan perkembangan zaman. Tentang 

pengaharaman menikahi wanita hamil, asalkan wanita bukan golongan yang 

                                                                 
11Nasrullah Ridlo Ilham, “Ragam Pemikiran Tokoh Muhammadiyah Ponorogo tentang 

Perkawinan Wanita Hamil” (Skripsi:STAIN Ponorogo, 2010). 



11 

 

 

haram dinikahi. Dan perbuatan yang haram (perzinaan) itu tidak 

menyebabkan haramnya perbuatan yang halal (pernikahan).
12

 

Selanjutnya yaitu skripsi oleh Tri Harnitahun 2009, berjudul 

Penyelesaian Kawin Hamil di Desa Mangkujayan. Skripsi ini meneliti 

tentang wanita hamil diluar nikah yang terjadi di Desa Mangkujayan, wanita 

tersebut selalu dinikahkan dengan pria yang menghamilinya dan perkawinan 

wanita hamil diluar nikah tersebut tidak menunggu kelahiran anaknya serta 

para pelaku kawin hamil diluar nikah yang terjadi di Desa Mangkujayan tidak 

melakukan perkawinan ulang setelah anak tersebut lahir. Sehingga dalam 

skripsi tersebut hanya melihat dari penerapan masyarakat terhadap KHI Pasal 

53 ayat 1 dengan hasil sesuai sedangkan dalam skripsi yang akan diteliti oleh 

penulis adalah mengkaji pemahaman tokoh ulama NU dan Muhammadyah 

Ponorogo terhadap KHI Pasal 53 ayat 1.
13

 

Selanjutnya skripsi Ulyana a’yunin nafisah tahun 2008 dengan judul 

menikahi wanita hamil diluar nikah menurut madhab Hanafi dan madhab 

zahiri. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut madhab Imam 

Hanafi wanita yang hamil diluar nikah boleh menikah baik dengan laki – laki 

yang menghamilinya maupun laki – laki yang tidak menghamilinya. Menurut 

madhab Imam Hanafi hukum dari menikahi wanita hamil diluar nikah adalah 

dihubungkan dengan ibunya saja, tidak dihubungkan dengan ayahnya. 

Sedangkan menurut madhab Zahiri wanita yang hamil diluar nikah tidak 

                                                                 
12Umi Salwati, “Pandangan Ulama NU Ponorogo terhadap”Kawin Tutup”untuk 

Wanita Hamil” (Skripsi:STAIN Ponorogo, 2012). 
13Tri Harni, “Penyelesaian Kawin Hamil di Desa Mangkujayan”, (Skripsi STAIN 

Ponorogo, 2009) 
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boleh menikah dengan siapapun sebelum dia bertobat terlebih dahulu. 

Menurut madhab Zahiri akibat hukum dari menikahi wanita hamil diluar 

nikah adalah anak tersebut tidak mempunyai nasab dengan ayahnya tetapi 

hanya dengan ibunya, karena pada hakekatnya akadnya fasid(rusak).
14

 

 

G. Metode Penelitian 

Dalam menelusuri dan memahami objek penilitian ini, penyusun 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Pendekatan dan jenis penelitian  

   Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif 

dan termasuk jenis penelitian lapangan (field reaserch) yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh penulis yang bertempat tinggal di lapangan yang 

menghasilkan data diskriptif berupa ucapan atau tulisan. 

2. Sumber Data Penelitian  

  Sumber penelitian yaitu menggunakan sumber data primer dan 

sekunder. Sumber primer yang penyusun maksud adalah sumber langsung 

yang ada di lapangan, yaitu tokoh NU dan Muhammadiyah yang berada di 

lingkup struktural pimpinan daerah Kecamatan Mlarak. Adapun sumber 

sekunder yang penyusun maksud adalah sumber tak langsung, yaitu hasil 

penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk – bentuk 

buku, karya ilmiah, artikel, sumber data lain yang menunjang dalam 

penulisan skripsi ini.  

