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ABSTRAK 

 
Putri, Athur Bekti Marliana, 2021.Skripsi. kasus 

kawin hamil di desa coper kecamatan jetis 

kabupaten ponorogo (prespektif hukum islam) 

Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama 

Islam Negri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing 

Wahyu Saputra. S.H.I., M.H.L.I 

 
Kata kunci : Perkawinan, Pemilihan Pasangan, Kawin 

Hamil 

Penikahan hubungan permanen antar laki-laki dan 

perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang 

bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan 

perkawinan yang berlaku. Semakin berkembangnya 

zaman dan semakin maraknya pergaulan bebas pada 

zaman sekarang ini banyak menyebabkan pernikahan 

tidak sesuai seperti yang ada di hukum islam salah 

satunya adalah kawin hamil yakni wanita yang hamil 

sebelum melakukan adanya perkawinan, yang di mana 

seharusnya menikah dengan orang yang seperti suaminya 

maksutnya orang yang menyebabkan kehamilan dan 

seharusnya wanita hamil karena zina memiliki massa 

Iddah yang dimana menikah harus menunggu anaknya 

lahir terlebih dahulu. Tetapi yang berada di Desa Coper 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponoronogo menikakahkan 

wanitayanghamildiluarnikahsebelumanaknyalahir. 
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Namun masyarakat Desa Coper Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo sudah mempunyai cara untuk 

meneyelesaikan permasalahn tersebut. 

Dari latar belakang di atas penulis merumuskan 

masalah (1) Bagaimna pemenuhan syarat rukun dalam 

kasus kawin hamil di Coper Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo Prespektif Hukum Islam?, (2) Bagaimana 

penyelesaian kasus masalah kawin hamil di Desa Coper 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Prespektif Hukum 

Islam? 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis 

merupakan penelitian lapangan (field research) yang 

berlokasi di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo. Data yang diperoleh menggunakan teknik 

wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini 

bisa di simpulkan bahwa (1) Tidak sesuai, walupun ada 

ulama yang membolehkan mengawini wanita hamil, 

tetapi kasus yang ada di Desa Coper Kecamaatn Jetis 

Kabupaten Ponorogo tidak terpenihi sepenuhnya 

sehingga mengakibatkan perkawinan itu tidak sah . (2) 

Penyelesaian kasus kawin hamil di Desa Coper 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo menurut Imam 

Syafi‟IsahsedangkanmenurutImamAbuHanifahkasus tdak 

sah yang satu sah dari ketiga kasus yang ada di Desa 

Coper Kecamatan Jetis KabupatePonorogo. 

 
. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 
Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan 

pengubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain 

atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya 

dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Berikut 

adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf 

Arabke hurufLatin: 

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah: 

Arab Ind. Arab Ind. Arab Ind. Arab Ind. 

 ء
, 

 د
d 

 ض
d{ 

 ك
k 

 ب 
B 

 ذ
dh 

 ط 
T 

 ه
l 

 ث 
T 

 ر
r 

 ظ 
z{ 

 م
m 

 د
Th 

 ز
z 

 ع
„ 

 ى
n 

 س 
J 

 ش 
s 

 غ
Gh 

  ِ  
h 

 ح
h{ 

 ش 
sh 

 ف 
F 

 و
w 

 خ
Kh 

 ص
s{ 

 ق 
Q 

 ي
y 

 
2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjangcaranya 

dengan menuliskan coretan horisontal di atas hurus 

a>, i> dan u>. 
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3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan 

dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” 

Contoh: 

Bayna, „layhim, qawl, mawd{u>‟ah 

4. Istilah (technical terms) dalam bahasa asing yang 

belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus 

dicetakmiring 

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak 

dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya 

berlaku pada hurufkonsonan 

Contoh: 

Ibn Taymi>yah bukan Ibnu Taymi>yah. Inna al- 

di>n „inda Allah al-Islambukan Inna al-di>na „inda 

Alla>hi al-Isla>mu. Fahuwa wa>jib bukan fahuwa 

wa>jibudan bukan pula fahuwa wa>jibun. 

6. Kata yang berakhir dengan ta>‟marbuth{ahdan 

berkedudukan sebagai sifat (na‟at) dan 

id{a>fahditransliterasikan dengan“ah”. 

Sedangkan mud{a>fditransliterasikan dengan “at”. 

Contoh: 

Na‟atdanmud}a>filayh:Sunnahsayyi‟ah,al- 

Maktabahal-Mis{riyah.Mud{a>f:mat{ba‟atal- 

„A>mmah. 

7. Kata  yang  berakhir  dengan  

ya>‟mushaddadah(ya>ber-tashdid) ditransliterasikan 

dengan i>. Jika i>diikuti       dengan       

ta>‟marbu>t}ahmaka 
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transliterasinya  adalah  i>yah.  Jika  ya>‟ber-tashdid 

berada di tengan kata ditransliterasikan dengan yy. 

Contoh: 

Al-Ghaza>li>,  al-Nawawi> 

Ibn Taymi>yah. Al-Jawzi>yah. 

Sayyid, mua‟ayyid,muqayyid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar BelakangMasalah 

Pernikahan adalah sunah karuniah yang 

apabila dilaksanakan mendapat pahala tetapi apabila 

tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi 

dimakrunkan karena tidak mengikuti sunnah rasul. 

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan 

berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, 

hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan 

merupakan cara yang dipilih oleh Allah  SWT 

sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak, 

dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing 

pasangan siap melakukan peran yang positif dalam 

mewujudkan tujuan perkawinan Allah tidak 

menjadikan manusia seperti makhluk lainya yang 

hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan 

secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga 

kehormatan dan martabat kemuliana manusia. Allah 

hukum sesuatu dengan martabatnya, sehingga 

hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur 

secara terhormatdan berdasarkan rasa saling 

meridhoi.2 

Nikah (Kawin) menurut arti asli ialah 

hubungan seksual tetapi menurut arti majazi 
 

2Abd. Rahaman Ghazaly, Fiqih Munakahad (Jakarta: 

Kencana Prenada Grrop,2003), 11. 
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(mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) 

yang menjadikan halal hubungan seksual sebagi 

suami istri antara seorang pria dengan seorang 

wanita. (Hanafi).3 

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang 

sakral antara laki-laki dan perempuan yang mengikat 

satu sama lain melalui akad. Pernikahan bagi umat 

manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan 

mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak 

terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan 

syari‟at.4Dalam buku lain menyebutkan,pernikahan 

adalah suatu akad antara seorang pria dengan 

seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan 

kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain 

(wali) menurut sifat dan syarat yang telaah 

ditetapkan syara untuk menghalalkan pencampuran 

antara keduanya, sehingga satu sama lain saling 

membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup 

dalam rumah tangga.5Melalui proses inilah sebuah 

keluarga dapat terbentuk dan melestarikan kehidupan 

keluarga sebagaimana tujuan pernikahan itusendiri. 

Tujuan pernikahan secara umum yang 

dinginkan     oleh     semua     orang     adalah  untuk 

 

3Mohd    Idris    Ramulyo,    Hukum    PerkawinanIslam 

(Jakarta: Bumi Aksara,1996), 1. 
4Mohammad Asnawi, Nikah Dalam Perbincangan Dan 

Perbedaan (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 19. 
5Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqih Munakahat 1 

(Bandung: Pustaka Setia, 1999), 11-12. 
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memperoleh kebahagian dan kesejahteran lahir dan 

batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia 

dan akhirat,6serta menjalankan hak dan kewajiban 

dengan posisi dan proposi masing-masing sesuai 

peran dalam keluarga. Setiap keluarga selalu 

menginginkan hidup bahagia dan sejahtera. 

Keluaraga bahagaia tercipta apabila terdapat 

keharmonisan dan saling ketergantungaan antara 

suami, isteri dan anak.Untuk menghindari hal-hal 

yang tidak diinginkan maka diperlukan untuk saling 

menghormati, menjaga komunikasi dan menjalankan 

peran masing-masing dengan semestinya. Selain itu, 

cinta dan kasih sayang juga berpotensi dalam 

menambah rasa pengertian antara suami dan isteri. 

Rasa kasih sayang dan cinta oleh pasangan suami 

istri diwujudkan dalam bentuk perhatian dari 

masing-masing. Masalah cinta ini juga dijelaskan 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan pasal 33 yangberbunyi: 

“Suami isteri wajib saling mencintai, hormat 

menghormati, setia dan memberi bantuan  lahir 

bathin yang satu kepada yanglain” 

 
Tujuan perkawinan dalam Islam adalah 

memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, 

berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam 

rangka mewujudkan dan membentuk keluarga suatu 
 

6Ibid., 12. 



