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ABSTRAK 

 

Winanda Putri, Levi. 210117075. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Hadhanah 

Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Kandung (Studi Kasus di Desa 

Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun). 

 Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Anis Hidayatul Imtihanah, M.H.I. 

Kata Kunci/Keyword: Hak asuh anak di bawah umur (Hadhanah) dan Maslahah 

Mursalah 

Hak asuh anak di bawah umur (Hadhanah) merupakan hak untuk memelihara 

anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang sehat akalnya. 

Masalah Hadhanah mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Apabila di dalam 

rumah tangga terjadi perceraian, yang lebih berhak untuk mengasuh anak adalah 

pihak ibu atau garis keturunan ibu ke atas. Sedangkan yang terjadi di salah satu 

keluarga di Desa Kincang Wetan karena  ibu bekerja di luar negeri sehingga hak asuh 

anak diberikan kepada Ayah kandungnya. Dengan demikian terdapat perbedaan 

antara ketentuan dalam hukum Islam serta putusan Pengadilan. Dengan adanya 

permasalahan tersebut, maka penulis melakukan penelitian mengenai pelimpahan hak 

asuh anak di bawah umur kepada Ayah. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan hak 

hadhanah anak yang belum mumayyiz yang diberikan kepada Ayah ditinjau dari 

Kompilasi Hukum Islam? (2) Bagaimana tinjauan maslahah mursalah terhadap hak 

hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz kepada Ayah Kandung? 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang hak hadhanah 

anak yang belum mumayyiz yang diberikan pada ayah kandung. Adapun jenis 

penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan 

metode kualitatif, sedangkan tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah 

dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak hadhanah anak yang belum 

mumayyiz diberikan ke ayah karena ibu bekerja di luar negeri, dan untuk 

pemeliharaan anak sejak ikut ayahnya mendapatkan pemeliharaan yang baik. 

Berdasarkan Hukum Islam hak hadhanah diberikan pada ayah diperbolehkan karena 

ibu berhalangan untuk mendapatkan hak tersebut. Berdasarkan maslahah mursalah 

hak hadhanah diberikan ke ayah diperbolehkan karena untuk mewujudkan kebaikan, 

selain itu karena anak tersebut sudah terbiasa ikut ayahnya sejak kecil, dan agar hak-

hak anak tetap terpenuhi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal 

dan berpasang-pasangan agar mereka cenderung satu sama lain, saling 

menyayangi dan saling mencintai. Bagi umat Islam terdapat aturan untuk 

hidup bersama yaitu seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.  

Pernikahan dalam literature Fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua 

kata, yaitu nikah dan zawaj. Kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-

hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur‟an dan hadis Nabi.
1
 Kata 

na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur‟an dengan arti kawin, seperti dalam 

surat an-Nisa ayat 3 :  

َه الىَِّسۤاِء َمثْٰىً َوثُٰلَث َوُرٰبَع ۚ فَِاْن  َواِْن ِخْفتُْم اََّلا تُْقِسُطْىا فًِ اْليَٰتٰمً فَاْوِكُحْىا َما َطاَب لَُكْم ّمِ

اََّلا تَْعِدلُْىا فََىاِحدَةً اَْو َما َملََكْت اَْيَماوُُكْم    ِخْفتُمْ   

 
“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka 

kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau mepat 

orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang”
2  

 
Tujuan pernikahan secara umum yang diinginkan oleh semua orang adalah 

untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju 

kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.
3
  

                                                           
1
 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006) 35 

2
 Al-Qur’an, 4:3 
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Namun, sebuah kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan dengan 

baik, ada kalanya keadaan itu tidak baik dan terlebih lagi bisa kearah pada 

perceraian. Walaupun perceraian sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah tetapi 

apabila semua cara sudah dilakukan, ternyata tidak bisa dipertahankan maka 

perceraian adalah jalan keluarnya. Berbagai permasalahan timbul akibat 

terjadinya perceraian, baik permasalahan harta bersama sampai permasalahan 

siapa yang lebih berhak mengasuh anaknya (hadhanah) termasuk mengenai 

nafkah yang akan diberikan kepada anak tersebut. 

Anak adalah amanah sekaligus Karunia Allah SWT, yang senantiasa harus 

kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai 

manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa, dan 

bernegara, anak adalah masa depan.
4
 

Hadhanah menurut istilah Fiqih adalah memelihara anak dari segala macam 

bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga jasmani dan rohani, menjaga 

keamanan dan kebersihan, mengusahakan pendidikan, hingga mampu berdiri 

sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang Muslim.  

Hadhanah merupakan suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang 

tuanya, karena tanpa hadhanah akan mengakibatkan anak akan menjadi terlantar 

                                                                                                                                                                      
3
 Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqih Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 12 

4
 Paulus Maruli Tamba, Realisasi Pembentukan Hak Anak yang Diatur Dalam Konstitusi 

Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan, (Yogyakarta: Universitas 

Atma Jaya, 2016), 1 
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dan sia-sia hidupnya. Ulama Fiqh sepakat mengatakan bahwa prinsipnya 

merawat dan mendidik adalah kewajiban bagi orang tua, karena bila anak masih 

kecil maka akan berakibat rusak pada diri anak dan masa depan mereka bahkan 

bisa mengancam eksistensi jiwa mereka.
5
 

Sedangkan Maslahah secara bahasa berarti manfaat, mewujudkan manfaat 

dan menghilangkan kerugian. Jadi setiap yang bermanfaat adalah maslahah. 

Maslahah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong 

kepada kebaikan manusia”. Dalam arti umum yaitu segala sesuatu yang 

bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti 

menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau 

menghindari seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Dengan begitu, 

maslahah itu mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan 

kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudharatan.
6
 

Seperti halnya hadhanah yang peneliti temukan di Desa Kincang Wetan, 

Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Dalam kasus yang terjadi dalam keluarga 

Bapak Sumarno dan Ibu Dewi Wulandari hak asuh anak jatuh kepada Ayah 

kandung karena ibu bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) sejak anak 

belum mumayyiz, bahkan sebelum bercerai pihak ayah dan ibu sudah pisah 

                                                           
5
 Satria Efendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: 

Kencana, 2004), 166 
6
 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009), 345 
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rumah, hal tersebut terjadi karena fakor ekonomi yang menjadi kendala utama 

dalam kehidupan rumah tangga tersebut. 

Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pada 

kenyataannya masih banyak anak yang tidak terpenuhi hak-haknya dalam 

mencukupi kehidupannya, perlakuan orang tua terhadap anaknya mengenai 

pelaksanaan perlindungan hak-hak anak pasca perceraian selama ini berbanding 

terbalik dengan ketentuan pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana 

yang tercantum dalam undang-undang perlindungan anak. 

Dengan perginya ibu keluar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) 

cenderung melalaikan kewajibannya terhadap pemenuhan hak-hak anaknya. 

Sedangkan tugas ayah di sini sebagai orang yang membiayai anak hingga 

dewasa, faktanya ayah tersebut melalaikan kewajibannya untuk memenuhi 

kebutuhan anaknya dikarenakan tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak 

bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Atas dasar kasus yang terjadi di atas, maka menarik untuk dilakukan 

penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Hadhanah Anak 

yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung” (Studi Kasus di Desa Kincang 

Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun). 
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B. Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang timbul dalam penelitian ini berdasarkan pemaparan 

latar belakang di atas adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan hak hadhanah anak yang belum mumayyiz yang 

diberikan kepada Ayah ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam ? 

2. Bagaimana tinjauan maslahah mursalah terhadap hak hadhanah bagi anak 

yang belum mumayyiz kepada Ayah Kandung ? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Menjelaskan bagaimana pelaksanaan hak hadhanah anak yang belum 

mumayyiz yang diberikan kepada Ayah Kandung ditinjau dari Kompilasi 

Hukum Islam 

2. Menjelaskan bagaimana tinjauan maslahah mursalah terhadap hak hadhanah 

bagi anak yang belum mumayyiz kepada Ayah Kandung 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk : 

1. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan teoritis mengenai 

hak hadhanah anak yang diberikan kepada Ayah Kandung di Desa Kincang 

Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun dan diharapkan dapat menjadi 

tambahan referensi dalam penelitian selanjutnya tentang hak hadhanah anak. 
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2. Praktis 

a. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan wacana pengetahuan bagi 

masyarakat tentang hak hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada 

Ayah Kandung. 

b. Untuk peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai syarat untuk 

mendapatkan gelar strata satu. 

E. Telaah Pustaka 

Penelitian tentang Hadhanah telah banyak dilakukan sebelumnya dan 

ditemukan beberapa judul skripsi dan karya ilmiah yang memiliki kemiripan 

dengan judul penelitian ini, akan tetapi secara substansi memiliki perbedaan. 

Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan antara 

lain: 

Pertama, Karya Ilmiah oleh Jumroh yang berjudul Hak Hadhanah Bagi Anak 

yang Belum Mumayyiz kepada Ayah (Studi Analisis Putusan 

no.1235/pdt.g/2017/PA.Srg) Penelitian ini membahas tentang bagaimana 

pertimbangan hukum yang mendasari putusan perkara 

NO.1235/Pdt.G/2017/PA.Srg ? dan Bagaimana pandangan Fiqh dan ketentuan 

Undang-Undang yang berlaku di Indonesia mengenai hak Asuh anak (hadhanah) 

? serta Bagaimana kewajiban ayah setelah putusan hak asuh anak diberikan 

kepadanya ? 

Kesimpulan dari karya ilmiah diatas bahwasanya putusan Majelis hakim 

dalam perkara ini telah sesuai dengan hukum positif, yaitu pasal 156 poin c yang 
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menyatakan “Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin 

keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah 

dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama 

dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak 

hadhanah pula”. Maksud dari hal tersebut yaitu dikhawatirkan anak yang diasuh 

oleh orang yang memiliki sifat kurang baik akan berdampak buruk bagi anak 

yang berada dalam asuhannya. 

Kedua, Skripsi oleh Erica Ferdiyana yang berjudul Hak Hadhanah Anak yang 

Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum 

Islam. Penelitian ini membahas tentang Bagaimana konsep Hadhanah menurut 

Hukum Islam ? dan Bagaimana konsep Hadhanah menurut pasal 105 Kompilasi 

Hukum Islam ? 