                                                                 
14

  Ulyana A’yunin Nafisah, “Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah Menurut Madhab 
Hanafi Dan Zahiri”, (Skripsi STAIN Ponorogo, 2008) 
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3. Lokasi penelitian  

Peneliti memilih Desa Gandu kecamatan Mlarak sebagai tempat 

(obyek)  penelitian karena Desa Gandu termasuk unggul dalam hal agama. 

Dimana masyrakatnya memiliki pemahaman akan ajaran Islam didukung 

dengan berdirinya banyak Pondok Pesantren di Kec. Mlarak tersebut. 

Namun meskipun demikian masih ditemukan sebanyak empat kasus 

wanita hamil yang di nikahi oleh laki – laki yang tidaak menghamili, yang 

tidak sesuai dengan KHI pasal 53 ayat 1. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah : 

a) Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua belah 

pihak, yaitu pewawancara (interwiew) sebagai pengacu / pemberi 

pertanyaan dan yang memberi jawaban (interview).
15

 

Orang-orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah: 

1) Tokoh Muhammadyah untuk memperoleh informasi mengenai 

pendapat tentang pelaksanaan perkawinan wanita hamil dengan laki 

– laki yang bukan menghamilinya dan pemahaman terhadap pasal 53 

ayat 1 KHI. 

2) Tokoh NU untuk memperoleh informasi mengenai pendapat tentang 

pelaksanaan perkawinan wanita hamil dengan laki – laki yang bukan 

menghamilinya dan pemahaman terhadap pasal 53 ayat 1 KHI. 

                                                                 
15

Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta:Rrieneka Cipta:2008),127. 
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3) Tak’mir Masjid yang ada di Desa Gandu, untuk memperoleh 

informasi mengenai pendapat tentang pelaksanaan perkawinan 

wanita hamil dengan laki – laki yang bukan menghamilinya. 

4) Perangkat desa Gandu, untuk memperoleh informasi mengenai 

pendapat tentang pelaksanaan perkawinan wanita hamil dengan laki 

– laki yang bukan menghamilinya dan pemahaman terhadap pasal 53 

ayat 1 KHI. 

b) Dokumentasi adalah Catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, sketsa dan 

lain-lain.
16

 

5. Teknik Pengolahan Data  

a) Editing yaitu pemeriksaan kembali semua data – data yang terkumpul 

yang diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan 

keselarasan diantara masing – masing data serta pemisahan dari data 

yang tidak relevansi dan korelasinya.  

b) Organizing yaitu menyusun data secara sistematis data yang diperlukan 

dalam rangka paparan data yang sudah direncanakan sebelumnya sesuai 

dengan susunan sajian data yang dibutuhkan menjawab masing – 

masing masalah. 

                                                                 
16

Sugiyono, Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2008), 240. 
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c) Penemuan Hasil Riset, pelaksanaan analisa lanjutan dengan 

menggunakan toeri dan dalil – dalil tertentu sehingga diperoleh 

kesimpulan sebagai jawaban atas keseluruhan makalah yang diteliti.  

6. Teknik analisa data 

Setelah data terkumpul, penyusun mengadakan analisis data, yaitu 

proses penyederhanaan data kebentuk yang lebih mudah dibaca dan 

diinterpretasikan.
17

 Analisa data adalah merupakan proses pencarian  dan 

pengaturan  transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi – materi 

yang telah peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman, yakni 

mencari nilai – nilai dari suatu variabel yang tidak dapat diutarakan dalam 

bentuk angka – angka, tetapi dalam bentuk kategori – kategori. Dalam 

proses mencari kesimpulan peneliti menggunakan metode berfikir induktif, 

sehingga akan mengungkapkan kenyataan secara alamiah yaitu untuk 

mendapatkan kesimpulan ragam argumentasi tokoh NU dan 

Muhammadiyah Desa Gandu terhadap praktik perkawinan wanita hamil.  