 

 

keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih 

sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah 

dalam masyarakat dengan ketentuan-ketentuan yang 

telah diatur oleh syara‟. Perkawinan juga bertujuan 

untuk menjaga manusia dari kejahatan dan  

kerusakan akibat hawa nafsu dan menumbuhkan 

aktivitas beusaha mencari rezeki yang halal dan 

memperbesar rasatanggungjawab 

Dalam kasus di lapangan terjadi suatu kasus 

kawin hamil yang di lakukan oleh perempuan yang 

hamil di luar nikah. Kasus ini terjadi di Desa Coper, 

Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo bermula dari 

seorang perempuan yang terbukti hamil di luar 

nikah, sebelum pengadakan perkawinan yang mana 

perempuan tersebut hamil karena hubungan badan 

dengan laki-laki yang belum menjadi suaminya atau 

belum sah secara agama dan neagara. Karena 

pergaulan bebas dan kemajuan teknologi semakin 

banyak di lingkungan sekitar, dan kurangnya 

pengawasan orangtua terhadap anak dan juga 

lemahnya iman sehigga mengakibatkan melakukan 

hubungan pra nikah yang sangat menentang agam 

Islam dan hukum islam. Di di Desa Coper, 

Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo terdapat 3 

kasus kawin hamil dan bahkan secara terpaksa ada 

yang tidak di nikahkan dengan orang yang bukan 

menghamilinyatatapiadajugayangdinikahkan 
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dengan orang yang menghamili tatapi masih berusia 

di bawah umur dan harus mendaptakn dispensasi. 

Dalam hal ini tidak dapat memenuhi rukun 

dan syarat perkaiwanan dan bagaimana prespektif 

Hukum Islam dan pendapat para Madzab terhadap 

kasus kawin hamil . Oleh sebab itu peneliti 

mengambil judul skripsi Kasus kawin hamil di Desa 

Coper, Kecamtan Jetis, Kabupaten Ponorogo 

(prespektif hukum Islam). 

B. RumusanMasalah 

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan, 

maka pokok permasalahan yang akan dijadikan 

pembahasan dan akan diteliti secra mendalam oleh 

penulis yakni: 

1. Bagaimna pemenuhan syarat rukun dalam kasus 

kawin hamil di Coper Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo Prespektif Hukum Islam? 

2. Bagaimana kasus penyelesaian masalah kawin 

hamil di Desa Coper Kecamatan Jetis  

Kabupaten Ponorogo Prespektif Hukum Islam? 

C. Tujuanpenelitian 

1. Untuk menjelaskan bagaimana pemenuhan syarat 

rukun dalam kasus kawin hamil di Coper 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Prespektif 

HukumIslam. 

2. Untuk menjelaskan bagaimana  kasus 

penyelesaian masalah kawn hamil di DesaCoper, 



 

 

Kecamatan Jetis , Kabupaten Ponorogo Prespektif 

Hukum Islam. 

D. ManfaatPenelitian 

Harapan penulis dalam penyususanan skripsi 

ini dapat berguna sebagai berikut : 

1. ManfaatTeoritis 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan sumbangan pemikiran 

yang berarti bagimasyarakat 

b. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi 

kalangan akademisi maupunpraktisi 

c. Memberikan manfaat terhadap 

Pengembangan ilmu hukum yang berkaitan 

tentang pengetahuan terhadap kriteria dalam 

pemilihan calon suami bagi perempuan dari 

wanita hamil di luarnikah 

2. ManfaatPraktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan acuan bagi pemilihan pasangan 

bagi perempuan yang hamil di luarnikah 

b. Bagi masyarakat Desa Coper, Kecaamatan 

Jetis , kabupaten Ponorogo diharapkan lebih 

berhati-hati dalam mengambil keputusan agar 

sesuai dengansyariat. 

E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka adalah penelitian ini pada 

dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang 

akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin 
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pernah dilakukan oleh penelitian lain sebelum 

sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan 

materi yang sama secara mutlak. 

Untuk memastikan bahwa penelitian  yang 

akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan 

atau duplikasi dari penelitian yang pernah ada, maka 

penulis berusaha mencari sebanyak-banyak 

penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan 

dilakuakan penulis di antarannya yaitu : 

Karya ilmiah Alif Majesty, yang berjudul 

“Implementasi kompilasi Hukum Islam pada 

Keluarga Kawin Hamil Di Desa Palur,Kecamatan 

Kebonsari, Kabupaten Madiun” yang membahas 

tentang penerapan Pasal 3 dan Pasal 100 kompilasi 

hukum Islam pada keluarga kawin hamil dengan pria 

yang mengahamilinya di Desa Palur dengan 

pendekatan deskriptif, kualitatif adapun penolakan 

Pasal 3 KHI terhadap 3 keluaraga kawin hamil 

dengan pria yang menghamili di antaranya tidak 

mampu menerapkan Pasal 3 KHI dan satukeluarga 

sudah mampu menerapkan pasal 3 KHI dan 3 

keluarga kawin hamil dengan pria yang tidak 

menghamili Di Desa Palur Kebonsari di antaranya 

sudah mampu menerapkan Pasal 3 KHI dan satu 

kelurga belum dapat menerapkan pasal 3 KHI. 

Implementasi Pasal 100 KHI mengenai kedudukan 



 

 

anak dari kedua perkawinan tersebut ada ayah yang 

menikahi ibunya sekarang.7 

Perbedeaan dengan skripsi ini dengan 

penelitian peneliti menggunakan penerapan Pasal 3 

dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam sedangkan 

peneliti menggunakan presfektif hukum Islam, 

praktik pemilihan pasangan. Persamaan kedua 

sekripsi ini yakni membahas tentang kawin hamil. 

Dalam penelitian peneliti bependapat tampat di Desa 

Coper Kecamatan Jetis KabupatenPonorogo. 

Karya ilmiah Sufrendi, yang berjudul 

Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Di Desa 

Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan 

Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan 

Sosiologi yang membahas tentang tinjauan hukum 

Islam terhadap kawin hamil karena zina yang ada di 

Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten 

Pacitan dan bagaimana perspektif sosiologi terhadap 

dampak kawin hamil karena zina yang ada di Desa 

Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten 

Pacitan.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

Imam Hanafi dan Imam Syafi‟i mengatakan:Wanita 

hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan 

dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan 

laki-laki lain, sedangkan di Desa Bangunsarijuga 

 

7Alif Majesty, “Implementasi Kompilasi Hukum Islam 

Pada Keluarga Kawin Hamil Di Desa Palur Kecamatan Kebun Sari 

Kabupaten Madiun”, Skipsi (Ponorogo: STAIN,2016). 
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boleh menikahi wanita hamil baik laki-laki yang 

menghamili maupun bukan dengan alasan tidak 

terdapat larangan yang nyata dari Al-Qur‟an 

danHadist mengenai hal ini. Dan menguntungkan 

pihak wanita karena dapat menutupi aibnya. Dan 

Imam Malik dan Ahmad bin Hambal mengatakan: 

Tidak boleh melangsungkan perkawinan antara 

wanita hamil karena zina dengan laki-laki lain 

sampai dia melahirkan kandungannya. Di samping 

fungsional Robet K Marton dalam struktur sosial 

atau pranata sosial selain menimbulkan akibat-akibat 

yang bersifat positif juga ada akibat-akibat yang 

bersifat negatif, dan dampak yang ditimbulkan dari 

hamil 

diluarnikahantaralain:(1)Dampaksosialekonomi 

(2) Dinamika kehidupan rumah tangga yang kurang 

begitu harmonis (3) Dampak terhadap keluarga yaitu 

putusnya silaturahmi dengan warga lainnya karena 

ulah dari anaknya yang melanggar norma-norma 

yangada.8 

Perbedeaan dengan skripsi ini dengan 

penelitian peneliti menggunakan hukum Islam dan 

sosiologi dan hanya membahas perkawinan wanita 

hamil. Sedangkan peneliti hanya menggunakan 

prespektif hukum Islam, dan tidak hanyamembahas 

 
 

8Sufrendi, “Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Di 

Dewsa Bangun Sari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Di Tinjau 

Dari Prespektif Hukum Islam Dan Sosiologi”, Sekripsi (Ponorogo: 

IAIN, 2018). 