Kesimpulan dari judul skripsi diatas yaitu lebih fokus ke konsep hukum Islam 

yaitu anak menjadi kewajiban ibunya untuk merawat dan mendidik anaknya 

sedangkan biaya pemneliharaan menjadi tangung jawab ayahnya hingga ia 

dewasa dan mandiri sedangkan Kompilasi Hukum Islam hak Hadhanah telah 

diatur dalam Pasal 105 yaitu pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau 

belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
7
 

Ketiga, Skripsi oleh Muslikhun yang berjudul Penetapan Hak Hadhanah 

Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayyiz Pasca Perceraian. Penelitian ini 

                                                           
7
 Erica Ferdiyana, Skripsi: Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah 

Kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, (Curup: Institut Agama Islam Negeri Curup, 

2019), 70 
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membahas tentang Bagaimana dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara 

hak hadhanah anak kepada bapak dalam penetapan Nomor 

084/Pdt.G/2017/PA.Ngw ? dan Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam 

memutuskan perkara hak hadhanah anak kepada bapak dalam penetapan Nomor 

084/Pdt.G/2017/PA.Ngw? 

Kesimpulan dari judul skripsi diatas yaitu hak hadhanah diberikan pada bapak 

karena ibunya tidak perhatian kepada anaknya yang masih membutuhkan 

perhatian seorang ibu, sering keluar malam dan meninggalkan anaknya dirumah 

ketika suami masih bekerja di luar kota.
8
 

Berdasarkan penelitian diatas maka sangat berbeda dengan rumusan masalah 

yang akan saya angkat karena saya memfokuskan bagaimana pelaksanaan hak 

hadhanah anak yang belum mumayyiz yang diberikan kepada Ayah ditinjau dari 

Kompilasi Hukum Islam? dan Bagaimana tinjauan maslahah mursalah bagi anak 

yang belum mumayyiz kepada Ayah Kandung ? 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu hal yang penting dan harus diperhatikan 

untuk mencapai hasil yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

Metodologi dibutuhkan agar penelitian yang dilakukan dapat terlaksana sesuai 

dengan prosedur keilmuan yang berlaku. 

 

                                                           
8
 Muslikhun, Skripsi: Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayyiz, 

(Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), 71 
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1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode 

penelitian lapangan (field research) merupakan penelitian yang terjun 

langsung di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan 

penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan 

mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan 

tekhnik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari 

situasi yang alamiah.
9
 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan 

kualitatif deskriptif. Pendekatan ini diambil karena didasarkan pada obyek 

penelitian sebagai data primer yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu hak 

hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada anak kandung.  

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat diperlukan, karena peneliti 

bertindak sebagai pengamat penuh sekaligus sebagai pengumpul data, artinya 

peneliti hanya melakukan pengamatan saja tanpa terlibat lebih dalam dengan 

obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini kehadiran peneliti diketahui 

statusnya sebagai peneliti oleh informan. Oleh karena itu ketika kegiatan 

pengumpulan data di lapangan, peneliti berperan serta mengamati langsung 

                                                           
9
 Djam‟an Satori dan Aan Komariah, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009), 

25 
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pada obyek yang diteliti. Peneliti juga dapat dikatakan berfungsi sebagai 

obsever, yaitu peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan tempat 

dilaksanakan penelitian di Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, 

Kabupaten Madiun. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti memperoleh 

informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian merupakan 

tempat dimana penelitian akan dilakukan. 

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Kincang Wetan, Kecamatan 

Jiwan, Kabupaten Madiun. Pemilihan lokasi ini dikarenakan di Desa Kincang 

Wetan merupakan salah satu desa yang terdapat sebuah kasus hak asuh anak 

yang belum mumayyiz diberikan pada ayah kandung. 

4. Data dan Sumber Data 

a) Data 

Data merupakan sekumpulan informasi atau nilai yang dapat diperoleh 

dari pengamatan (observasi) suatu obyek, data dapat berupa angka dan 

dapat pula merupakan lambing atau sifat.
10

 Data-data yang peneliti 

butuhkan dalam menganalisis masalah menjadi pokok pembahasan dalam 

penyusunan penelitian ini. Adapun data-data yang peneliti butuhkan 

                                                           
10

 Syafizal Helmi Situmorang, Analisis Data: Untuk Riset dan Bisnis, (Medan: USU Press, 

2010), 1 
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dalam penelitian ini meliputi hak hadhanah anak yang belum mumayyiz 

kepada ayah kandung. 

b) Sumber Data 

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek 

peneliti sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga 

dengan data tangan pertama, atau data yang langsung berkaitan dengan 

objek riset.
11

 Peneliti memperoleh data langsung dengan cara menggali 

informasi dari informan atau responden dan catatan lapangan yang 

relevan dengan masalah yang diteliti. Data primer diperoleh dari hasil 

wawancara dengan 6 orang, yaitu orang tua (ayah dan ibu) dan kakak 

dari pihak istri, serta ibu dan tetangga dari pihak suami, untuk 

menanyakan mengenai hak hadhanah anak yang belum mumayiz yang  

diberikan kepada ayah kandung 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh orang 

lain.
12

 Sumber data sekunder yang mendukung penelitian ini adalah 

informan lain seperti masyarakat sekitar, Al-Qur‟an, buku-buku 

pendukung, hasil penelitian yang terdahulu, jurnal, artikel dan 

                                                           
11

 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 91 
12

 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2016), 37 
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sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat serta 

dapat membantu mengembangkan penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, 

yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

a) Observasi  

Metode Observasi (pengamatan) merupakan teknik pengumpulan data 

yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan mengamati hal-hal 

yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, 

peristiwa, tujuan dan perasaan.
13

 Nasution (1988) menyatakan bahwa, 

observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan.
14

 

Metode ini bermanfaat untuk mendukung data yang telah diperoleh 

sehingga data yang diperoleh benar-benar akurat, yaitu dengan melihat dan 

mengamati langsung tentang hak hadhanah anak yang belum mumayyiz 

kepada ayah kandung.  Berdasarkan pengamatan peneliti hak hadhanah anak 

yang belum mumayyiz tersebut diberikan pada ayah karena keberadaan ibu 

yang bekerja di luar negeri serta pihak keluarga dari pihak ibu sudah mencoba 

                                                           
13

 M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: 

Ae-Ruzz Media, 2012), 165 
14

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Penerbit 

Alfabeta, 2014), 226 
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untuk meminta hak hadhanah tersebut namun tidak diperbolehkan oleh pihak 

suami dan anak tersebut mendapat penghidupan yang baik dari ayah nya. 

b) Wawancara (interview) 

Wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap 

informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara 

yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. 

Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap 

muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.
15

 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data langsung, yaitu dari salah 

satu keluarga di Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun 

yaitu orang tua dari pihak istri, sehingga perlu diketahui bagaimana tanggapan 

keluarga tersebut dalam memberikan jawaban mengenai hak asuh anak yang 

jatuh pada pihak suami tersebut. 

c) Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan salah satu jenis tekhnik yang digunakan dalam 

suatu penelitiann yang berkaitan dengan tekhnik pengumpulan data. Menurut 

Sugiyono studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

                                                           
15

 Pupu Saeful Rahmat, Penelitian Kualitatif, Equilibrium, Vol.5, No. 9, Januari-Juni 2009; 1-
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observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
16

 Dari pengertian 

tersebut dapat dikatakan bahwa dokumen merupakan sumber data yang 

digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa gambar, film, sumber 

tertulis, dan karya momental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi 

proses penelitian.
17

 

6. Analisis Data 

Setelah data dikumpulkan secara lengkap, tahapan selanjutnya adalah 

tahapan analisis data. Andi Prastowo mengatakan analisis data adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kateori, dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 

kerja seperti yang disarankan oleh data.
18

 Analisis data merupakan bagian 

yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis lah data 

tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan 

masalah penelitian. Data mentah yang dikumpulkan perlu dipecahkan dalam 

kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, dilakukan manipulasi, serta 

diperas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk 

menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesa.
19

 Dalam 

penelitian kualitatif, metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah 

metode deduktif yang ditulis sebagai berikut : 

                                                           
16

 Lexy J Meleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 3 
17

 Ghony & Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, 165 
18

 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, 

(Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 238 
19

 Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 154 
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a) Reduksi data adalah proses pemutusan atau menonjolkan pokok-pokok 

yang penting, serta menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari 

lapangan. 

b) Display data adalah proses penyusunan informasi yang diperoleh secara 

kompleks ke dalam bentuk yang sistematis agar lebih sederhana dan 

melihat gambar keseluruhannya. Setelah data reduksi kemudian disajikan 

dengan bentuk uraian naratif dengan menyusun informasi yang diperoleh 

dengan sistematis agar mudah dipahami. 

c) Penarikan kesimpulan adalah dari data yang diperoleh dan telah dianalisis 

kemudian menarik makna dari analisis tersebut dengan membuat 

kesimpulan yang jelas.
20

 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek 

keabsahan data. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Dengan demikian 

terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. 

Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, 

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan 

memanfaatkan sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal 

                                                           
20

 Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, 248 
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ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil 

wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan orang yang 

berbeda yaitu orang tua dan kakak dari pihak istri serta ibu dan tetangga dari 

pihak suami, yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai 

hasil temuan lapangan. 

Triangulasi data digunakan sebagai proses pemantapan derajat 

kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi data, serta bermanfaat 

sebagai alat bantu analisis data di lapangan.
21

 Triangulasi bukan bertujuan 

mencari kebenaran, tetapi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data 

dan fakta yang dimiliki. 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, terdapat beberapa tahapan yang harus 

ditempuh yaitu:  

a. Tahapan pra lapangan 

1) Menyusun rancangan penelitian 

2) Memilih lapangan penelitian 

3) Mengurus perizinan 

4) Menjajaki dan menilai lapangan 

5) Memilih dan memanfaatkan informan 

6) Menyiapkan perlengkapan penelitian 
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7) Persoalan etika penelitian 

b. Tahapan pekerjaan lapangan 

1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri 

2) Memasuki lapangan 

3) Berperan serta sambil mengumpulkan data 

c. Tahapan analisis data 

1) Reduksi data 

2) Paparan data 

3) Penarikan kesimpulan 

G. Sistematika Penelitian 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini memaparkan tentang gambaran umum dari skripsi yang 

hendak disajikan oleh peneliti. Pada bab ini berisi latar belakang yang 

menjelaskan tentang alasan peneliti meneliti fenomena yang terjadi di 

Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Ponorogo tentang 

Hak Hahanah Anak yang Belum mumayyiz kepada ayah kandung. 