 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dan pemahaman dalam skripsi ini, penulis 

mengelompokan menjadi lima bab, masing – masing bab terbagi menjadi 

beberapa sub bab semuanya merupakan suatu pembahasan yang utuh dan 

saling berkaitan antara satu dengan yang lain, sistematika pembahsan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

                                                                 
17

 Emzir, Metodologi Kualitatif Analisis Data  (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 

2011), 85. 
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BAB I berisi pendahuluan. Pada bab ini diberikan penjelasan tentang 

gambaran umum penelitian. Sedang penyusunannya terdiri darilatar belakang, 

rumusan masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II berisi landasan teori sebagai pedoman umum yang digunakan 

untuk menganalisa permasalahan – permasalahan pada bab III. Adapun dalam 

kerangka teoritik ini pembahasannya meliputi definisi perkawinan,hukum 

menikahiwanita hamil menurut fiqh dan hukum menikahi wanita hamil 

menurut Kompilasi Hukum Islam. 

BAB III berisi temuan penelitian, dalam bab ini berisi tentang hasil-

hasil penelitian di lapangan yang meliputi gambaran umum Desa Gandu 

meliputi sejarah Desa Gandu, letak geografisDesa Gandu, serta proses 

pelaksanaan perkawinan wanita hamil dengan laki – laki yang bukan 

menghamilinya di Desa Gandu KecamatanMlarak dan memaparkan alasan 

tokoh NU dan Muhammadiyah Kecamatan Mlarak. 

BAB IV berisi analisa pendapat tokoh Nadatul Ulama dan 

Muhammdiyah kecamatan Mlarak terhadap pelaksanaan perkawinan wanita 

hamil dengan laki – laki yang bukan menghamili di Desa Gandu, serta 

pemahaman ulama Nadatul Ulama dan Muhammadiyah kecamatan Mlarak 

mengenai pasal 53 ayat 1 KHI terhadap kasus perkawinan wanita hamil 

dengan laki – laki yang tidak menghamilinya. 
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Bab V berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Bab ini 

dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami intisari dari 

penelitian ini.  
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BAB II 

PERKAWINAN WANITA HAMIL PERSPEKTIF KHI DAN FIQH 

 

B. PERKAWINAN 

1). Pengertian Perkawinan 

Dalam istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) 

yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan 

memakai kata-kata nikah atautazwij. Dari ulasan di atas hakikat 

perkawinan seolah – olah hanya pelampiasan hawa nafsusyahwat saja, 

upaya penghindaran diri dari dosa akibat perzinaan, atau pelegalisasian 

hubungan antara pria dan wanita saja. Sedikitpun tidak tersirat dalam 

defenisi tersebut suatu yang karenanya membuat arti perkawinan lebih 

mulia dibandingkan sebagai pelampiasan kebutuhan biologis semata. 

Maka dari itu pengertian nikah lebih diluasakan agar 

pemahamanterhadap gambaran tentang arti nikah lebih  komprehensif, 

yaitu dengan pengertian sebagai berikut : 

Nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul 

antara seorang laki-laki dan seorang wanita dan saling menolong, serta 

menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya. 

Rumusan defenisi tersebut mengandung defenisi yang pertama, 

yaitu kebolehan hubungan seksual, juga menyiratkan bahwa perkawinan 

mengandung aspek hukum, aspek gotong-royong atau tolong 

menolong.Akibatnya pelaku perkawinan dihadapkan kepada tanggung 
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jawab serta hak-hak yang dimilikinya. Defenisi yang kedua, tampak 

bahwa esensi perkawinan tidak titik beratkan kepada masalah biologis 

semata, melainkan adanya suatu kewajiban untuk menciptakan 

pergaulan yang harmonis yang diliputi rasa sayang menuju cita – cita 

bersama.
18

 

2). Rukun dan Syarat Perkawinan 

Tujuan dari pernikahan sangatlah mulia, yaitu membentuk 

keluarga yang bahagia, rasa nyaman, dan kekal abadi. Pernikahan tidak 

cukup hanya dengan ikatan lahir atau batin, melainkan harus dengan 

keduanya. Adanya syarat sah pernikahan merupakan yang paling utama 

untuk menentukan waktu sepasang laki – laki dan perempuan dihalalkan 

berkumpul, sehingga terbebas zina. Sebab zina, perbuatan yang sangat 

kotor dan dapat merusak kehidupan manusia. Menurut ajaran Islam, 

zina merupakan dosa besar yang bukan saja menjadi urusan pribadi 

yang bersangkutan, melainkan termasuk pelanggaran hukum dan wajib 

memberi sanksi – sanksi bagi yang melakukanya. 