 

 

tentang perempuan hamil di luar nikah saja tapi juga 

praktik penyelesaian maslah kawin hamil.  

Persamaan kedua sekripsi ini yakni memebahas 

tentang kawin hamil. Dalam penelitian peneliti 

bertampat di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo. 

Karya ilmiah Rizma Fantika Putri, berjudul 

Tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan tokoh 

masyarakat tentang perkawinan akibat perzinaan 

wanita hamil diluar nikah (studi kasus di Desa 

Kecapi Kecamtan Kalianda Lampung Selatan). 

Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan 

disimpulkan bahwa perkawinan wanita hamil diluar 

nikah dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam 

menyatakan bahwa 1. Wanita hamil dilaur nikah, 

dapat dikawinkan dengan laki-laki yang 

menghamilinya, 2. Perkawinan dengan wanita hamil 

yang disebut pada Ayat (1) dapat dilangsungkan 

tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, 3. 

Dengan dilangsungkanya perkawinan pada saat 

wanita hamil, tidak diperlukan perkawininan ulang 

setelah anak yang di kandung lahir. Kemudian 

menurut beberapa tokoh masyarakat yang ada  di 

desa kecapi ada beberapa faktor terjadinya 

perkawinan wanita hamil diluar nikah yakni pertama, 

kadar keimanan para pelaku rendah, kedua pergaulan 

bebas, ketiga tidak mendapat restu dari orangtua, 

kempat kurang adanya hubungan bagi parapelaku 
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perzinaan, kelima kurang adanya penyuluhan dari 

KUA setempat. 9 

Perbedaan dengan skripsi ini dengan penelitian 

peneliti adalah pada penelitian ini lebih fokus pada 

subjek tokoh masyarakat. Sedangkan peneliti 

berfokus pada subjek si pelaku dan masyarakat. 

Persamaan kedua sekripsi ini yakni membahas 

tentang kawin hamil. Dalam penelitian peneliti 

bertampat di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo. 

Karya ilmiah Saiful Millahanit “Pernikahan 

wanita yang hamil diluar nikah dan akibat hukumnya 

(Telaah Atas Dualisme Fiqih Dan Kompilasi Hukum 

Islam)”, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa 

dalam proses penyusunan KHI, terdapat dualisme 

anatara aturan dalam fiqih Mashab dan KHI. Namun 

yang perlu dipahami adalah bahwa dualisme ataupun 

perbedaan antara keduanya itu hanyalah sebatas pada 

tataran rumusan aturanya sedangkan dalam 

pelaksanaanya tidak lagi ditemukan dualisme kareana 

sudah tewrpilihnya satupendapat untuk diterapkan 

yang diyakini lebih memberikan maslahat untuk 

menyelesaikan permasalahan sosial yang dihadapi. 

Mengenai persoalan pendapat mana yangdijadikan 

 
 

9Rizma Fantika Putri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan  Akibat 

Perzinaan Wanita Hamil Diluar Nikah, Skripsi (Lampung; IAIN 

Raden IntanLampung,2017). 



 

 

rujukan jika terjadi perbedaan yang sangat mendasar 

antar fiqih dan KHI dalam satu perkara yang sama, 

maka menurut Abdul Gani Abdullah seharusnya dapat 

dilihat dari pendapat manakah yang lebih besar 

memberikan maslahat bagi masyarakat antara fiqih 

dan HKI.10 

Perbedeaan dengan skripsi ini dengan 

penelitian peneliti menggunakan penerapan telaah 

atas dualisme fiqih dan kompilasi hukum islam, 

sedangkan peneliti menggunkan prespektif hukum 

islam, praktik pemilihan pasangan. Persamaan kedua 

sekripsi ini yakni memebahas tentang kawin hamil. 

Dalam penelitian peneliti bertampat di Desa Coper 

Kecamatan Jetis KabupatenPonorogo. 

Karya ilmiah Akbar Baihaqy, “Tinjaun Hukum 

Islam Tentang Nikah Hamil (Studi Kasus Di KUA 

Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)”, 

dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pandangan 

terhadap nikah hamil di bolehkan dengan dasar hukum 

UU. No. 1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 53. Alasan 

utama para penghulu dalam hal ini yaitu apa bisa laki- 

laki yang mengawinkan wanita hamil tersebut adalah 

laki-laki yang menghamilinya. Hal ini diperbolehkan 

oleh ulama seperti Imam Syafi‟I, Imam Abu Hanifah, 

Dan Imam Hambali. Sedangkan Imam Malik tidak 

 

10Saiful Millah, “Pernikahan Wanita Yang Hamil Diluar 

Nikah Dan Akibat Hukumnya Telaah Atas Dualisme Fiqih Dan 

Kompilasi Hukum Islam”, Misykat,Vol 02,No 02(Desember 2017.) 
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membolehkan perkawinan nikah hamil sebelum 

wanita tersebut benar-benar terbebas dari hamil. Jalan 

yang aman dalam menghindari hal ini adalah 

menerapkan konsep dar‟u al-mafasitmuqhoddam 

.‟ala jalb al-masalih (menolak kejahatan atau 

mafsadah harus di dahulukan dari menarik kebaikan 

atau maslahah). Cara yang paling ringan resikonya 

adalah menikahkan si perempuan setelah melahirkan 

bayi sehingga institusi perkawinan wanita hamil harus 

di tiadakan. 11 

Perbedeaan dengan skripsi ini dengan 

penelitian peneliti hanya membahas tentang nikah 

hamil, sedangkan peneliti menggunkan 

praktikpenyelesaian. Persamaan kedua sekripsi ini, 

memebahas tentang kawin hamil. Dalam penelitian 

peneliti berdetampat di Desa Coper Kecamatan Jetis 

KabupatenPonorogo. 

F. Motode Penelitian 

1. Jenis Dan PendekatanPenellitian 

jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan 

(field research), merupakan kegiatan penelitaian 

yang dilakukan di masyarakat tertentu kareana 

penelitian ini bersifat deskriptif yaitu sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa 

 

 
 

11Akbar Baihaqi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah 

Hamil (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul 

Tahun 2010)”, Skripsi (Jokjakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2012). 



 

 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau prilaku 

yang di amati.12 

Pendekatan yang diguanakan adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis 

penelitian yang temuan-temuanya tidak diperoleh 

melalui prosedur kuantfikasi, perhitungan statistik, 

atau bentuk cara-cara lainya yang menggunakan 

ukuran angaka. Kualitatif merupakan suatu yang 

berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna 

yang terdapat di balik fakta. 

Penelitaian kualitatif adalah penelitain yang 

bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang 

mendana tentang masalah-masalah mansuia dan 

sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan 

dari suatu realitas sebagaimana dilakukan 

penelitian kuantitatif dan positifismenya. Peneliti 

menginterprestasikan bagaimana makna terebut 

mempengaruhi perilaku mereka. Penelitian 

dilakukan dalam latar (setting) yang alamiah 

(naturalistik) bukan hasil perlakuan (treatment) 

atau manipulasi variabel yang dilibatkan.13 

2. Kehadiranpeneliti 

Kehadiran peneliti merupakan instrumen paling 

penting dalam penelitian kualitatif. Ciri khas 

 
 

12Kasiran, Metodelogi Kuantitatif-Kualitatif(Malang: UIN 

Malang Press,2008),151 
13Imam Gunawan, Metode Penelitian Kulitatif Teori dan 

Praktik (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016),85 
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penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta, namun peranan  

peneliti yang mementukan seluruh sekenarionya. 

Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti seabagai 

instrumen kunci, partisipan penuh, sekaligus 

sebagai pengumpulan data sedangkan instrumen 

lain sebagaipenunjang. 

3. Lokasipenelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi 

penelitian untuk menyusun skripsi di wilayah Desa 

Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. 

Pemilihan lokasi ini di beralasan bahwa mayoritas 

masyarakat Desa Coper Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo masih banyak masyarakat 

yang kurang paham masalah kawinhamil. 

4. Data Dan Sumber Data 

a. Data 

Data dari pnelitian ini diperoleh dari 

wawancara terkait dengan kasus kawin  

hamil. Dari hasil wawancara tersebut 

dilakukan analisis menggukan teori didalam 

b. SumberData 

Adapun yang dengan sumber data yakni asli 

yang diterima langsung dari objek yang akan 

diteliti (responden) dengan tujuan untuk 

mendapatkan  data  yang  kongkrit 14.Dalam 
 

14Bagong  Suryanto  Dan  Sutina,  Metode  PenelitianSosial 

(Jakarta: Prenada Media Grroup,2005),55 



 

 

peneliatian ini sumber data di peroleh dari 

para pihak terkait dalam kasus kawin hamildi 

Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo. 