Rumusan masalah yang memaparkan tentang pertanyaan yang ditarik 

dari latar belakang untuk membatasi fokus penelitian. Tujuan dan 

manfaat penelitian yang menjelaskan tentang kegunaan dari penelitian 

secara teoritis dan praktis. Telaah pustaka, dalam bagian ini peneliti 

memaparkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki 

kesamaan dalam objek penelitian sebagai bahan perbandingan dan 
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kajian. Metode penelitian, pada bagian ini peneliti memaparkan 

beberapa metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan 

penelitian. Sistematika pembahasan yang berisi tentang penjelasan 

bab-bab yang akan dibahas dalam skripsi yang merupakan bagian awal 

untuk mempermudah pembaca dalam membaca penelitian. 

BAB II : HADHANAH DAN MASLAHAH MURSALAH 

Bab ini menjelaskan tentang teori yang akan peneliti bahas yaitu 

landasan teori yang berisi tentang teori dan konsep-konsep hukum 

Islam sebagai landasan teori untuk pengkajian dan analisa masalah. 

Landasan teori ini nantinya akan digunakan dalam menganalisa setiap 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Adapun teori yang 

peneliti gunakan dalam penelitian yaitu hadhanah dan maslahah 

mursalah. 

BAB III : HAK HADHANAH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ 

KEPADA AYAH KANDUNG 

Pada bab ini peneliti memaparkan data-data yang diperoleh 

berdasarkan instrumen yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini 

sebagai bahan analisa berdasarkan data yang diperoleh di lapangan 

dengan menguraikan gambaran objek penelitian. Diantara data 

tersebut yaitu gambaran umum wilayah penelitian yang meliputi  

sejarah Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, 

dan keadaan pendidikan di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan 
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Kabupaten Madiun. Selain gambaran umum wilayah penelitian, dalam 

bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian dari objek penelitian 

yang meliputi peran hak hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada 

ayah kandung di Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan Kabupaten 

Madiun  dan pihak keluarga istri dalam merawat anak tersebut di Desa 

Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. 

BAB IV : ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK 

HADHANAH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH 

KANDUNG 

Bab ini merupakan inti dari penelitian, karena pada bab ini akan 

menganalisis data-data yang diperoleh peneliti baik melalui data 

primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang 

telah ditetapkan. Adapun pembahasan dan berbagai hasil pengumpulan 

dan analisis penelitian diantaranya mengenai analisa tentang 

keabsahan hak hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada ayah 

kandung ditinjau dari kompilasi hukum Islam dan tinjauan maslahah 

mursalah terhadap hak hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz 

kepada Ayah Kandung . 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan dari bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan 

masalah yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dan analisa 
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yang dipaparkan oleh peneliti. Saran pada bab ini merupakan saran-

saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait dengan Permasalahan 

Penelitian. 
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BAB II 

HADHANAH DAN MASLAHAH MURSALAH 

 

1. Hadhanah 

a. Pengertian Hadhanah 

Dalam istilah Fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud 

yang sama yaitu kaffalah dan hadhanah. Yang di maksud dengan 

“hadhanah” atau “kaffalah” dalam arti sederhana ialah “pemeliharaan” atau 

“pengasuhan”.
1
 Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak 

yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan 

dalam fiqh karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan 

sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan atau/ ibunya.
2
 

Kata Hadhanah berasal dari kata hadhana yang berarti menempatkan 

sesuatu diantara ketiak dan pusar. Seekor burung betina yang mengerami 

telurnya diantara sayap dan badannya disebut juga hadhanah. Demikian juga 

seorang ibu yang membuai anaknya dalam pelukan. Atau lebih tepat jika kata 

hadhanah ini diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan. Yang dimaksud 

                                                           
1
 Syarifudin, Hukum Perkawinan, 327 

2
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mendidik dan memelihara disini adalah menjaga, memimpin dan mengatur 

segala hal yang anak-anak itu belum sanggup mengatur sendiri.
3
 

Dari segi terminology, hadhanah memiliki definisi yang variatif, seperti 

yang diutarakan beberapa madzhab : 

1) Fuqaha Hanafiah mendefinisikan hadhanah sebagai usaha mendidik 

anak yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai hak mengasuh. 

2) Ulama Syafi‟iyah, hadhanah adalah mendidik orang yang tidak dapat 

mengurus dirinya sendiri dengan apa yang membahayakannya, 

meskipun orang tersebut telah dewasa. Seperti membantu dalam hal 

membersihkan jasadnya, mencucikan pakaiannya, meminyaki 

rambutnya, dan lain-lain. Demikian pula menggendong anak dalam 

buaian dan mengayun-ngayunkannya supaya cepat tidur. 

Sedangkan Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa Hadhanah merupakan 

suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun 

perempuan atau yang kurang akal, belum dapat membedakan antara baik 

dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum 

tahu mengerjakan sesuatu  untuk kebaikan, dan menjaganya dari sesuatu 

yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik 

                                                           
3
 Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017),  451 
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fisik, mental, maupun akal, agar mampu menegakkan kehidupan yang 

sempurna dan bertanggung jawab.
4
 

Para ulama fiqih mendefinisikan hadhanah adalah melaksanakan 

penjagaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau orang 

yang sangat idiot yang tidak bisa membedakan atau mengurusi urusannya, 

dan menjaga demi kemaslahatannya, dan menjaganya dari segala yang 

menyakiti dan membahayakannya, serta mendidiknya dengan pendidikan 

fisik, jiwa, dan akal. 

Apabila anak yang demikian itu tidak diasuh tentulah akan 

membahayakan keselamatannya. Oleh karena itu orang tua harus mengasuh 

anaknya yang sewajarnya, harus dijga dengan baik sebagai amanah Allah 

SWT yang dititipkan kepadanya.
5
 

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan hadhanah adalah mengasuh atau memelihara anak yang belum 

mumayyiz supaya menjadi manusia yang hidup sempurna dan tanggung 

jawab. Hadhanah diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan. Yang 

dimaksud mendidik dan memelihara disini adalah menjaga, memimpin, dan 

mengatur segala hal yang anak-anak itu belum sanggup mengatur sendiri. 

  

                                                           
4
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b. Dasar Hukum Hadhanah 

Para Ulama‟ menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya 

adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan 

perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk 

membiayai anak dan istri dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah (2) ayat 

233 : 

ؕ تُُهها بِاۡلَمۡعُرۡوفِ َوَعلًَ اۡلَمۡىلُۡىِد لَٗه ِرۡزقُُهها َوِكۡسىَ   
“Dan kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian mereka 

dengan cara yang patut”
6
 

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku 

selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga 

berlanjut setelah terjadinya perceraian.
7 

Islam telah mewajibkan pemeliharaan atas anak sampai anak tersebut 

telah mampu berdiri dengan sendirinya tanpa mengharapkan bantuan dari 

orang lain. Oleh karena itu mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib 

karena apabila anak yang masih dibawah umur dibiarkan begitu saja akan 

mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, 

sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu, ia 

juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang 

merusaknya.
8
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c. Rukun dan Syarat Hadhanah 

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang 

menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut 

hadhin dan anak yang diasuh atau mahdhun. Keduanya harus memenuhi 

syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam 

masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk 

memelihara anak hasil dari perkawinan tersebut. Setelah terjadinya perceraian 

dan keduanya harus berpisah, maka ibu atau ayahberkewajiban memelihara 

anaknya secara sendiri-sendiri.
9
 

Ayah dan Ibu yang akan bertindak sebagai pengasuh disyaratkan hal-hal 

sebagai berikut : 

1) Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan 

tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan 

tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan. 

2) Berpikiran sehat. Orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu 

berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan 

mampu berbuat untuk orang lain. 

3) Beragama Islam. Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumhur ulama, 

karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan 
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mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang yang 

bukan Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya. 

4) Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan 

dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini 

disebut fasiq yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen 

agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara 

anak yang masih kecil.
10

 

5) Amanah dan berbudi. Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan 

ia tidak dapat dipercaya untuk menunaikan kewajibannya dengan baik. 

Terlebih lagi, dikhawatirkan nantinya si anak akan meniru atau 

berkelakuan curang seperti orang yang akan mengasuhnya. 

6) Mampu mendidik. Bagi orang yang buta atau rabun, sakit menular, atau 

sakit yang melemahkan jasmaninya tidak boleh menjadi pengasuh untuk 

mengurus kepentingan si anak dan hal itu hanya akan menimbulkan 

kerugian bagi anak kecil yang diasuhnya.
11

 

7) Merdeka. Sehingga bagi seorang budak tidak diperbolehkan mengasuh 

anak kecil, karena seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-

urusan tuannya sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk mengasuh 

anak kecil. 
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Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan 

ditetapkannya beberapa syarat mengenai hadhanah diharapkan kemaslahatan 

hidup seorang anak dapat terjamin. Hal ini sangatlah penting untuk 

menunjang tercapainya tujuan hadhanah, karena masa anak-anak adalah masa 

terpenting dalam periodesasi manusia. Adapun pada masa tersebut merupakan 

awal dari pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun akal, 

pembentukan karakter serta penanaman nilai-nilai keluhuran dan religiusitas 

bagi anak-anak untuk bekal masa depannya. 

Adapun untuk menunjang itu semua diperlukan kerja sama antara ibu dan 

ayah dalam memelihara dan mengasuh anak-anak mereka. Selain 

mendapatkan pemeliharaan dan pengasuhan, seorang anak juga berhak 

mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari kedua orang tuanya, sehingga 

memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan 

dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai 

dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkan di tengah-

tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya 

setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.
12

 

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (mahdhun) itu adalah : 

1) Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri 

sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri. 
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2) Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya dan oleh karena itu 

tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. 

Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akalnya tidak boleh 

berada dibawah pengasuhan siapa pun. 