Berkaitan dengan rukun dan syarat pernikahan, Sayyid Sabiq 

mengatakan bahwa syarat sahnya pernikahan adalah pertama, 

perempuan yang hendak dinikahi adalah yang halal untuk dinikahi oleh 

laki-laki yang bersangkutan, bukan perempuan yang haram untuk 
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 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: CV.Pustaka 
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dinikahi karena saudara sekandung misalnya. Kedua, adanya para saksi 

dalam pernikahan. Ketiga, adanya Ijab Kabul.
19

 

Pernikahan telah sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. 

Adapun yang termasuk dalam rukun pernikahan antaraa lain adalah:
20

 

a). Akad nikah dilakukan oleh mempelai laki – laki dan wanita 

b). Adanya akad ijab qabul, yaitu perkataan dari pihak wali wanita atau 

wakilnya dan diterima oleh pihak laki – laki atau wakilnya  

c). Adanya wali dari calon istri 

d). Adanya dua orang saksi 

Apabila ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka 

pernikahan di anggap tidak sah. Oleh karena itu, di haramkan bagi 

keduanya berkumpul (berhubungan badan). Sebaliknya, jika semua 

rukun dan syarat terpenuhi, maka pernikahanya sah. 

3). Dasar Hukum Perkawinan 

Dalam ajaran Islam, perkawinan bukan sekadar hubungan yang 

terjadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi berkaitan dengan fitrah 

manusia dan sunnah Rasul yang mengacu pada niat seseorang untuk 

melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu hukum perkawinan dapat 

berubah-ubah. Hukum perkawinan dapat menjadi Wajib, apabila kedua 

mempelai mampu secara fisik, materi, dan mentalitas batiniyahnya. Jika 

orang dengan kondisi ini tidak menikah, ia akan berdosa sebab nafsu 
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 Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-
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 Atiqah Hamid, Buku Lengkap Fiqh Wanita  (Jogjakarta:DIVA 
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seksualnya tidak dapat ditahan lagi, kecuali apabila seseorang yang 

telah mampu secara lahiriah dan batiniah, tetapi ia masih mampu 

menahan hawa nafsu seksualnya, menikah baginya adalah Sunnah. 

Bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan lahiriah atau 

batiniah, menurut Sayyid Sabiq, Haram untuk menikah. Ia tidak 

dibenarkan menikah karena akan membahayakan hidup rumah 

tangganya. Demikian dengan hanya mengandalkan kemampuan 

seksualitasnya, tetapi secara ekonomi dan materielnya masih nol, 

pernikahannya menjadi Makruh.
21

 

 

Artinya:”Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian dari kamu sekalian 

dan hamba-hamba sahaya pria kalian yang shalih-shalih dan 

sahaya0sahaya wanita kalian”(An-Nur:32) 

 

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa sudah sepantasnya kita 

mencari jodoh dari orang baik. Namun hal ini bertolak belakang dengan 

kondisi saat ini. Seorang laki-laki menikahi wanita hamil yang bukan 

hasil perbuatannya. 

Sedangkan yang dimaksud kawin hamil adalah perkawinan yang 

dilakukan setelah adanya hubungan kelamin yang dilakukan oleh 

seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menyebabkan seorang 

wanita hamil sebelum melakukan akad perkawinan yang sah menurut 

hukum agama. Dan wanita yang hamil di luar nikah dikawini oleh laki-
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laki yang mengahimilinya maupun yang bukan menghamilinya. Di dalam 

Islam dianjurkan menikah karna merupakan jalan yang paling sehat dan 

tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis
22

. Dalam hal ini mengawini 

perempuan hamil karena zina, para ulama fiqh berbeda pendapat dalam 

menghukuminya.Ima>m Abu>H{ani>fah dan Ima>m Al Sya>fi’i> mengatakan 

bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan 

perkawinan dengan orang lain (tidak ada masa iddah), tidak boleh 

menggaulinya sehingga ia melahirkan.
23

 