Dalam hal ini peneliti angsung 

mewawancarai kepada pihak terkait, antara 

lain : 

a). Yani, (krban kawin hamil) 

b). Yuni, (korban kawin hamil) 

c). Sri (korban kawin hamil) 

e). Daman Huri, (Kepala Desa Coper) 

c). Mahfud, (Tokoh Ulama Di Desa 

Coper) 

d). Saman, (Ayah Dari Yani) 

5. Teknik PengumpulanData 

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu 

langkah utama dalam penelitian, karena tujuan 

utama dari penelitian adalah mendaptakan data. 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data 

mengunakan. Wawancara yaitu suatu percakapan 

yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan 

merupakan proses Tanya jawab lisan dimana dua 

orang atau lebih berhadapan secara fisik. 

Wawancara dilakuakan untuk memperoleh data 

atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas 

mungkin kepada subjek penelitian. Dalam 

penelitian ini wawancara dilakuakan denganpihak- 
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pihak terkait dalam praktik pemilihan pasangan 

bagi perempuan hamil diluarnikah. 

6. AnalisisData 

Analisis data kualitatif yakni upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain.15 

Dengan metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan juga berlangsung 

secara terus menrus pada setiap tahap penelitian 

sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jelas. 

Aktifitas dalam analisis data terdiri atas: 

a. Collection : Pengumpulandata; 

b. Reducation: mengambil data yang 

penting. Tujuan dari reduksi adalah 

menyeleksi data-data yang diperoleh 

dari hasil penelitian, baik dengan cara 

wawancara, observasi maupun 

dokumentasi; 

 

15M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode 

Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2012), 320-321. 



 

 

c. Display: memasuksan hasil reduksi 

kedalam peta-peta. Tujuannya agar 

dapat dengan mudah disajikan dalam 

laporanpenelitian; 

d. Conclution: penarikan kesimpulan yang 

mana dalam penelitian awal bersifat 

sementara dan akan berubah bila 

ditemukan datadata baru dan bukti- 

bukti kuatdilapangan;16 

7. Pengecekan KeabsaahanData 

Keabsahan data merupakan konsep penting 

yang diperbarui dari konsep kesahihan (validasi) 

dan keandalan (realibilitas) serta drajat 

kepercayaan dan keabsahan data (readibilitas  

data). Dalam teknik pengumpulan data triamulasi, 

maka sebenarnaya peneliti mengumpulkan data 

yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan 

berbagai teknik pengumpulan data dan seabagai 

sumberdata. 

Untuk menguji kreadibilitas data, dalam 

peneliti ini menggunakan teknik triamulasi yakni 

pengecekan data dari sumber dengan berbagai cara 

dan berbagai waktu. Mathinson mengemukakan 

bahwa nilai teknik pengumpulan data dengan 

triamulasi adalah untuk mengetahui data yang di 

peroleh melus, tidak konsisten atau kontradiksi. 
 

16Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kualitatif, Kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008), 272 
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Oleh kareana itu, dengan mengunakan teknik 

triamulasi dalam pengumpulah data, maka data 

yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, dan 

pasti. Deangan traiamualasi akan lebih 

meningkatkan kekuatan data bila dibandingkan 

dengan suatupendekatan. 

G. SistematikaPenelitian 

Untuk memberikan gambar yang jelas pada 

pembahasan skripsi ini, penulisam akan mencoba 

untuk menguraikan isi uraian pembahasanya. Adapun 

sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari 

lima bab dengan pembahasan sebagai berikut 

BAB I: Pendahuluan 

Pendahuluan yang berisi gambaran umum 

yang berfungsi sebagai pengantar dalam 

memahami pembahasan bab berikutnya, 

Bab ini meliputi: latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian,  

manfaat penelitian ,telaah pustaka, metode 

penelitian, dan sistematikapembahasan. 

BAB II: kawin Hamil Menurut Hukum Islam 

Di bab dua ini berfungsi sebagai landasan 

teori yang menyajikan tentang pernikahan, 

dan Pemilihan pasangan. 



 

 

BAB III: Kasus Kawin Hamil Di Desa Coper 

Kecamatan Jetis Kabaupaten Ponorogo 

Pada bab tiga adalah penyajian data hasil 

penelitian yang dilakukan oleh penulis di 

Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo  yang menjelaskan tentang 

gambaran penelitian umum  lokasi 

penelitian, praktik pemilihan pasangan bagi 

perempuan hamil di luar nikah yang terjadi 

di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo. 

BAB IV: Analisis Kasus kawin 

hamilDesaCoperKecamatan 

JetisKabaupatenPonorogo Pada bab 

empat berisi ataujawabandari rumusan 

permaslahandalampenelitianini. Bab ini

 berisi tinjauan hukum Islam 

terhadap kriteria dalampemilihancalon 

suamibagiperempuandariwaitahamildi luar 

nikah di Desa 

CoperKecamatanJetisKabupaten Ponorogo 

dantinjauanhukum Islam terhadap lotre 

dalampemilihancalon 

suamibagiperempuanhamildiluarnikahdi 

Desa Coper KecamatanJetisKabupaten 

Ponorogo? 

BAB V: Penutup 

Merupakan penutup skripsi yang terdiri dari 

kesimpulan dan saran. 



 

 

BAB II 

KAWIN HAMIL MENURUT HUKUM ISLAM 

PERNIKAHAN 

a. Pengertianpernikahan 

Perkawinan atau pernikahan dalam 

literature fiqh berbahasa arab disebut dengan  

dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini 

yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang 

arabdanbanyakterdapatdaalamAl-Qur‟andan 

hadis Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat 

dalam Al-Qur‟an dengan arti kawin,1 

Perkawinan menurut bahasa Indonesia 

berasal dari kata “kawin” yang secara bahasa 

memiliki arti membentuk keluarga dengan  

lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau 

bersetubuh. Abu‟Yahya Zakariya Al-Ansari 

mendefinisikan pekawinan sebagai akadyang 

mengandung ketentuan-ketentuan hukum 

kebolehan hubungan seksual dengan kata nikah 

atau dengan kata-kata yang semakna denganya. 

Menurut ulama imamShafi‟I adalah suatu akad 

dengan menggunakan lafal nikah atau zawj yang 

menyimpang arti wati‟ (hubungan intim). 

Artinya dengan pernikahan seorang dapat 

memiliki atau dapat kesenangan daripasangan. 

 

11 Slamet Dan Aminuddin,Fiqih MunakahadI 

(Bandung:Cv pustaka setia,1999),10 
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Pengertian-pengertian tersebut tampaknya 

menitikberatkan pada pandangan terhadap satu 

sisi saja, yaitu kebolehan hukum dalam 

hubungan anatara seorang laki-laki dengan 

seorang wanita yang semula dilarang menjadi 

dibolehkan, pada setiap perbuatan hukum 

tentunya mengandung tujuan dan akibat  

maupun pengaruhnya. Hal-hal seperti inilah 

yang sepatutnya menjadi perhatian manusia 

dalamkeseharianya. 

Sayid Sabiq lebih lanjut mengatakan 

dalam fiqh as-sunnah bahwa perkawinan 

merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku 

pada semua makhluk tuhan, baik pada 

manusi,hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. 

perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah 

sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, 

berkembang biak dan melestarikan hidupnya 

setelah masing-masing melakukan peranya yang 

positif dan mewujudkan tujuaanperkawinan. 

Oleh karena itu dapat disimpulakn bahwa 

pernikahan adalah suatu akad antara seorang  

pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan 

dan kesukaan dua belah pihak (calon suami 

isteri), yang dilakukan oleh pihak lain (wali) 

menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan 

Syara‟ untuk menghalalkan percampuran atara 

keduanya, sehingga suatu sama lainsaling 



 

 

membutuhkan, sehingga menjadi sekutu sebagi 

teman dalam rumah tangga. 2Dan pernikahan 

adalah pintu gerbang yang sakral yang harus 

dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk 

sebuah lembaga yang bernama kelurga, 

perhatian islam terhadap keluarga begitu besar, 

karena kelurga merupakan cikal bakal 

terbentuknya masyarakat yang lebih luas. 

Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap 

masyaraka, baik tidaknya sebuah masyarakat 

tergantung pada masing-masing keluarga yang 

terdapat dalam masyarakattersebut. 

b. HukumPernikahan 

Sumber hukum perkawinan islam pada 

dasarnya sama dengan sumber hukum islam, 

yakni mengacu pada Al-Quran Surat an-Nas 

ayat59 dan Hadis riwayat Mudz bin Jabal. Al- 

Quran Surat An-Nisa intinya adalah perintah 

kepada orang-orang yang beriman untuk taat 

kepada Allah, Rasulnya, dan Ulil Amri 

(pemerintah) yang berkuasa. Sedangkan Hadis 

Muadz bin Jabal adalah hadis yang berisi dialog 

antara Nabi Muhammad SAW dengan Muadz 

 

 

 

 

 

2Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahad (Jakarta: PT 

Kencana Prenada Media Group,2003),10 



 

 

bin Jabal yang hendak di utus menjadi hakim 

yunani.3 

Berdasarkan Al-Quran dan Hadis Nabi 

Sebagaimana dimaksud, maka sumber utama 

Fikih munakahat adalah Wahyu Allah yang 

tertuang dalam Al-Quran. Oleh karena ketentuan 

hukum yang tertuang dalam Al-Quran masih 

bersifat umum dan memerlukan penjelasan, 

maka Allah memberi wewenang kepada Nabi 

untuk memberikan penjelasan terhadap wahyu 

tersebut. Penjelasan nabi tentang maksud dari 

ayat al-Quran ditemukan dalam sunnah/ hadis. 

Keduanya merupakan sumber pokok fikih 

munakat. 

Dalam memahami sumber pokok tersebut 

dan merumuskannya dalam bentuk aturan yang 

rinci dan bersifat oprasional sebagaimna telah 

dikemukakan pada bab sebelumnya. Dan 

padadasarnya gologan fuqaha yaknui jamhur 

berpendapat bahwa pernikahan itu hukumnya 

sunnah, ssedangkan golongan Zahiri  

mengatakan bahwa menikah itu wajib. Para 

ulama,Maliki Muta‟akhirin berpendapat bahwa 

menikah itu wajib untuk sebagian orang dan 

sunah untuk sebagian lainya dan mubah bagi 

golongan  lainya.  Hal  ini  ditinjau  berdasarkan 
 

3 Abdul Ghofur Anshori,Hukum Perkawinan Islam 

(Yogyakarkata : UUI Pres,2011),23-24 



 

 

kekhawatiran terhadap kesusahan atau kesulitan 

dirinya. 

Perbedaan pendapat ini disebabkan 

permasalahan apakah bentuk kalimat perintah 

dalam ayat dan hadis berikut serta hadis-hadis 

lainya yang berkenaan dengan masalah ini, 

apakah harus diartikan kepada wajib,atau sunah, 

atau mungkin mubah. Ayat tersebut adalah : 

ِ  ِ  أن ِ   ل ِ   ِ  ِ  ل ِ  ٱِ  ِ  ا ىطسق ِ  ِ  حِ 
اىحن ِ  ٲ ف ِ  ى و ِ  خ ِ 

 خ ىإ ِ  و ا ه ِ  
ِ   خ فِ  

 ه ء ِ  ِ  ا س ِ  ِ  ِ  ل ٱي ه ِ  
اط ى ِ  ِ  ئ ِ  ف ع ِ  ب ِ  ِ  روذ ِ  ل ِ  ِ  روىِ  ِ  ز ِ 

 ن ن ِ  ل ب

ِ  خ ف ِ  خ ن ِ  ِ  ِ  ن ِ  ِ  و ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  أج نِ  له ا ه و ِ  ِ  أِ  ةد ح ِ  ى ِ  ِ  

ِ  ِ  أن ِ   ل ِ   ِ  ف ِ  اى ِ  ل د ِ  ع ِ  ِ  حِ 

ِ  ِ  أى ِ  ِ  ِ  د ِ  ِ  أ  ل ِ  ل ى ِ  ع ِ  حِ 

 ل ل ِ  ِ  ذ ٣ِ  اى ِ  
 

“ (Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku 

adil terhadap anak-anak yatim) sehingga sulit 

bagi kamu untuk menghadapi mereka lalu kamu 

takut pula tidak akan dapat berlaku adil di antara 

wanita-wanita yang kamu kawini (maka 

kawinilah) (apa) dengan arti siapa (yang baik di 

antara wanita-wanita itu bagi kamu dua, tiga 

atau empat orang) boleh dua, tiga atau empat 

tetapi tidak boleh lebih dari itu. (kemudian jika 

kamu tidak akan dapat berlaku adil) di antara 



mereka dalam giliran dan pembagian nafkah 

(maka hendaklah seorang saja) yang kamu 

kawini (atau) hendaklah kamu batasipada 



 

 

(hamba sahaya yang menjadi milikmu) karena 

mereka tidak mempunyai hak-hak sebagaimana 

istri-istri lainnya. (Yang demikian itu) 

maksudnya mengawini empat orang istri atau 

seorang istri saja, atau mengambil hamba sahaya 

(lebih dekat) kepada (tidak berbuat aniaya) atau 

berlakulalim.”4 

 
Bagi fuquha yang berpendapat bahwa 

menikah itu wajib bagi sebagian orang dan 

sunah untuk sebagian yang lain serta mubah  

bagi sebagaian yang lain,dan berdasarkan atas 

pertimbangan kemaslahatan Qiyas semcam 

inilah yang disebut Qiyas Mursal, yaitu suatu 

qiyas yang tidak mempunyai dasar penyandaran. 

Dalam hal qiyas semacam ini kebanyakan ulama 

mengingkari, tetap nampak jelas dipegangi 

mazhabMaliki. 

Berdasarkan uraiana di atasa, maka dapat 

dikatakan bahwa hukum nikah itu bisa berubah 

sesuai dengan keadaan pelakunya. Secara rinci 

hukum pernikahan adalah sebagi berikut: 

a) NikahWajib 

Nikah hukumnya wajib bagi orang 

yang mampu dan nafsunya telah mendesak, 

serta takut terjerumus dalam lembah 
 

4KementrianAgamaRI,Al-Qur‟andanTerjemahnya 

(Badung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2018),77 



 

 

perzinaan. Maka jalan yang terbaik adalah 

dengan menikah. Imam Qurtuby berkata, 

“Bujangan yang sudah mampu menikah dan 

takut dirinya dan agamnya, sedangkan 

untuk menyelamatkan diri tidak ada jalan 

lain, kecuali dengan pernikahan maka tidak 

ada perselisihan pendapat tentang wajib ia 

menikah. Jika nafsunaya sudah mendesak, 

sedangkan ia tidak mampu menafkahi 

istrinya, maka Allah akan melapangkan 

rejekinya.”5 

b) NikahHaram 

Nikah diharamkan bagi orang yang 

sadar bahwa dirinya tidak mampu 

melaksanakan hidup berumah tangga, 

melaksanakan kewajiban lahir seperti 

member nafkah, pakaian, tempat tinggal dan 

kewajiban bantin seperi mencampuri istri. 

c) NikahSunnah 

Nikah disunnahkan bagi orang yang 

sudah mampu, tetap ia masih sanggup 

mengendalikan dirinya dari perbuatan 

haram. Dalam hal seperti ini maka niakah 

lebih baik daripada membujang, karena 

membujuang tidak diajarakan oleh islam. 

 

 

5Slamet Abidin Dan Aminudin, Fiqih Munakahat 

(Bandung : CV Pustaka Setia,1999),31-33 



 

 

d) NikahMubah 

Yaitu bagi orang yang tidak ada 

halangan untuk nikah dan dorongan untuk 

nikah belum membahayakan dirinya. Ia 

belum wajib nikah dan tidak haram bila 

tidak nikah.6 

c. Rukun dan SyaratPernikahan 

Rukun dan Sayarat menentukan suatu 

pembuatan hukum, terutama yang 

menyangkut dengan sah atau tidaknya 

perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua 

kata tersebut mengandung arti yang sama 

dalam hal bahwa keduanya merupakan 

sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu 

perkawinan umpanya rukun dan syaratnya 

tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan 

tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak 

lengkap, keduanya mengandung arti yang 

berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah 

sesuatu yang berada di luarnya dan tidak 

merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang 

berkaitan dengan rukun daalm arti dalam arti 

sayarat yang berlaku untuk setiap unsurnya 

yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu 

berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan 

kriteria dari unsur-unsurrukun. 
 