Bila kedua orang tua anak masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang 

paling berhak melakukan hadhanah atas anak adalah ibu. Alasannya yaitu ibu 

lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan 

dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Bila anak 

berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang diperlukan untuk 

itu tetap berada dibawah tanggung jawab si ayah. hal ini sudah merupakan 

pendapat yang disepakati oleh ulama‟.
13

 

Bila anak laki-laki telah melewati masa kanak-kanak yaitu mencapai usia 

tujuh tahun, yang dalam fiqh dinyatakan sebagai mumayyiz, dan dia tidak 

idiot, antara ayah dan ibu berselisih dalam memperebutkan hak hadhanah, 

maka si anak diberi hak pilih antara tinggal bersama ayah atau ibunya untuk 

pengasuhan selanjutnya. Inilah pendapat sebagian ulama di antaranya Imam 

Ahmad dan al-Syafi‟iy. 

d. Batas Umur Hadhanah 

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan 

hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga 
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dewasa dan mampu berdiri sendiri. Dari pengertian hadhanah tersebut telah 

dapat dipahami bahwa masa atau batas umur hadhanah adalah bermula dari 

saat ia lahir, yaitu saat dimana diri seorang anak mulai memerlukan 

perawatan, pemeliharaan, maupun pendidikan, kemudian berakhir bila si 

anak tersebut telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta mampu mengurus 

sendiri kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Ketentuan yang jelas 

mengenai batas berakhirnya masa hadhanah tidak ada, hanya saja ukuran 

yang dipakai adalah tamyiz dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Jika anak 

telah dapat membedakan mana sebaik nya yang perlu dilaksanakan dan mana 

yang perlu ditinggalkan, tidak membutuhkan pelayanan dan dapat memenuhi 

kebutuhan pokoknya sendiri, maka masa hadhanah sudah habis atau 

selesai.
14

 

Menurut Imam Syafi‟i Masa hadhanah itu tujuh tahun bagi anak laki-

laki dan Sembilan tahun bagi anak perempuan. 

Menurut Imam Maliki masa hadhanah itu mulai anak lahir sampai 

baligh dan bagi anak perempuan sampai ia kawin. 

Menurut Imam Hambali masa hadhanah itu tujuh tahun bagi anak 

laki-laki dan anak perempuan, dan sesudahnya anak itu di suruh memilih di 

antara kedua orang tuanya. Maka ia bersama orang yang ia pilih dari mereka. 

Dari pendapat beberapa ulama‟ diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

masa hadhanah itu mulai sejak lahir dan berakhir apabila anak sudah dewasa 
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dan mampu berdiri sendiri serta mampu mengurusi sendiri kebutuhan 

pokoknya. Jadi dalam hal ini adanya perbedaan pendapat hanyalah mengenai 

batasan dewasa (mampu berdiri sendiri) dan batasan usia tamyiz. 

e. Urutan Orang yang Berhak Mengasuh Anak 

Apabila asuhan terhadap anak itu dimulai dari ibu, maka para fuqaha 

berkesimpulan bahwa kerabat dari ibu lebih berhak mengasuh daripada 

kerabat pihak ayahnya. Urutan orang yang berhak mengasuh anak itu harus 

mengikuti tertib sebagai berikut : 

1) Ibu, Apabila terdapat halangan yang menyebabkan ia tidak didahulukan 

untuk mengasuh anak, maka haknya berpindah kepada:
15

 

2) Nenek (ibu dari ibu si anak). Apabila ada halangan maka berpindah 

kepada: 

3) Nenek dari pihak ayah si anak, atau seterusnya kepada: 

4) Saudara perempuan yang sekandung dengan ibu si anak 

5) Saudara seibu dengan ibu si anak. 

6) Saudara perempuan se ayah 

7) Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung. 

8) Anak perempuan dari saudara perempuan yang seibu dengan ibu si anak. 

9) Khalah (bibi, saudara perempuan ibu) yang sekandung dengan ibu.
16
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1. Tinjauan Hukum Tentang Hadhanah 

a. Perspektif Undang-Undang No.1 tahun 1974 

Jika di dalam sebuah keluarga tidak ada komunikasi yang baik 

maka akan menimbulkan permasalahan dan semua akan berdampak pada 

psikologi anak. Diantaranya adalah anak akan menjadi stress, perubahan 

pada fisik dan mental anak, yang semua itu akan berdampak timbulnya 

kecemasan dalam diri anak. Selain itu berdampak juga hilangnya hak anak 

dan kepentingan anak, seperti kasih sayang dari orang tua dan tingkat 

kecerdasan anak demi tumbuh kembang diri mulai terabaikan. 

Memelihara anak hukumnya wajib, mengabaikannya akan berarti 

mengantarkan anak ke jurang kehancuran dan hidup tanpa guna. 

Memelihara anak adalah kewajiban bersama, ibu dan ayah, karena si anak 

memerlukan pemeliharaan dan asuhan, dipenuhi kebutuhannya dan diawasi 

pendidikannya.
17

 

Perceraian berakibat putusnya hubungan ikatan perkawinan antara 

suami dan istri selain itu berdampak juga dengan hubungan orang tua dan 

anak yang berubah menjadi pengasuhan. Maka dari itu, jika terjadi 

perceraian yaitu masalah pemeliharaan terhadap anak terutama anak yang 

masih dibawah umur harus ditetapkan ikut kepada ibu atau ayahnya. 
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Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dijelaskan 

secara rinci mengenai hadhanah tetapi disebutkan pada pasal 45 ayat 1: 

“kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka 

sebaik-baiknya”
18

 

Hadhanah yang dimaksud pada pasal 45 ayat (1) di atas adalah hak 

mendidik dan merawat yang dimaksud dengan mendidik adalah menjaga, 

memimpin, dan mengatur segala hal anak-anak yang belum dapat menjaga 

dan mengatur dirinya sendiri. 

b. Perspektif Kompilasi Hukum Islam 

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 mengenai pemeliharaan 

anak menyatakan bahwa:
19

 

1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 

tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau 

belum pernah melangsungkan perkawinan; 

2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan 

hukum di dalam dan di luar Pengadilan; 

3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang 

mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya 

tidak mampu. 
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Dan diatur juga dalam Pasal 105 KHI dalam permasalahan perceraian, 

yang mana anak pada saat itu belum mumayyiz yaitu:
20

 

1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun 

adalah hak ibunya; 

2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk 

memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 

pemeliharaannya; 

3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 

Jadi dengan adanya perceraian, hadhanah bagi anak yang belum 

mumayyiz seharusnya dilaksanakan oleh ibunya, namun karena ibu 

berhalangan untuk mendapatkan hak hadhanah tersebut maka dari itu hak 

hadhanah diberikan pada ayahnya. Sedangkan biaya pemeliharaan yang 

merupakan kewajiban ayahnya karena ayahnya tidak mempunyai pekerjaan 

tetap maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh ibunya. Tanggung jawab 

ini tidak hilang meskipun mereka bercerai. 

2. Maslahah Mursalah 

a. Pengertian Maslahah Mursalah 

Secara etimologis, maslahah berasal dari kata salaha yang berarti 

baik. Kata itu ditujukan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang 

menjadi baik, tidak korupsi, benar, adil, sholeh, dan jujur. Atau secara 
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alternatif untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan-

kebajikan tersebut. 

Secara rasional, maslahah berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. 

Maslahah dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari 

suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan. 

Bentuk jamaknya adalah masalih dan biasanya kata tersebut dibedakan 

secara dikotomis-antagonistik dengan kata mafsadah (jamaknya mafsadat), 

yang berarti buruk atau rusak, dan terkadang dilawankan dengan kata 

sayyi’ah (keburukan).
21

 

Pengertian Maslahah dalam Bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan 

yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti nya yang umum 

adalah setiap segala sesatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti 

menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti 

menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudhorotan atau 

kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut maslahah. 

Dengan begitu maslahah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau 

mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan 

kemudhorotan.
22

 

Dalam mengartikan maslahah secara definitif terdapat perbedaan 

rumusan di kalangan ulama‟ berikut pendapatnya : 
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1) Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya maslahah itu berarti 

sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan 

madharat (kerusakan), namun hakikat dari maslahah adalah Memelihara 

tujuan Syara‟ (dalam penetapan hukum) 

2) Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan Al-

Ghazali yaitu memelihara tujuan syara‟ dengan menghindarkan 

kerusakan dari manusia. 

3) Prof Dr Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya yang 

berjudul Pengantar Hukum Islam, mendefinisikan maslahah mursalah 

adalah Memelihara maksud syara‟ dengan jalan menolak segala yang 

merusakkan makhluk. 

4) Al-Iez Abdi al-Salam dalam kitabnya, Qawaid al-Ahkam, memberi kan 

arti maslahah dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan dan 

kenikmatan”. Sedangkan bentuk majazinya adalah “sebab-sebab yang 

mendatangkan kesenangan dan kenikmatan” tersebut. Arti ini didasarkan 

bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu: kelezatan dan 

sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.
23

 

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum 

berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari 

kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang 
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menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang 

bersifat sangat luas. Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang 

berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai 

pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu 

saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat. 

Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada 

lingkungan tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan lain.
24

 

b. Dasar Hukum Maslahah Mursalah 

Berdasarkan penelitian para ulama‟ jelas bahwa Syari‟ah Islamiyah 

mengandung kemaslahatan bagi manusia di dalam mengatur hidup dan 

kehidupannya di dunia ini, hal ini ditegaskan di dalam Al-Qur‟an:  

ْلٰعلَِمْيهَ   َوَمآ اَْرَسْلٰىَك اَِّلا َرْحَمةً لِّ
Artinya: dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan 

untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam (al-Anbiya: 107) 

 

َرْحَمةٌ  دُْوِرِۙ َوُهدًي وا بُِّكْم َوِشفَۤاٌء ِلَّما فًِ الصُّ ْه را ْىِعَظةٌ ِمّ ٰيٓاَيَُّها الىااُش قَْد َجۤاَءتُْكْم ما

ْيهَ ِلّْلُمْؤِمىِ   
Artinya: Wahai Manusia! Sesungguhnya telah dating kepadamu 

pelajaran (Al-Qur‟an) dari Tuhanmu, penyembuh bai penyakit yang ada 

dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. 