Ima>m Muh{ammad Bin al-H{asan al-Syaibani>juga mengatakan 

bahwa pernikahanya itu sah, tapi haram baginya bercampur, selama 

bayi yang dikandung belum lahir. Sedangkan Abu> Yusuf mengatakan, 

bahwa keduanya tidak boleh dikawinkan sebab kalau dikawinkan, maka 

pernikahan itu batal.
24

 

Ibnu Qudamah sependapat dengan Abu>Yusuf, bahwa seorang 

laki-laki tidak boleh mengawini seorang wanita yang diketahuinya telah 

berbuat zina dengan orang lain kecuali dengan syarat: 

a). Wanita tersebut telah melahirkan, bila ia hamil. Jadi dalam keadaan 

hamil tidak boleh dikawin. 

b). Wanita tersebut telah menjalankan dera baik dia hamil atau tidak.
25
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C. HUKUM PERKAWINAN WANITA HAMIL MENURUT KHI 

Perkawinan yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 

adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitha>qan gha>lizan 

untuk menaati perintah Alla>h dan melaksanakannya merupakan 

ibadah.
26

Perumusan Kompilasi Hukum Islam ini adalah menyiapkan 

pedoman yang seragam bagi pengadilan agama dan menjadi hukum positif, 

yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.
27

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur didalam pasal 53 mengenai 

permasalahan menikahi wanita hamil di luar nikah, yang berbunyi :  

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

menghamilinya. 

2). Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat 

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 

3). Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak 

diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
28

 

Pasal 53 juga dikuatkan oleh pendapat dari Ibnu Hazm bahwa 

keduanya boleh dikawinkan dan boleh bercampur, dengan ketentuan bila ia 

telah bertaubat dan menjalani hukuman dera karena telah berzina. Pendapat 
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ini juga berdasarkan hukum yang telah ditetapkan oleh sahabat Nabi, antara 

lain:
29

 

1. Ketika Jabir Bin ‘Abdilla>h ditannya tentang kebolehan mengawinkan 

orang yang telah berzina, maka beliau berkata:” boleh mengkawinkannya 

asalkan keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya. 

2. Seorang laki-laki bertanya kepada Abu> Bakar: “Wahai Amirul mukminin, 

putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku ingin keduanya 

dikawinkan.” Ketika itu Abu> Bakar memerintahkan kepada Sahabat lain 

untuk melakukan hukum dera kepada keduanya kemudian dikawinkannya. 

Kebolehan kawin dengan perempuan hamil menurut ketentuan diatas 

terbatas pada laki-laki yang menghamilinya. Hal ini sesuai Firman Allah 

suratAn-Nu>r ayat 26: 

 
Artinya:”Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki 

yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita 

yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- laki yang baik adalah 

untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari 

apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan 

dan rezki yang mulia (surga)”. 

 

Ayat tersebut juga dikuatkan dengan Surat An-Nu>r ayat 3: 
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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 oran-orang yang mukmin”. 
 

Jika ditelusuri ditelusuri turunya  ayat di atas, disebutkan dari 

riwayat Mujtahid Ata„ dan Ibnu Abi> Rabi’ah serta Qatadah menyebutkan 

bahwa orang-orangMuhajirin tiba di Madinah, diantara mereka ada orang 

fakir, tidak memiliki harta dan mata pencaharian, dan di Madinah terdapat 

wanita-wanita tuna susila yang menyewakan diri mereka, mereka pada saat 

itu termasuk usia subur warga Madinah. Pada tiap-tiap orang dari mereka 

terdapat tanda dipintunya seperti papan nama dokter hewan, dimaksudkan 

agar dikenali bahwa ia adalah pezina. Tidak ada seorang pun yang masuk 

kecualai laki-laki pezina dan orang-orang musyrik. Orang –orang fakir 

Muhajirin senang terhadap pekerjaan mereka, lalu mereka berkata:”Mereka 

kemudian memohon izin kepada Rasululla>h Saw, maka turunlah ayat 3 

suratAn-Nu>r di atas. 