6 Al Hamdani,Risalah Nikah (Jakarta : Pustaka 

Amani,2011),7-8. 



 

 

Dalam hal hukum perkawinan, dalam 

mendapatkan mana yang rukun dan mana 

yang syarat terdapat perbedaan dikalangan 

ulama yang perbedaan ini tidak bersifat 

subtansial. Perbedaan di antara pendapat 

tersebut disebabkan oleh karena berbeda 

dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua 

ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat 

dan yang harus ada dalam suatu perkawinan 

adalah: akad, perkawinan, laki-laki yang akan 

kawin, perempuan yang akan kawin, wali  

dari mempelai perempuan, saksi yang 

menyaksikan akad perkawinan, dan mahar 

atau maskawin. 

Ulama Hanafiah melihat perkawinan 

itu dari segi ikatan yang berlaku anatara 

pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan 

itu, oleh karena itu, yang menjadi rukun 

perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad 

nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang 

melangsungkan perkawinan, sedangkan yang 

lainya seperti kehadiran saksi dan mahar di 

kelompon kepada syarat perkawinan. 

Unsur pokok perkawinan adalah laki- 

laki dan perempuan yang akan kawin, akad 

perkawinan itu sendiri, wali yang 

melangsungkan akad dengan si suami, dua 

orang saksi yang menyaksikan telah 



 

 

berlangsungnya akad perkawinan itu 7. 

Menurut KHI secara lengkap adalah sebagai 

berikut: Pada Pasal 14 untuk melaksanakan 

perkawinan harus ada: (a) Calon suami, (b) 

Calon isteri, (c) Dua orang saksi dan,  (d)  

Ijab dan Kabul. Sedangakn syarat perkawinan 

dalam Kompilasi Hukum Islam di terangkan 

pada Pasal. Bagian kedua calon mempelai 

Pasal 15 (1) Untuk kemaslahatan keluarga 

dan rumah tangga perkawinan hanya boleh 

dilakukan calon mempelai yang telah 

mencapai umur yang telah ditetapkan dalam 

pasal 7 Undang- Undang No. 1 tahun 1974 

yakni calon suami sekurang-kurangnya 

berumur 19 tahun dan calon istri sekurang- 

kurangnya berumur 16 tahun, (2) Bagi calon 

mempelai yang belum mencapai umur 21 

tahun harus mendapat izin sebagaimana yang 

di atur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan(5) 

UU No. 1 Tahun 1974. Pada Pasal 16 (1) 

Perkawinan di dasarkan atas persetujuan 

calon mempelai, (2) Bentuk persetujuan 

calonn mempelai wanita, dapat berupa 

pernyataan tegas dan nyata dengantulisan, 

lisan atau isyarat yang dapatdimengerti. 

Pada Pasal 17 (1) Sebelum 

berlangsungnya perkawinan pegawai 
 

7Ibid,9. 



 

 

pencatan nikah menanyakan terlebih dahulu 

persetujuan calon mempelai dihadapatan dua 

saksi nikah, (2) Bila ternyata perkawinan 

tidak di setujui oleh salah calon mempelai 

maka perkawinan itu tidak dapat 

dilangsungkan, (3) Bagi calonempelai yang 

mnderita tuna wicara atau tuna rungu 

persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan 

atau isyyarat yang dapat dimerti. Pada Pasal 

18 Bagi calon suami dan calon istri yang 

akan melangsungkan pernikahan tidak 

terdapat halangan perkawinan sebagaimna di 

atur di dalam babVI. 

Bagian ketiga Wali nikah pada Pasal 

19 Wali nikah dalam perkawina merupakn 

rukun yang harus dipenuhi bagi 

calonmempelai wanita yang bertindak untuk 

menikhkanya. Pasal 20 (1) Yang bertindak 

sebagai wali nikah yakni seorang laki-laki 

yang memenuhi syarat hukum Islam yakni, 

muslim, aqil dan baligh (1) Wali nikah terdiri 

dari Wali nikah danWalihakim. 

Pasal 21, (1) Wali nasab terdiri dari 

empat kelompok dalam urutan kedudukan, 

kelompok yang satu di dahulukan dan 

kelompok yang lain sesuai erat tindaknya 

susunan kekerabatan dengan calon mempelai 

wanita Pertama, kelompok kerabat laki-laki 



 

 

garis lurus keatas yakni ayah, kakek ari pihak 

ayah dan seterusnya Kedua, kelompok 

kerabat saudara laki-laki kandung atau 

saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki- 

laki mereka Ketiga, kelompok kerabat  

paman, yakni saudaraa laki-laki sekandung 

ayah dan keturunan laki-laki mereka 

Keempat, kelompok saudara laki-laki 

sekandung kake, sauara laki-laki seayah dan 

keturunan laki-laki mereka. (1) Apabila 

dalam satu kelompok wali nikah terdapat 

beberapa orang yang sama-sama berhak 

menjadi wali, maka yang paling berhak 

menjadi wali adalah yag paling dekat yang 

labih dekat drajat kekerabataya dengan calon 

wanita (2) Apabola dalam satu kelompok 

sama drajat kekerabatanya maka yang paling 

berhak menjadi wali nkah ialah kerabat 

kandung dari kerabat yang seayah, (3) 

Apabila dalam satu kelompok, drajat 

kekerabatanya sama yakni sama-sma drajat 

kandung atau sama-sama dengan kerabat 

seayah maka sama-sama menjadi wali nikah, 

dengan mengutamakan yang lebih tua dan 

mengutamakan yang lebih memenuhi syarat- 

syarat wali. Pasal 22 Apabila wali nikah yang 

paling berhak, tidak memenuhi syarat sebagai 

wali nikah atau karena wai nikahitu 



 

 

menderita tuna wicara, tuna rungu atau  

siudah udzur, maka hak menjadi wali 

bergeser menjadi wali nikah yang lain 

menurut drajatbeikut. 

Pasal 23 (1) Wali hakim baru 

dapatbertindak sebagai wali nikah aoabila 

wali nasab tidak ada atau tidak mungkin 

menghadirkan atau tidak diketahui tempat 

tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan. 

(2) Dalam hal wani adlal atau enggan maka 

wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali 

nikah setelaha ada putusan  pengadilan 

Agama tentang wali tersebut.  Bagian 

keempat wali saksi nikah Pasal 24 (1) Saksi 

dalam perkawina meruapak rukun pelkasaan 

akad nikah (2) Setiap perkawinan harus 

disaksikan oleh dua orang saksi. Pasal 25 

Yang dapat ditunjuk oleh saksi dalam wali 

nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, 

aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak 

tuna runbgu atutuli. 

Pasal 26 Saksi harus hadirdan 

menyaksikan secara langsung akad nikah 

serta menandatangani akta nikah pada waktu 

dan di tempata akat nikah dilangsungkan 

Bagian kelima akad nikah Pasal 27 Ijab kobul 

antara wali dan alin mempelai pria harus jelas 

beruntun dan tidak berselang waktu. Pasal 28 



 

 

Akad ikah dilaksanakan sendiri secara 

pribadib oleh wali nikah yang bersangkutan 

wali nikah mewakilkan kepada orang lain . 

Pasal 29, (1) Yang berhak mengucapakan ijab 

kobul adalah calon mempelai pria secara 

pribadi (2) Dalam hal-hal tewrtentu ucapan 

Kabul nikah dapat diwakilkan dengan pria 

lain dengan ketentuancalon mempelai pria 

memberi kuasa yang tegas secara tertulis 

bahwa penerimaan wakilatas akad nikah itu 

adalah untuk mempelai pria, (3) Dalam hal 

calon mempelai wanita atau wali keberatan 

calon mempelai priadiwakili, mska akad 

nikah tidak boleh dilangsungkan.8 

UU perkawinan sma sekali tidak 

berbicara tentang rukun perkawinan. UU 

perkawinan hanya membicarakan syarat- 

syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat 

tersebut lebih banyak berkenaan dengan 

unsur-unsur atau rukun perkawinan KHI. 

Secara jelas membicarakan rukun perkawinan 

sebagaiamana yang dapat dalam pasal 14, 

yang keseluruhan rukun tersebut mngikuti 

 

 

 

 

8Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, 

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, 

Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam. 