 

c. Jenis-Jenis Maslahah Mursalah 

Menurut teori ushul fiqh, jika ditinjau dari segi ada atau tidaknya dalil 

yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan, dari segi eksistensinya 

maslahah terbagi jadi 3 yaitu : 
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1) Maslahah Al-Mu’tabarah, Maslahah al-mu’tabarah yaitu al-maslahah 

yang diakui secara eksplisit oleh syara‟ dan ditunjukkan oleh dalil 

(Nash) yang spesifik. Disepakati oleh para ulama, bahwa maslahah 

jenis ini merupakan hujjah shar’iyyah yang valid dan otentik. Maslahat 

ini mengacu kepada pemeliharaan terhadap lima hal,
25

 yaitu 

memelihara: agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Ini disebabkan 

dunia, tempat manusia hidup, ditegakkan di atas pilar-pilar kehidupan 

yang lima itu. Tanpa terpeliharanya lima hal ini tidak akan tercapai 

kehidupan manusia yang luhur secara sempurna. 

Sebagai contoh, di dalam QS. Al-Baqarah (2): 222 Allah SWT 

berfirman :  

َويَْسـَٔلُْىوََك َعِه اْلَمِحْيِض   قُْل ُهَى اَذًيِۙ فَاْعتَِسلُىا الىَِّسۤاَء فًِ اْلَمِحْيِضِۙ َوََّل 

 تَْقَربُْىُهها َحتًّٰ َيْطُهْرنَ 

Artinya : Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) 

tentang haid, katakanlah, “itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu 

jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum 

mereka suci. 

Dari ayat tersebut terdapat norma bahwa istri yang sedang 

menstruasi (haid) tidak boleh (haram) disetubuhi oleh suaminya 

karena faktor adanya bahaya penyakit yang ditimbulkan. 

 

2) Maslahah Al-Mulghah merupakan al-mashlahah yang tidak diakui oleh 

syara‟, bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara’. Hal ini berarti 

akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara‟. 
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Namun ternyata syara‟ menetapkan hukum yang berbeda dengan apa 

yang dituntut oleh maslahah itu. Umpamanya seorang raja atau orang 

kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya 

di siang hari bulan Ramadhan. Untuk orang ini sanksi yang paling baik 

adalah disuruh puasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang 

diperkirakan akan membuatnya jera melakukan pelanggaran, 

pertimbangan ini memang baik dan masuk akal, bahkan sejalan dengan 

tujuan Syar‟i dalam menetapkan hukum, yaitu menjerakan orang dalam 

melakukan pelanggaran.
26

 

3) Maslahah Al-Mursalah yaitu apa yang dianggap baik oleh akal, sejalan 

dengan tujuan syara‟ dalam menetapkan hukum, namun tidak diakui 

secara eksplisit oleh syara‟ dan tidak pula ditolak dan dianggap batil 

oleh syara’, akan tetapi masih sejalan secara substantive dengan 

kaidah-kaidah hukum yang universal. Sebagaimana contoh, kebijakan 

hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
27

 

d. Kedudukan Maslahah Mursalah 

Apabila kemaslahatan manusia menjadi maksud syara’, maka 

maslahat terkandung di dalam syari‟ah Islamiyah. Sehubungan dengan 

kemaslahatan duniawi ini dalam kaitannya dengan nash-nash syariat ada 

tiga pendapat. 
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1) Ulama‟ yang menetapkan bahwa nash-nash syara’ tidak bisa diketahui 

kecuali semata-mata dari segi dhahirnya. Jadi mereka hanya mengakui 

maslahat yang secara eksplisit ditegaskan didalam nash, dan tidak mau 

menerima apa yang tersirat. Mereka terkenal dengan madzhab Dhahiry 

dan logis apabila mereka juga menolak qiyas dan lain sebagainya yang 

didasarkan kepada apa yang dipahami secara implisit. 

2) Ulama‟ yang mau mengambil maslahat dari apa yang tersirat yaitu 

dengan mengetahui illat, maksud dan tujuannya, hanya mereka 

membatasi diri yaitu maslahat ini bisa diterima apabila ada dalil atau 

nash khusus yang merupakan syahidnya atau buktinya. 

3) Ulama-ulama yang menetapkan bahwa kemaslahatan adalah termasuk 

kemaslahatan yang ditetapkan oleh syari’ah Islamiyyah baik 

kemaslahatan itu diketahui secara eksplisit maupun implisit dari nash-

nash syara‟, baik diambil dari dalil-dalil yang „am maupun dalil yang 

khos.
28

 

e. Maslahah Dalam Penetapan Hukum Islam 

Pada dasarnya, ahli ushul fiqh menamakan maslahah sebagai tujuan 

Allah selaku Pencipta syariat (qash al-Shari).
29

 Maslahah mutlak 

diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan ukhrawi dan duniawi 
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tidak akan mungkin dicapai tanpanya, terutama bersifat daruriyah yang 

meliputi lima hal: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
30

 

Adapun kriteria maslahah adalah tegaknya kehidupan dunia demi 

tercapainya kehidupan akhirat (minhaythu al-hayah al-dunya li al-ukhra). 

Dengan demikian, segala hal yang hanya mengandung kemaslahatan dunia 

tanpa kemaslahatan akhirat, hal itu bukanlah maslahah yang menjadi tujuan 

syariat.
31

  

Atas dasar maslahah hukum Islam kategori shari’ah yang memang 

dijamin pasti mengandung dan membawa maslahah sepanjang zaman, 

penerapan dan aplikasinya tidak dapat ditawar-tawar. Peranan maslahah 

dalam membawa perubahan bagi penetapan dan pelaksanaan hukum Islam 

memang sangat besar. Di samping itu, dalam menetapkan hukum Islam 

harus menyesuaikan apabila terdapat perubahan, baik dalam situasi maupun 

kondisi artinya hukum dapat berubah lantaran perubahan zaman dan 

tempat.
32
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BAB III 

HAK HADHANAH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ  

KEPADA AYAH KANDUNG 

 

A. Profil Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun 

1. Asal Usul Desa Kincang Wetan 

Menurut sumber terpercaya yaitu para sesepuh Desa, asal-usul Desa 

Kincang yaitu ada sebuah kuda yang kakinya tersangkut di pohon kapas 

dan kakinya pincang sehingga dinamai Desa Kincang. Desa Kincang 

terbagi menjadi dua yaitu Desa Kincang Wetan dan Desa Kincang 

Kulon. 

Desa Kincang Wetan merupakan sebuah nama Desa yang terletak di 

wilayah Kabupaten Madiun tepatnya di Kecamatan Jiwan. Sebelum 

masa penguasaan Jepang masuk di Desa Kincang, Desa tersebut masih 

dalam kehidupan tentram, aman, damai tidak ada masalah sedikitpun di 

desa Kincang. Tetapi kondisi ini berubah ketika kedatangan Jepang 

menjajah Indonesia.  

Kedudukan Jepang masuk di Desa Kincang memiliki tujuan untuk 

melanjutkan rencana pemerintahan Hindia Belanda untuk pelebaran 

pangkalan udara, yang saat ini dikenal sebagai “Lanud Iswahjudi”. 

Penggusuran wilayah untuk pelebaran pangkalan udara tersebut, 
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termasuk pula menggusur wilayah Desa Kincang Kulon dan sekitarnya. 

Saat Jepang menguasai Desa Kincang Kulon untuk pelebaran 

pangkalan udara seluruh masyarakat Desa Kincang Kulon, tidak ada 

satupun yang menerima ganti kerugian atas tanah dan perkebunan yang 

dimilikinya. Atas kejadian tersebut dipindahkan ke Desa Sukolilo, 

sebagian pula tetap berada di Desa Kincang Kulon namun dalam 

pendataan tetap menggunakan nama Desa Sukolilo. 

2. Gambaran Umum Desa Kincang Wetan 

Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun 

berjarak ± 7 km dari Ibukota Kabupaten Madiun ke arah Timur dengan 

pencapaian waktu sekitar 15 menit. Luas wilayah Desa Kincang Wetan 

± 139Ha terdiri dari 4 dusun yang diberi nama diantaranya Pare, 

Perangan, Kepuh, dan Brubahan dengan batas wilayah di sebelah :  

Bagian Utara berbatasan dengan Ds.Kwangsen,  

Bagian Selatan berbatasan dengan  Ds.Bulak Magetan,  

Bagian Barat berbatasan dengan Ds.Gambiran Magetan, dan 

Bagian Timur berbatasan dengan Ds.Jiwan.
1
 

3. Kondisi Demografis 

Secara demografis berdasarkan laporan bulanan kependudukan Desa 

Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun sampai dengan 

akhir tahun 2017 memiliki penduduk sejumlah : 
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Laki-laki  :  ± 3123 jiwa 

Perempuan  : ± 3.349 jiwa 

Jumlah  : ± 6.472 jiwa. 

4. Kondisi Ekonomi 

Daerah Kincang Wetan merupakan daerah dataran rendah, mata 

pencaharian penduduk sebagian yaitu sebagai petani yang mencapai 

25% , buruh tani 25% , pedagang 10% , pengrajin batu bata 15%, TKI 

15% dan sisanya 10% merupakan Pegawai Negeri. Kegiatan Ekonomi 

pendukung adalah pasar tradisional. Lembaga Keuangan Desa atau 

BUMDes. 

A. Petani, Masyarakat yang ada di Desa Kincang Wetan mayoritas 

mempunyai pekerjaan yang hampir sama, yaitu sebagai petani. 

Luasnya lahan pertanian seperti sawah, kebun, tanah-tanah kosong 

menjadikan peluang terbesar bagi mereka yang akan menggeluti 

bisnis ini. Ditambah lagi dengan adanya dukungan dari sumber air 

yang melimpah di daerah ini, menjadikan tanaman apa saja yang 

ditanam dapat tumbuh subur, para masyarakat juga tidak kesulitan 

dalam hal mengairi tanaman mereka, tak jarang pupuk yang 

digunakan petani tidak hanya berasal dar pupuk olahan pabrik, 

namun banyak dari mereka yang memanfaatkan pupuk kompos 

yang berasal dari kotoran ayam yang juga dimiliki oleh masyarakat 

setempat. Para petani menanam tanaman sesuai dengan musim yang 



44 
 

 

ada. Ada yang menanam padi, jagung, dan lain-lain. 