Dari penjelasandi atas dapat ditegaskan bahwa kawin hamil hanya 

dibolehkan dengan laki-laki yang menghamilinya, dengan dasar menjaga 

nilai dan martabat orang beriman. Selain itu menjelaskan kedudukan hukum 

anak zina tersebut. Akan tetapi yang terjadi di masyarakat adalah laki-laki 

lain yang bersedia menjadi bapak dari anak yang dikandung wanita, karena 

laki-laki yang menghamilinya raib. Dalam kasus seperti ini, bahwa jika 

mengambil analogi (qiyas) kepada wanita hamil yang dicerai atau ditinggal 
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mati, masa iddahnya adalah sampai bayi yang dikandungnya lahir. Jadi 

wanita hamil tidak dibenarkan menikah dengan laki-laki yang tidak 

menghamilinya sampai bayi yang dikandungnya lahir.
30

 

Berdasarkanpenjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penyelesaian kasus pernikahan wanita hamil yaitu wanita tersebut dapat 

dinikahkan dengan pria yang menghamilinya dengan syarat ia telah bertobat, 

pernikahan tersebut dapat dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran anaknya. 

hal ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan status terhadap anak yang 

dikandungnya. Karena pada dasarnya bayi yang dilahirkan di dunia ini 

adalah suci tidak menanggung dosa kedua orang tuanya, orang tuanyalah 

yang menanggungnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Najm ayat 

38: 

 
 

Artinya:”bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang 

lain”31
 

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa kelak diakhirat, setiap 

manusia mempertanggung jawabkan sendiri segala amal perbuatan 

dihadapan Allah SWT, tanpa bisa mewakilkan atau diwakilkan dengan orang 

lain. 

 

D. DASAR ISTINBATH HUKUM NU DAN MUHAMMADIYAH 

1. Dasar Istimbath Hukum NU 
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Nahdatul Ulama sebagai jam‟iyah diniyah adalah wadah bagi para 

ulama dan pengikut – pengikutnya yang di dirikan pada 16 Rajab 1344 H/31 

januari 1926 M, dengan tujuan untuk memelihara, melestarikan, 

mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan 

Ahlusunnah Waljam>aah dan menganut salah satu mazhab empat, masing - 

masing Abu> H{ani>fah an-Nu’man, Ima >m M>alik bin Anas, Ima>m Muh{ammad 

bin Idri>s Al-Sya>fi’i >, dan Ima>m Ah{mad bin Hanbal, serta memepersatukan 

langkah para ulama dan pengikut – pengikutnya dalam melakukan kegiatan-

kegiatannya yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, 

kemajuan bangsa, dan ketinggalan harkat dan martabat manusia.
32

 

Menelusuri metode istimba>t{hukum Nahdatul Ulama tidak bisa 

terlepas dari Bahthul Masail. Lembaga ini berada dilingkungan Nahdatul 

Ulama yang bertugas mengambil atau menetapkan keputusan-keputusan 

hukum. Metode ijtihad Bahthul Masail NU ditetapkan dalam Musyawarah 

Nasional (Munas) alim ulama NU dibandar lampung pada tanggal21-25 

Januari 1992.
33

 

Secara garis besar, metode pengambilan keputusan hukum yang 

ditetapkan oleh NU dibedakan menjadi dua bagian yaitu ketentuan umum 

dan pengambilan keputusan. Dalam ketentuan umum dijelaskan mengenai al-

kutub al mutabarat yaitu kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan 

akidah ahlussunnah waljama>„ah. 
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Selanjutnya sistem pengambilan hukum dilingkungan NU adalah 

sistem pengambilan keputusan, yaitu: 

a. Apabila jawaban atas masalah atau pertanyaan telah terdapat dalam 

kitab-kitab di atas terdapat satu qalh atau wajh maka qalh atau wajh 

tersebut dapat digunakan sebagai jawaban atas keputusan. 

b. Apabila jawaban atas masalah terdapat dalam kitab standar, namun 

dalam kitab tersebut terdapat beberapa qalh atau wajh yang dilakukan 

adalah taqrir jama>„iuntuk menentukan pilihan salah satu qawlatau wajh. 