 

 

fiqhSyafi‟Idengantidakmemasukkanmahar 

dalam rukun.9 

d. Tujuanpernikahan 

Islam adalah agama yang sempurna 

yang jika setiap diri bersedia dan tunduk patuh 

dalam ketatan menjalankan syaiat-syariatanya, 

maka sudah dapat dipastikan jika kondisi drajat 

kemanusiaan akan terangkat ketemapat 

semestinya sesuai dengan peranan dan tugas 

manusi di alam semesta raya ini. Orang-orang 

yang bertuhankan hawa nafsunya sendiri 

sesungguhnya tealah menjerumuskan dirinya 

kelembah kenistaan hngga akhirnya harkat diri 

mereka tak ubahnya laksana hewan atau 

bahkan lebih rendah dibandingkanhewan. 

Bekenaan dengan maslah  perkawinan 

ini, Islam mempunyai tujuan yang sangat 

mulya, yaitu agar kehidupan manusia tesebut 

fitrahnya yang juga mulya yang dapat juga 

disebutkan sebagaiberikut:10 

1) Memenuhi perintah AllahSWT 

2) Menegakkan sunah RasulSAW 

3) Membentuk keluargaislami 

4) Menyempurnakanakhlak 
 
 

9Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di 

Indonesia, (Jakarta : Kencana,2006),59-61 
10Ilham Abdullah, Kado Buat Mempelai,(Jogja : 

Absolut,2004),82-90 



 

 

5) Menjaga kehormatandiri 

6) Mendapatkan ketenangan dan ketentraman 

daalamkehidupan 

7) Melahirkan keturunan yang sah lagishaleh 

8) Menebusdosa 

9) Mendapatkan kesehatan lahir danbatin 

e. Pendapat Para Ulama Tentang Perkawinan Wanita 

Hamil 

Yang dimaksud dengan “Kawin Hamil ” 

di sini adalah kawin dengan seorang wanita 

yang hamil di luar nikah baik di kawin oleh 

laki-laki yang menghamilinya maupun oleh 

laki-laki bukan yang menghamilinya maupun 

oleh laki-laki bukan yang menghamilinya. 

Hukum kawin dengan wanita yang hamil 

di luar nikah para ulama perbeda pendapat, 

sebgau berikut:11 

a. Imam Syafi‟i dan ulama-ulama Syafi‟iyyah 

berpendapat bahwa boleh atau menganggap 

sah perkawinan wanita hamil akibat zina baik 

dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya 

maupun laki-laki lain tanpa perlu menunggu  

si cabang bayi yang dikandung oleh wanita itu 

lahir. Pernikahan yang dilakukan wanita 

walau dalam keadaan hamil diperbolehkan 

menurut Mahzab Syafi‟iyahselama 
 

11Abd rahman Ghazaly. Fiqih Munakahat, (Jakarta: 

Prenada Media, 2003 ),124 



 

 

pernikahan tersebut memenuhi syarat nikah 

dan adanya ijab kabul. Wanita yang hamil 

akibat zina, maka tidak ada hukum kewajiban 

iddah baginya, dan diperbolehkan untuk 

menikahinya dan juga menggaulinya 

b. Imam Abu Hanifah pun mengemukakan 

pendapat, bahwa perkawinan bagi wanita 

hamil adalah sah dengan syarat yang 

menikahinya adalah pria yang 

menghamilinya. Adapun laki-laki yang bukan 

menghamilinya tetap sah melakukan 

perkawinan dengan wanita hamil akibat zina 

akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan 

intim sampai si wanita melahirkan bayi yang 

dikandungnya. Ulama Hanafiyyah 

berpendapat bahwa wanita hamil karena zina 

tidak diwajibkan baginya masa iddah, karena 

iddah bertujuan menjaga nasab, sehingga 

boleh untuk menikahi wanita hamil tanpa 

harus menunggu masa iddah. Hal ini 

dikarenakan bahwa wanita hamil akibat zina 

tidak termasuk kategori wanita-wanita yang 

haram untuk dinikahi, maka perkawinan 

wanita hamildiperbolehkan. 

c. Berbeda halnya dengam Mahzab Syafi‟i 

maupun Mazhab Hanafi, pendapat Mahzab 

Maliki sangat berkebalikan. Dikemukakan 

oleh Imam Malik bin Anas,beliau 



 

 

mengharamkan secara mutlak pelaksanaan 

kawin hamil. Imam Malik berpendapat bahwa 

hukum menikahi wanita hamil akibat zina 

adalah tidak sah, baik yang menikahi itu 

adalah laki-laki yang menghamilinya ataupun 

yang bukan menghamilinya  Menurut 

pendapat ini, wanita hamil di luar nikah harus 

menunggu hingga bayi yang dikandungnya 

lahir terlebih dahulu baru kemudian si wanita 

hamil tersebut dapat melangsungkan akad 

perkawinan. Ulama Malikiyyah berpendapat 

bahwa wanita yang digauli karena zina maka 

hukumnya sama seperti halnya digauli karena 

syubhat, baik berdasarkan akad yang bathil 

maupun fasid, maka ia harus menjalani masa 

iddah sebagaimana masa iddah pada 

umumnya. 

d. Pendapat Mazhab Hanbali memiliki 

kemiripan dengan Mazhab Maliki, yang mana 

dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, 

beliau berpendapat bahwa tidak sah menikahi 

wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik 

laki-laki yang menzinainya maupun laki-laki 

yang bukan menzinainya. Wanita pezina, baik 

ia hamil atau tidak, tidak boleh dikawini oleh 

laki-laki yang mengetahui keadaannya itu, 

kecuali dengan duasyarat: 



 

 

1) Telah habis masa iddahnya, namun 

apabila hamil, maka iddahnya 

habis sampai dengan melahirkan 

anaknya, dan belum boleh 

mengawininya sebelum masa 

iddahnyaitu. 

2)  Telah taubat wanita itu dari 

perbuatan maksiat, dan apabila ia 

belum bertaubat maka tidak boleh 

mengawininya. 

Apabila telah sempurna kedua syarat 

itu, yaitu telah habis masa iddahnya dan 

telah bertaubat dari dosanya, maka halal 

mengawini wanita itu bagi laki-laki yang 

menzinainya ataupun laki-laki lain.. 

Selanjutnya mengenai pria yang 

kawin dengan wanita yang dihamili oleh 

orang lain, terjadi perbedaan pendapat 

para ulama: 

a. Imam Abu Yusuf mengatakan, 

keduanya tidak boleh dikawinkan. 

Sebab bila dikawinkan perkawinanya 

itu batal (fasid). Pendapat beliau itu 

berdasarkan firman Allah : 
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ي ِ  ه   ِ  ل ِ  ٱ ؤ ِ  و  ٣ِ 
“Laki-laki yang berzina tidak mengawini 

melainkan kepada perempuan yang berzina atau 

perempuan musrik, dan perempuan yang berzina 

tidak dikawin melainkan oleh laki-laki yang 

berzina atau laki-laki Musyrik, dan  yang 

demikian itu diharamkan atau orang-orang 

yangberiman”12 

 
Maksut ayat tersebut adalah, tidak pantas 

seorang pria yang beriman kawin dengan seorang 

wanita yang berzina. Demikian pula sebaliknya, 

wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan 

pria yang berzina. 13 

Ibnu Qudamah sepebdapat dengan Imam 

Abu Yusuf dan menambhkan bahwa seorang pria 

tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya 

telah berbuat zina dengan wanita lain. Kecuali 

dengan dua syarat: 

1) Wanita tersebut telah melahirkan bila ia 

hamil. Jadi dalam keadaan hamil ia tidak 

bolehkawin. 



 

12KementrianAgamaRI,Al-

Qur‟andanTerjemahnya(Badung: PT Sygma Examedia 

Arkanleema, 2018), 350 13Ibid, 125 



 

 

2) Wanita tersebut telah menjalani hukuman 

dera (cambuk), apakah ia hamil atautidak 

b. Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani 

mengatakan bahwa  perkawinan  itu  sah. 

Tetapi haram baginya bercampuran, selama 

bayi yang dikandungnya belum lahir. 

c. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi‟I 

perpendapat bahwa perkawinan itu di padang 

sah, karena tidak terikat dengan perkawinan 

orang lain (tidak ada masa iddah). Wanita itu 

boleh juga di campuri, karena tidak mungkin 

nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu 

ternodai oleh seperma suaminya. Sedangkan 

bayi tersebut bukan keturunan orang yang 

mengawini ibunya itu (anak di luarnikah). 

Dengan demikian, setatus anak sebagai 

anak zina, bila pria yang mengawini  ibunya 

bukan pria yang menghamilinya. 