B. Buruh tani, Mayoritas masyarakat Desa Kincang Wetan yang tidak 

mempunyai lahan pertanian bekerja sebagai buruh tani, bahkan 

terkadang menjadi buruh tani di Desa sebelah karena banyaknya 

buruh tani yang membutuhkan pekerjaan. Gaji para buruh tani 

bervarian perhari sekitar 40-60 Ribu tergantung berat atau ringan 

pekerjaan yang dikerjakan. 

C. Pengrajin batu bata, Masyarakat Desa Kincang Wetan banyak yang 

menggeluti pekerjaan ini karena lahan pekarangan rumah yang luas, 

pengrajin batu bata perhari bisa memperoleh ± 500-1000 batu bata 

tergantung luas pekarangan rumah yang dimiliki. 

D. Pedagang, Sebagian ibu-ibu masyarakat Desa Kincang Wetan 

banyak juga yang membuka toko-toko kecil yang dapat membantu 

perekonomian para suami. Toko-toko tersebut menjual bahan 

pangan seperti sayuran, kebutuhan mandi, kebutuhan makanan, 

sembako, dan alat tulis. Tak jarang saat kegiatan TPQ yang 

dilakukan setiap sore di Mushola setempat banyak penjual yang 

menyediakan jajanan ringan untuk anak-anak seperti tempura, sosis, 

pentol, dan snack. 

E. TKI, Tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang terjadi di 

indonesia, minimnya lapangan pekerjaan menuntut orang-orang untuk 

bekerja diluar kota bahkan sampai luar negeri, menjadi TKI ataupun 
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TKW sudah banyak dilakukan masyarakat Desa Kincang Wetan, 

mereka meninggalkan keluarga, bahkan anak, suami maupun istri 

guna untuk menambah penghasilan dan meningkatkan perekonomian. 

Bahkan hampir 15% masyarakat Desa Kincang Wetan mengadu nasib 

di negara tetangga. Terlihat dari banyaknya bangunan rumah mewah 

yang kosong tak berpenghuni, banyak anak yang diasuh oleh kakek 

neneknya. 

Kegiatan Ekonomi pendukung lainnya yaitu adanya pasar 

tradisional yang dinamai dengan pasar sumur tiban. Lembaga 

Keuangan Desa atau BUMDes. 

5. Kondisi Sosial 

Kondisi masyarakat Kincang Wetan bisa dikatakan masyarakat yang 

Agamis dan dinamis. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kelompok-

kelompok Yasinan dan Tahlil, Arisan, adanya kelompok Sinoman 

Organisasi Pemuda, Karang Taruna, Tim Olahraga, kesenian dan 

Kelompok Tani serata Rukun Tetangga (RT) yang kuat dan mandiri. 

Desa Kincang Wetan memang tidak dapat dilihat secara kasat mata. 

Hal ini dikarenakan tidak ada sesuatu hal yang spesifik tentang apa yang 

menjadi ciri khas dari masyarakat setempat. Tetapi sepanjang pengamatan 

kami, dan informasi yang didapat dari informan  atau tokoh masyarakat 
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setempat, masih ada beberapa kesenian yang tetap lestari dan secara 

berkesinambungan menjadi bagian dari tradisi masyarakat setempat.  

Di Desa Kincang Wetan, setiap malam Jum‟at melaksanakan yasinan 

rutin ibu-ibu Muslimat NU yang diadakan setiap ranting, di Desa Kincang 

Wetan terdapat 4 ranting. Selain itu, ada budaya kerja bakti yang selalu 

dilaksanakan apabila ada warga yang membangun rumah, merenovasi 

masjid, musholla, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai tradisi 

masyarakat di Desa Kincang Wetan memiliki semangat keberagamaan. 

Hal ini yang menyebabkan masyarakat bisa menerima simbol-simbol 

keberagamaan secara utuh. Karena mereka merasa tidak ada tradisi yang 

hilang dalam kehidupannya.  

Untuk sosial keagamaan, penduduk Desa Kincang Wetan mayoritas 

beragama Islam, meskipun ada juga masyarakat non muslim. Adanya 

perbedaan agama ini merupakan tuntutan bagi masyarakat setempat untuk 

menciptakan kerukunan diantara mereka dalam membina kehidupan 

keberagamaan. Perbedaan agama yang dimiliki masyarakat tidak 

dipermasalahkan bahkan masyarakat setempat sangat toleransi dengan 

perbedaan tersebut. 

Berdasarkan data yang terdapat di profil Desa Kincang Wetan bahwa 

ada beberapa masyarakat Desa Kincang Wetan yang beragama Kristen 

yang tinggal di sekitar gereja. 
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Kehidupan keberagamaan yang sejauh ini saya telusuri atau saya amati 

dan rasakan, memang cukup memiliki warna tersendiri. Di Desa Kincang 

Wetan terdapat  5 Masjid besar dan ± 30 Musholla dan terdapat 1 Gereja. 

B. Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Kandung Di 

Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun 

Setelah ditemukan beberapa data yang diinginkan, baik dari hasil 

penelitian observasi dan wawancara maka peneliti akan menganalisa 

temuan yang ada dan memodifikasi teori yang ada kemudian membangun 

teori yang baru serta menjelaskan tentang hadhanah anak yang belum 

mumayyiz yang diberikan pada Ayah Kandung. 

Para Ulama‟ sepakat bahwasanya hukum hadhanah, mendidik dan 

merawat anak merupakan suatu kewajiban. Tetapi mereka berbeda dalam 

hal, apakah hadhanah ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak 

anak. Hak hadhanah itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja 

menggugurkan haknya. Hak hadhanah adalah hak yang berkaitan antara 

ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran atau perceraian maka yang 

didahulukan adalah hak atau kepentingan anak. 

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dengan melakukan 

wawancara dengan kedua keluarga bahwa anak tersebut mendapat 

penghidupan yang baik dalam arti anak tersebut tidak ditelantarkan oleh 

ayahnya, namun untuk biaya sehari-hari anak lebih meminta uang ke 

neneknya, karena ketika ayahnya dimintai uang oleh anaknya beralasan 
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tidak mempunyai uang padahal ayah telah dikirim uang oleh ibunya untuk 

biaya pemeliharaan anak tersebut. 

Dalam hal ini peneliti juga akan menguraikan hasil penelitian yang 

dilakukan dengan orang tua dari Ibu Dewi yang bernama Bapak Sido dan 

Ibu Patmi yang tinggal di Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, 

Kabupaten Madiun. 

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu dari Ibu Dewi yaitu Ibu 

Patmi mengenai faktor yang melatarbelakangi hak hadhanah anak yang 

belum mumayyiz yang diberikan pada ayah kandung. 

“Menurut saya mengenai hak asuh anak dibawah umur yang jatuh 

ke tangan ayahnya itu karena memang sejak kecil anak tersebut sudah ikut 

dengan ayahnya mbak karena keberadaan ibunya di luar negeri, akan tetapi 

untuk biaya sekolah dan biaya-biaya lainnya dikirim oleh ibunya, walaupun 

sebenarnya hal seperti itu kewajiban ayahnya. Saya sudah mencoba untuk 

mengambi alih hak asuh tersebut mbak tetapi tidak diizinkan oleh menantu 

saya” 

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Patmi selaku Ibu dari pihak 

istri mengenai faktor hak hadhanah yang diberikan ke Ayah kandung yaitu 

karena ibunya bekerja di luar negeri dan keluarga dari pihak Istri sudah 

mencoba untuk mengambil alih hak tersebut namun tidak diperbolehkan 

oleh pihak suami. 

Wawancara dengan Bapak Sido selaku orang tua dari pihak Istri 

mengenai faktor yang melatarbelakangi hak hadhanah anak yang belum 

mumayyiz yang diberikan ke ayah kandung. 

“Sebenarnya saya sudah meminta ke menantu saya untuk 

memberikan hak asuh anak tersebut ke saya mbak, namun tidak 
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diperbolehkan karena katanya hanya punya anak 1 dan akan diurus sendiri 

dirumahnya meskipun kenyataannya juga sering meminta uang ke anak 

saya untuk memenuhi semua biaya kehidupan cucu saya mulai dari biaya 

sekolah, pakaian mbak” 

 

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Sido selaku orang tua dari 

pihak istri yaitu mengenai hak hadhanah anak yang diberikan ke ayahnya 

yaitu keluarga pihak istri sudah mencoba mengambil alih hak asuh anak 

tersebut namun tidak diperbolehkan oleh pihak suami. 

Wawancara dengan Bapak Ari Widodo selaku Kakak dari pihak Istri 

mengenai penyebab hak hadhanah anak diberikan pada Ayah kandung. 

“Penyebab hak asuh keponakan saya diberikan ke Ayahnya itu ya 

karena ibunya berada di luar negeri mbak, jadi sejak kecil keponakan saya 

sudah ikut dengan ayahnya mbak, dan Bapak serta Ibu saya juga sudah 

mencoba untuk mengambil alih hak asuh keponakan saya tersebut tetapi 

tidak diperbolehkan oleh adik ipar saya. Hal tersebut karena adik saya 

hanya punya anak satu” 

 

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Ari Widodo selaku Kakak 

dari pihak istri yaitu benar bahwa Ayah dari anak tersebut tidak 

mengizinkan kakek dan nenek nya untuk mengambil hak hadhanah anak 

tersebut. 

Wawancara dengan Ibu Yayuk selaku Kakak ipar dari pihak istri 

mengenai hak hadhanah anak yang belum mumayyiz yang diberikan pada 

ayah kandung. 

“Kalau mengenai hak asuh anak diberikan pada pihak ayahnya ya 

karena adik ipar saya kerja di luar negeri mbak, selain itu juga anaknya 

hanya satu makanya suami dari adik ipar saya bersikukuh untuk mengambil 

hak asuh anak tersebut mbak, selain itu juga keponakan saya juga sudah 

ikut ayahnya sejak kecil jadi sudah terbiasa hidup sama ayahnya dan 
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neneknya” 

 

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Yayuk selaku Kakak ipar dari 

pihak istri yaitu benar bahwa hak asuh diberikan pada pihak ayahnya karena 

keberadaan ibunya yang bekerja di luar negeri sejak anak masih kecil” 

Wawancara dengan Ibu Minuk selaku orang tua dari pihak suami 

mengenai hak hadhanah anak yang belum mumayyiz yang diberikan pada 

Ayah kandung. 