Prosedurpemilihan salah satu pendapat dilakukan dengan: pertama, 

mengambil pendapat yang lebih maslahat atau yang lebih kuat. Kedua, 

sedapat mungkin melakukan pemilihan pendapat dengan 

mempertimbangkan tingkatan sebagai berikut: 

1).Pendapat yang disepakati oleh As-Syaikha>ni (Ima>m Nawa>wi> dan 

Rafi„i>) 

2).Pendapat yang dipegang oleh Ima>m-Nawa>wi>saja. 

3).Pendapat yang dipegang oleh Rafi„i> saja. 

4).Pendapat yang didukung oleh mayoritas utama 

5) Pendapat ulama yang terpandai 

6) Pendapat yang paling wara 

c. Apabila jawaban atas maalah atau pertanyaan tidak terdapat sama sekali 

dalam kitab-kitab standar (baik qawl maupun wajh), langkah yang 

dilakukan adalah ilh{aqyang dilakukan oleh ulama‟ (ahli) secara jama‟I 
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(kolektif). Ilh{aqdilakukan dengan memperhatikanmulh{aq bih, mulh{aq 

ilaih, dan wajh al-ilh{aq. 

d. Apabila jawaban atas maalah atau pertanyaan tidak terdapat sama sekali 

dalam kitab-kitab standar (baik qawl maupun wajh), dan memungkinkan 

untuk dilakukan ilh{aq. Langkah yang ditempuh adalah istimba>t{h secara 

kolektif dengan prosedur bermadhhab secara manhaji oleh para ahlinya.
34

 

 

2. Dasar Istimbath Hukum Muhammadyah 

Muhammadyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada 18 

November 1912 di Yogyakarta. 
35

Muhammadiyah merupakan gerakan 

dakwah Islam yang menekankan al-qura>n dan as-Sunnah sebagai sumber 

ajaran, nahi> munkarsebagai tema perjuangan, dan Baldatun t{ayyibatun 

warabbun ghafu>r sebagai cita – cita. Sebagai organisasi kemasyarakatan, 

Muhammadiyah sejak awal berdinya (pada masa kolonial Belanda ) telah 

melengkapi diri dengan beberapa Majelis untuk mengantisipasi kebutuhan 

umat dan bangsa terhadap pengamalan syariat islam. Salah satu Majelis 

yang terdapat di dalam struktur organisasi Muhammadiyah adalah Majelis 

Tarjih.
36
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Majelis Tarjih (selanjutnya disebut Tarjih) baru berdiri 15 tahun 

setelah berdirinya Muhammadiyah, sebagai respon terhadap banyaknya 

perbedaan yang muncul seiring semakin banyaknya simpatisan dan 

anggotanya. Tepat pada Muktamar Muhammadiyah XVI di Pekalongan 

tahun 1927, diputuskan untuk membentuk Majelis Tarjih, yaitu suatu 

lembaga yang bertugas mengurusi dan membimbing masalah-masalah 

keagamaan yang timbul di lingkungan Muhammadiyah.
37

 

Metode istimba>t{h Muhammadyah, tidak terlepas dari peran Majlis 

Tarjih , lembaga yang berfungsi sebagai “pabrik hukum”. Pokok-pokok 

Manhaj Majlis Tarjih dalam menetapkan keputusan meliputu: 

a. Di dalam beristidlal, dasar utama adalah Al-Qura>n dan As-Sunnah ash-

s{hah{ih{ah. Ijtihad dan istimba>t{h atas dasar i„llat (sebab) terhadap hal-hal 

yang tidak terdapat di dalam nash dapat dilakukan, sepanjang tidak 

menyangkut bidang taabbudi, dan memang merupakan hal yang 

dihajatkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan kata 

lain, Majelis Tarjih menerima Ijtihad, termasuk qiyas sebagai cara 

dalam menetapkan hukum yang tidak ada nashnya secara langsung. 

b. Dalam memutuskan sesuatu keputusan dilakukan dengan cara 

musyawarah. Dalam masalah ijtihad digunakan sistem ijtihad ijma‟iy. 