“kalau mengenai hak asuh anak yang masih kecil diberikan pada 

ayahnya tersebut ya karena menantu saya bekerja di luar negeri mbak, 

karena pada saat itu anak saya tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga 

kesulitan masalah ekonomi dan cucu saya ikut anak saya sejak mereka 

belum bercerai sehingga cucu saya sudah terbiasa tinggal dengan ayahnya ” 

 

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Minuk selaku orang tua dari 

pihak suami yaitu benar bahwa hak hadhanah diberikan ke ayahnya karena 

keberadaan ibu bekerja di luar negeri. 

Wawancara dengan Ibu Pletuk selaku tetangga dari pihak suami 

mengenai hak hadhanah anak yang belum mumayyiz yang diberikan pada 

Ayah kandung. 

“Kalau setahu saya tentang hak asuh anak yang belum mumayyiz 

yang diberikan pada ayahnya yang terjadi pada keluarga bapak sumarno itu 

karena istrinya kerja di luar negeri mbak, lalu selang beberapa tahun 

istrinya menajukan cerai dan hak asuh anak diminta oleh bapak sumarno 

karena merasa bahwa anaknya hanya satu mbak, namun istrinya juga sering 

mengirim uang untuk anaknya tersebut” 

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Pletuk yaitu benar bahwa hak 

hadhanah diberikan pada ayahnya karena pihak istri bekerja di luar negeri. 

C. Pelaksanaan Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah 
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Kandung ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam 

Jika pasangan suami istri bercerai yang dari hubungan mereka 

menghasilkan anak yang masih kecil atau yang belum mumayyiz atau 

belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya hingga anak tersebut dewasa 

serta sang ibu belum menikah dengan laki-laki lain. Meskipun anak itu 

tinggal bersama ibunya, nafkahnya menjadi kewajiban sang ayah. Hal ini 

dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XIV Pasal 105: 

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 

tahun adalah hak Ibunya; 

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak 

untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 

pemeliharaannya; 

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 

Namun berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan 

orang tua dari pihak istri, karena keberadaan Ibunya diluar negeri maka hak 

asuh anak jatuh ke pihak ayahnya meskipun hal tersebut bertentangan 

dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105. 

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Patmi tentang 

pelaksanaan hak hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada ayah 

kandung ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. 

“Kalau tentang aturan itu ya saya kurang paham mbak, namun 

bagaimana lagi anak saya berada di luar negeri, dan hak asuh anak saya 

ambil juga tidak diperbolehkan oleh menantu saya. Jadi cucu saya sejak 
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kecil ya ikut Ayahnya, sedangkan untuk biaya sekolah dikirim oleh anak 

saya. Kalau untuk pelaksanaan hak asuh anak tersebut sudah dilaksanakan 

dengan baik mbak” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Patmi bahwa pihak 

keluarga kurang memahami aturan yang diterapkan oleh pemerintah perihal 

pemeliharaan anak yang masih dibawah umur merupakan hak ibunya dan 

biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya. Sedangkan dalam konsep Islam 

tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah 

tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri 

dapat membantu menanggung kewajiban ekonomi tersebut. 

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sido 

mengenai pelaksanaan hak hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada 

ayah kandung ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. 

“Mengenai aturan tentang pemeliharaan anak yang masih dibawah 

umur merupakan hak ibunya saya kurang mengetahui mbak, dan saya juga 

tidak bisa berbuat apa-apa karena anak saya berada di luar negeri dan cucu 

saya sudah ikut ayahnya sejak kecil sehingga hak asuh tersebut diberikan 

pada ayahnya dan Alhamdulillah ayahnya bisa merawat anak tersebut 

dengan baik” 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

orang tua kurang memahami tentang pemeliharaan anak merupakan hak 

ibunya dan biaya pemeliharaan merupakan hak ayahnya namun karena 

ibunya berhalangan untuk mendapatkan hak hadhanah tersebut maka hak 

hadhanah diberikan pada ayahnya.. 

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ari 



53 
 

 

Widodo mengenai pelaksanaan hak hadhanah anak yang belum mumayyiz 

kepada ayah kandung ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. 

“Mengenai aturan tersebut saya sedikit paham mbak, tapi saya tidak 

bisa melakukan apa-apa ya karena saya tidak berhak ikut campur urusan 

keluarga adik saya, sedangkan keponakan saya itu ikut ayahnya sejak adik 

saya belum cerai dari suaminya dan untuk pelaksanaan hak tersebut sudah 

dilaksanakan dengan baik” 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

salah satu keluarga mengetahui aturan yang terdapat dalam Kompilasi 

Hukum Islam namun tidak melakukan apa-apa karena merasa tidak berhak 

ikut campur urusan keluarga adiknya. 

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Yayuk 

mengenai pelaksanaan hak hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada 

ayah kandung ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. 

“Kalau mengenai aturan itu saya kurang paham mbak karena setahu 

saya ketika suami istri cerai anak berhak memilih untuk ikut ayah/ibunya, 

namun berhubung ibunya berada di luar negeri ya keponakan saya ikut 

ayahnya mbak. Kebetulan keponakan saya sudah terbiasa ikut ayahnya 

sejak kecil mbak” 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa keluarga 

dari pihak istri kurang memahami aturan yang terdapat dalam Kompilasi 

Hukum Islam dan menganggap kalau anak tersebut bebas untuk memilih 

ikut ayah atau ibunya. 

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Minuk 

mengenai pelaksanaan hak hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada 

ayah kandung ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. 
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“Saya tidak mengetahui bahkan juga tidak paham tentang aturan 

tersebut mbak, yang saya tahu cucu saya tinggal sama anak saya itu karena 

menantu saya kerja di luar negeri, menantu saya di luar negeri sejak belum 

cerai dengan anak saya dan untuk biaya pemeliharaan ya memang dikirim 

oleh menantu saya mbak karena anak saya tidak mempunyai pekerjaan 

tetap” 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa keluarga 

pihak suami kurang memahami bahkan tidak mengetahui aturan yang 

terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. 

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Pletuk 

mengenai pelaksanaan hak hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada 

ayah kandung ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. 

“Kalau tentang aturan tersebut saya tidak tahu mbak, karena setahu 

saya ketika orang tua bercerai baik anak itu masih kecil atau sudah dewasa 

anak berhak memilik untuk ikut ayah atau ibunya. Berdasarkan masalah 

keluarga Bapak Sumarno karena istrinya yang kerja di luar negeri maka 

ayahnya yang mengasuh anaknya mbak” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Pletuk dapat disimpulkan 

bahwa masyarakat kurang memahami tentang aturan yang diterapkan dalam 

Kompilasi Hukum Islam, karena menganggap ketika orang tua bercerai 

maka anak berhak memilih untuk ikut dengan ayah atau ibunya. 
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BAB IV 

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK 

HADHANAH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ 

KEPADA AYAH KANDUNG 

A. Analisa Tentang Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada 

Ayah Kandung Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam 

Hadhanah merupakan mengasuh atau memelihara anak yang belum 

mumayyiz supaya menjadi manusia yang hidup sempurna dan tangungg jawab. 

Selain itu hadhanah diartikan sebagai melaksanakan penjagaan terhadap anak 

kecil baik laki-laki maupun perempuan atau orang idiot yang tidak bisa 

membedakan atau mengurusi urusannya, dan menjaga demi kemaslahatannya, 

dan menjaganya dari segala yang menyakiti dan membahayakannya, serta 

mendidiknya dengan pendidikan fisik, jiwa, dan akal. 

Pemeliharaan anak wajib dilakukan oleh kedua orang tuanya baik ayah 

maupun ibunya. Pemeliharaan anak bukan hanya sekedar mencukupi kebutuhan 

pokok seperti makan minum saja, akan tetapi lebih berat lagi yaitu orang tua 

harus membina anaknya agar menjadi orang yang baik dan berguna 

kedepannya. Sedangkan syarat untuk mendapatkan hadhanah yaitu dewasa, 

berakal sehat, beragama Islam, adil, amanah, mampu mendidik, merdeka. 

Ulama Fiqh sepakat mengatakan bahwa prinsipnya merawat dan mendidik 

adalah kewajiban bagi orang tua, karena bila anak masih kecil maka akan 

berakibat rusak pada diri anak dan masa depan mereka bahkan bisa mengancam 
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eksistensi jiwa mereka.  

Islam telah mewajibkan pemeliharaan atas anak sampai anak tersebut telah 

mampu berdiri dengan sendirinya tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. 

Oleh karena itu mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib karena apabila 

anak yang masih dibawah umur dibiarkan begitu saja akan mendapatkan 

bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus 

dijaga agar tidak sampai membahayakan. 

Selanjutnya masa hadhanah itu mulai sejak lahir dan berakhir apabila anak 

sudah dewasa dan mampu berdiri sendiri serta mampu mengurusi sendiri 

kebutuhan pokoknya. Maka dari itu dalam hal batas usia hadhanah berdasarkan 

pendapat beberapa tokoh hanyalah mengenai batasan dewasa (mampu berdiri 

sendiri) dan batasan usia tamyiz. 

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Desa Kincang Wetan, 

Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun yang telah terdapat di BAB III dapat 

dipahami mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi hak hadhanah anak 

yang belum mumayyiz diberikan pada ayah kandung yaitu antara lain karena 

anak sudah terbiasa ikut ayahnya sejak kecil sebelum ayah dan ibunya bercerai. 

Selain hal diatas hak hadhanah diberikan pada ayah karena keberadaan ibu 

yang bekerja di luar negeri sehingga tidak bisa memelihara anaknya, dan pihak 

keluarga istri sudah mencoba untuk mengambil hak hadhanah tersebut namun 

tidak diperbolehkan oleh pihak suami dengan alasan hanya mempunyai anak 

satu dan merasa mampu untuk merawat dan mendidik anak hingga dewasa, 
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padahal berdasarkan hasil wawancara dengan pihak keluarga istri suami 

mempunyai tujuan lain yaitu untuk meminta uang pada pihak istri yang 

digunakan untuk kepentingannya sendiri.  

Namun sejak ikut ayahnya anak tersebut mendapatkan pendidikan yang 

baik. Tetapi untuk membeli segala sesuatu anak tersebut sering meminta uang 

ke neneknya karena ayahnya sering menghabiskan uang yang dikirim oleh 

ibunya untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Sehubungan dengan 

permasalahan yang terjadi tersebut maka masalah hak hadhanah anak yang 

belum mumayyiz yang terjadi pada keluarga ini belum sesuai dengan yang 

tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dalam hal terjadinya 

perceraian : 

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 

tahun adalah hak ibunya; 

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak 

atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; 

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya . 

Berdasarkan hal diatas maka seharusnya pemeliharaan anak yang belum 

mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan untuk biaya 

pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab ayahnya.
1
 Namun berdasarkan 

realitanya pemeliharaan anak tersebut diberikan ke ayahnya dan biaya 

                                                           
1
 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 
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pemeliharaan dipenuhi oleh pihak istri, karena ibunya mendapat halangan 

untuk diberikan hak hadhanah sehingga hak hadhanah diberikan kepada ayah 

meskipun orang tua dari pihak istri sudah berusaha mengambil hak hadhanah 

tersebut. 

Hak hadhanah tidak diberikan kepada orang tua dari pihak istri karena 

pihak suami merasa mampu untuk merawat anaknya hingga dewasa dan juga 

hanya mempunyai anak satu. Karena hal tersebut pihak suami tidak 

memperbolehkan orang tua dari pihak istri untuk mengambil hak hadhanah 

tersebut. 

Maka dari itu anak tersebut tetap tinggal dengan ayahnya meskipun 

seharusnya apabila ibu terdapat halangan yang menyebabkan ia tidak 

didahulukan untuk mengasuh anak, maka haknya berpindah kepada nenek (ibu 

dari ibu si anak), nenek dari pihak ayah si anak, atau seterusnya kepada 

saudara perempuan yang sekandung dengan ibu si anak, saudara seibu dengan 

ibu si anak, saudara perempuan se ayah atau anak perempuan dari saudara 

perempuan sekandung, anak perempuan dari saudara perempuan yang seibu 

dengan ibu si anak ataupun ke saudara perempuan ibunya.
2
 

Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan 

mahram diatas, atau ada tetapi tidak dapat mengasuhnya. Maka pengasuhan 

anak itu beralih kepada kerabat laki-laki yang masih mahramnya atau memilih 

                                                           
2
 Al-Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), 322 
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hubungan darah (nasab) dengannya sesuai dengan urutan masing-masing 

dalam persoalan waris. Dan pengasuhan anak itu beralih kepada ayah kandung, 

kakek dari pihak ayah dan terus ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara 

laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan paman 

yang sekandung dengan ayah. 

Dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwa pelaksanaan hak 

hadhanah yang diberikan pada Ayah belum sesuai dengan aturan yang terdapat 

dalam Kompilasi Hukum Islam karena masih anak nenek dari ibu si anak yang 

mampu merawat anak tersebut. Namun berdasarkan sikap dan perilaku keluarga 

yang memberikan hak hadhanah pada pihak ayah semata-mata karena untuk 

kebaikan anak, karena anak tersebut sudah terbiasa ikut ayahnya sejak kecil dan 

untuk kebaikan anak tersebut.  
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B. Analisa Tentang Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada 

Ayah Kandung Ditinjau Dari Maslahah Mursalah 

Kata maslahah berarti kepentingan, manfaat yang digunakan bersama 

dengan kata mursalah berarti kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, atau 

kepentingan yang diputuskan secara bebas. Maslahah bisa juga diartikan 

sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan 

kebaikan atau segala sesuatu yang mendorong untuk kebaikan manusia. 

Maslahah berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan 

manusia. Dalam arti nya yang umum adalah setiap segala sesatu yang 

bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan 

keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan 

seperti menolak kemudhorotan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung 

manfaat patut disebut maslahah. Dengan begitu maslahah itu mengandung dua 

sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau 

menghindarkan kemudhorotan. 

Dalam arti lain maslahah berarti setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi 

manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau dalam 

arti menghindarkan atau menolak kemudharatan. Maslahah mutlak diwujudkan 

karena keselamatan dan kesejahteraan ukhrawi dan duniawi tidak akan 

mungkin dicapai tanpanya, terutama bersifat daruriyah. 

Berdasarkan pengertian di atas dalam hal hak hadhanah anak yang belum 

mumayyiz yang terjadi di Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten 
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Madiun yang hak hadhanah diberikan pada ayah kandung maka anak tersebut 

diperbolehkan ikut dengan ayahnya karena ayahnya memenuhi syarat untuk 

mendapatkan hadhanah. Syarat yang dimaksud antara lain dewasa, berakal 

sehat, beragama Islam, adil, amanah, mampu mendidik, merdeka.  

Selain hal tersebut juga untuk kebaikan anak , karena sejak kecil sebelum 

orang tua bercerai anak tersebut sudah ikut dengan ayahnya setelah ibunya 

bekerja di luar negeri.  Hal ini sesuai pendapat ulama‟ Al-Ghazali yaitu sesuatu 

yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madharat 

(kerusakan). 

Namun berdasarkan data di lapangan anak tersebut setelah ikut ayahnya 

mendapatkan pendidikan yang baik namun kalau dalam hal pemenuhan 

kebutuhan anak tersebut jarang diberi uang oleh ayahnya, karena ayahnya tidak 

menggunakan uang yang dikirim oleh ibunya semata-mata untuk kepentingan 

dan kebutuhan anaknya melainkan untuk kepentingannya sendiri tanpa 

memikirkan kebutuhan dan kepentingan anaknya. Hal diatas menyebabkan 

anak tersebut sering meminta uang pada neneknya untuk membeli barang yang 

diinginkan oleh anak tersebut.  

Namun seiring berjalannya waktu ibu mengetahui dari mertuanyabahwa 

uang tersebut tidak diberikan untuk memenuhi kebutuhan anaknya, maka uang 

tersebut sejak diberitahu oleh mertuanya maka pihak istri tidak mengirim uang 

ke ayah dari anak tersebut  melainkan diberikan pada neneknya atau ke anak itu 

sendiri supaya uang yang dikirim dapat digunakan untuk kehidupan anak yang 
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lebih baik. 

Dalam hal hak hadhanah anak yang belum mumayyiz termasuk ke dalam 

Maslahah Al-Mu’tabarah, karena Maslahat ini mengacu kepada pemeliharaan 

terhadap lima hal,
3
 yaitu memelihara: agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. 

Ini disebabkan dunia, tempat manusia hidup, ditegakkan di atas pilar-pilar 

kehidupan yang lima itu. Tanpa terpeliharanya lima hal ini tidak akan tercapai 

kehidupan manusia yang luhur secara sempurna karena anak merupakan 

manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan 

alasan apapun. 

Pada dasarnya, ahli ushul fiqh menanamkan maslahah sebagai tujuan Allah 

sebagai pencipta syariat (qash al-Shar’i). Maslahah mutlak diwujudkan karena 

keselamatan dan kesejahteraan ukhrawi dan duniawi tidak akan mungkin 

dicapai tanpanya. 

Perlu kita ketahui bahwa hak hadhanah anak yang belum mumayyiz 

seharusnya diberikan pada pihak ibu dan biaya pemeliharaan merupakan 

tanggung jawab ayah namun berdasarkan analisis di atas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa hak hadhanah anak yang belum mumayyiz yang diberikan 

pada ayah kandung diperbolehkan sesuai dengan Maslahah Al-Mu’tabarah 

yang tergolong dalam keturunan, karena pemeliharaan anak yang baik 

merupakan termasuk dalam memperbaiki keturunan supaya menjadi anak yang 

baik dan berguna. 

                                                           
3
Abu Zahrah, Ushul Fiqih, 548 
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Selain itu juga karena anak merasa telah terbiasa hidup bersama di 

lingkungan ayah dan telah mendapatkan pendidikan yang baik, selain itu juga 

untuk kehidupan anak yang lebih baik. Hal ini semata-mata dimaksudkan untuk 

mencari kemaslahatan manusia. Artinya dalam rangka mencari sesuatu yang 

menguntungkan dan juga menghindari kemudharatan manusia. 

Dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwa hadhanah yang diberikan 

pada ayah yang terjadi di Desa Kincang Wetan berdasarkan maslahah mursalah 

yaitu diperbolehkan karena bisa mendatangkan manfaat dan dapat 

menghilangkan kemadharatan bagi anak tersebut, supaya anak tersebut 

mendapatkan hak-haknya dengan baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

B. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya maka sesuai dengan 

rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti, peneliti memperoleh kesimpulan 

bahwa : 

1. Hak hadhanah yang diberikan pada ayah di Desa Kincang Wetan ditinjau 

dari Kompilasi Hukum Islam yaitu diperbolehkan karena ibu bekerja di 

luar negeri sehingga tidak bisa mendapatkan hak hadhanah tersebut. 

Meskipun dalam Pasal 105 yaitu dalam hal terjadinya perceraian : 

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 

tahun adalah hak ibunya; 

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak 

atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; 

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 

Pertimbangan yang lain karena anak tersebut sudah terbiasa ikut ayahnya 

sejak kecil maka hak hadhanah diberikan pada ayah. 

2. Hak hadhanah yang diberikan pada ayah kandung ditinjau dari Maslahah 

Mursalah yaitu bahwa hal tersebut diperbolehkan karena ayah memenuhi 

syarat untuk mendapatkan hak hadhanah dan juga untuk kebaikan bersama 

karena anak tersebut mendapatkan pemeliharaan yang baik dari ayahnya. 
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3. Saran 

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti paparkan 

diatas peneliti memberikan saran-saran antara lain adalah kepada orang 

tua yang bercerai diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai 

kondisi yang sebenarnya agar anak bisa mengerti dan bisa menjalin 

komunikasi yang baik dengan kedua orang tuanya. 

2. Kemudian kedua orang tua seharusnya dapat menempatkan diri sesuai 

yang telah ditetapkan dalam peraturan hukum yang berlaku, sehingga 

kebutuhan anak baik dalam hal pemeliharaan maupun biaya dapat 

berjalan dngan baik dan tidak mengganggu psikis anak. 
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