Dengan demikian pendapat perorangan dari anggota majelis tidak 

dipandang sebagai pendapat majelis. 
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c. Tidak mengikat diri kepada suatu madzhab, tetapi pendapat Imam – 

imam madzhad dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan 

hukum, sepanjang sesuai dengan jiwa Al-Qura>n dan As-sunnah atau 

dasar – dasar lain yang dipandang kuat. 

d. Berprinsip terbuka dan toleran, dan tidak beranggapan bahwa hanya 

keputusan Mejalis Tarjih yang paling benar. Keputusan diambil atas 

dasar landasan dalil – dalil yang dipandang paling kuat yang di dapat 

ketika putusan di ambil. 

e. Di dalam masalah „Aqidah (tauhid), hanya dipergunakan dalil-dalil yang 

mutawwatir. 

f. Tidak menolak ijma‟ sahabat, sebagai dasar suatu keputusan. 

g. Terhadap dalil – dalil yang Nampak mengandung ta„arud{digunakan 

cara: Al jam„u wat taufiq dan kalau tidak dapat baru dilakukan tarjib. 

h. Menggunakan “Saddu dhara‘i>” untuk menghindari terjadinya fitrah dan 

mafsadah. 

i. Menta‟lil dapat digunakan untuk memahami kandungan dalil-dalil Al-

Qura>n  dan As-sunnah sepanjang sesuai dengan tujuan Shari‟ah. Adapun 

qaidah:”Al-H{ukmu yaduru ma„a „illatihi wuju>dan wa„adaman” dalam 

hal – hal tertentu dapat berlaku. 

j. Penggunaan dalil – dalil untuk menetapkan sesuatu hukum dilakukan 

dengan cara komprehensip, utuh dan bulat, tidak terpisah. 

k. Dalil – dalil umum Al-Qura>n dapat ditakhsis dengan hadis Ahad, kecuali 

dalam bidang aqidah. 
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l. Dalam mengamalkan agama Islam menggunakan prinsip “At-Taisir”Al-

Qura>n dan As-sunnah, pemahamanya dapat dengan menggunakan akal 

sepanjang diketahui latar belakang dan tujuannya, meskipun harus di 

akui bahwa akal bersifat nisbi, sehingga prinsip mendahulukan nash dari 

pada akal memiliki kelenturan dalam menghadapi perubahan situasi dan 

kondisi. 

m. Dalam hal –hal yang termasuk Al-Umurud Duniawyiyah yang tidak 

termasuk tugas para Nabi, penggunaan akal sangat diperlukan demi 

untuk tercapainya kemaslahatan ummat. 

n. Untuk memahami nash yang musytarak, faham sahabat dapat diterima. 

o. Dalam memahami nash, makna dhahir didahulukan dari ta‟wil dalam 

bidang aqidah. Dan ta‟wil sahabat dalam hal ini tidak harus diterima. 

p. Jalan ijtihad yang telah ditempuh meliputi: 

1). Ijtihad Bayani, yaitu ijtihad terhadap nash yang mujmal, baik karena 

belum jelas makna lafaz yang di maksud, maupun karena lafaz itu 

mengandung makna ganda, mengandung arti mushtarak, ataupun 

karena pengertian lafaz dalam ungkapan yang konteksnya mempunyai 

arti yang banyak penafsiran (mutashabih), ataupun adanya beberapa 

dalil yang bertentangan (ta„arudh). Dalam hal yang terakhir 

digunakan jalan ijtihad dengan jalan tarjih. 

2). Ijtihad Qiyasiy, yaitu menyeberangkan hukum yang telah ada nashnya 

kepada masalah baru yang belum ada hukumnya berdasarkan nash, 

karena adanya kesamaan “illah. 
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3). Ijtihad Ishtishlahiy, yaitu ijtihad terhadap masalah yang tidak 

ditunjuki nash sama sekali secara khusus, maupun tidak adanya nash 

mengenai masalah yang ada kesamaannya. Dalam masalah yang 

demikian penetapan hukum dilakukan berdasarkan „illah untuk 

kemaslahatan.
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