Namun bila pria yang mengawini ibunya 

itu, pria yang menghamilinya maka terjadi 

perbedaan pendapat: 

1) Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya 

dikawini setelah usia kandunganya berumur 4 

bulan ke atas. Bila kurang dari 4 bulan, maka 

bayi tersebut adalah anak suaminya yangsah 

2) Bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu 

adalah anak di luar nikah, walaupun dilihat 

dari segi bahasa, bahwa anak ituadalah 



 

 

anaknya, karena hasil dari sperma dan ovum 

bapak dan ibunya. 14 

Dalam kompilasi hukum islam, masalah 

kawin hamil dijelaskan dalam Pasal 53 Ayat (1) 

Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat 

dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, 
15Ayat (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang 

disebut pada ayat (1) Dapat di langsungkan tanpa 

menungu lebih dahulu kelahiran anaknya, Ayat 

(3) Dengan di langsungkannya perkawinan 

padasaat wanita hamil, tidak diperlukan 

perkawinan ulang setelah anak yang 

dikandunglahir. 

Terjadinya wanita hamil di luar nikah 

(yang hal ini sangat di larang oleh agama, 

normam,etika, dan perundang-undangn Negara), 

selain kareana adanya pergaulan bebas juga 

karena lemah (rapuhnya) iman pada masing- 

masing pihak. Oleh karenanya, untuk 

mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang 

itu, pendidikan agama yang mendalam dan 

kesadaran hukum semakin diperlukan.16 

 

 

 

 

 

 
 

14Ibid126 
15Ibid127 
16Ibid, 128 



 

 

BAB III 

KASUS KAWIN HAMIL DI DESA COPER 

KECAMATAN JETIS KABAUPATEN PONOROGO 

 
A. Profil DesaCoper 

Secara geografis Desa Coper 

Kecamatan Jetis tipografi ketinggian desa 

berupa daratan sedang yaitu 103 m I atas 

permukaan air laut. Selama 2016 curah hujan 

di Desa Coper Kecamatan Jetis rata-rata 

mencapai 350 mm/tahun, dan jumlah bulan 

hujan tahun 2016 adalah 12 bulan dengan suu 

rata-rata harian 23˚C 

Secara administratif , Desa Coper 

terletak di wilayah kecamatn jetis kabupaten 

ponorogo dengan posisi di batasi olehwilayah 

desa-desa tetangga . sebelah Utara perbatasan 

dengan Desa Jorsan Kecamatan Mlarak, 

sebelah Selatan berbatasan dengan Desa 

Kemuning , Bngsalan dan Wilangan 

Kecamatan Sambit di sebelah Brat berbatasan 

dengan desa Mojomati Kecamatanjetis. 

Jarak tempuh Desa coper ke ibu kota 

kecamtan(Kecamatan jetis ) adalah 6 km, 

yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 

menit dengan dengan kendaraan bermotor. 

Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota 
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kabupaten adalah 17km, yang dapat ditempuh 

dengan waktusekitar 30 menit. 

1. Sejarah PemerintahanDesa 

Desa Coper awal dipegang oleh Kyai 

Ishaq dan di lanjutkan oleh anak dan 

cucunya. Namun dngan berkembangknya 

waktu secara beruutan yang mejabat sebagai 

kepala Desa Coper Kecamtan Jetis adalah 

sebagiberikut: 

a) Suratman 

Priode Th. 1913-1942 

b) Moeljodiharjo 

Priode Th. 1942-1967 

c) Moh.Zaini 

Priode Th . 1967- 1970 

d) Suhadi (pj. KepalaDesa) 

Priode Th. 1970-1973 

e) Pirnadi 

Priode Th.1973-1978 

f) Anngam (Pj. KepalaDesa) 

Priode Th. 1978-1988 

g) Subagyo 

Priode Th. 1988-1997 

h) Subagyo (Pj. KepalaDesa) 

Priode Th. 1997-1998 

i) Damanhuri 

Priode Th. 1998-2006 



 

 

j) Abdul Werner, SE (PjKds) 

Priode Th2006-2007 

k) Damanhuri 

Priode Th. 2007-2013 

l) Nisfulailatul 

Priode Th. 2013-2019 

m) Damanhuri 

Priode Th.2019-Sekarang 

2. Sejarah PembangunanDesa 

Dilihat dari segi pembangunanya yang 

terjadi di Desa Coper, dari tahun ke tahun 

mengalami banyak peningkatan baik di 

bidang ekonomi, sosial mapun lingkungan. 

Dahulu Desa Coper masih banyak didominasi 

oleh jalan-jalan tanah yang selalu bermasalah 

saat musim hujan. Gedung dan rumah-rumah 

sederhana, serta fasilitas sangat terbatas. 

Demikian pula dari segi ekonomi, pendapatan 

rata-rata masih cukup rendah dengan SDM 

yang juga pas-pasan. 

Lambat laut melalui kerja keras dari 

seluruh pihak dan tekad masyarakat Desa 

Coper yang mendambakan perbaikan kuliatas 

hidup, maka saat ini hasil perkembangan di 

berabagi bidang dapat dirasakan dampak 

positifnya 



 

 

3. Kependudukan 

Desa Coper Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo Wilayahnya yang 

secara geogragfis merupkan daerah dataran 

sedang. Desa Coper berada di ibu kota 

Kecamatan Jetis, dismping bertani penduuk 

Desa Coper juga Mempunyai usaha dibidang 

Home Industri dan jugaperdangan. 

Luas wilayah desa coper keseluruhan 

adalah: 203,460 Ha. Udimana seluas 

119,355Ha adalah luas tanah sawah sawah 

dan sisinya adalah tanah darat dan 

pemukiman. Lebih jelasnya mengnai 

kompesisi pengunaan lahan di Desa Coper 

Kecamatn Jetis Kabupaten Ponorogo Provinsi 

Jawa Timur dapat dilohat dari table berikut: 

4. Wilayah 

Secara geografis Desa Coper 

merupakan bagian dari wialyah Kecamatan 

Jetis Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa 

Timu yang terletak Kecamtan Jetis, 

sedangkan Desa Coper sendiri merupakan 

daerah daratan sedang adapun batas-batas 

Desa Coper adalah sebagiberikut 

a. SebelahUtara : Desa Joresan Kec. 

Mlarak 

b. SebelahTimur : Desa Kemuning 

Wilangandan 



 

 

Bangsalan 

Kec.Sambit 

c. SebelahSelatan : Desa BuluKec.. 

Sambit 

d. SebelahBarat : Desa Mojomati 

Kec.Jetis 

5. Keagamaan 

Penduduk Desa Coper Kecamatn Jetis 

Ponorogo 100% beragiatan keagamama Islam 

dengan ditabdai adanya kegiatan-kegiatan 

keagmaan dan fasilitas Ibadah dinataraanya 

sebagai berikut: 

6. KeadaanSosial 

Dengan timgkat pendidikan yang 

tampak dari table dibawah ini jelas persoalan 

SDM juga masih menjadi pokok pemikiran 

desa untuk bis amengembangkan lagi tingkat 

SDM tersebut melalui kegiatan-kegiatan 

pelatihan, kursusu dan pola – pola pendidikan 

non Formal lainya. Terutama adalah kegiatan 

yang sekaligus juga dapat menunukan 

ekonomi keluarga 

7. FasilitasIbadah 

Yang mayoritas penduduk Desa  

Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo 

beragama Islam dengan ditandai adanaya 

bangunan tempat ibadah diantaradiantaranya 



 

 

8. FasilitasKesehatan 

Untuk melayani kesehatan masyarakat 

Desa Coper Kecamatan Jetis dan untuk 

masyarakat yang sehat dan sejahtera Desa 

Coper mengadakan kegiatan-kegiatan 

kesehatan 

9. SosialBudaya 

Jumlah penduduk Desa Coper 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo saat ini 

total adalah : 2.869 jiwa, yang terdiridari laki- 

laki: 1.490 jiwa dan perempuan sejumlah : 

1.379 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terbagi 

dalam 957 KK, dan 243 jiwa masuk kategori 

RTM (Rumah Tngga Miskin ). Dari Jumlah 

Tersebut, Sebagi besar adalah penduduk usia 

produktif. Namun demikian, masih banyak 

dari usia produktif tersebut yang mapan.Hal 

ini juga menjadi persoalan yang harus segera 

terselesaikan, mengingat banyaknya 

pengganguran juga dapat memicu timbulnya 

berbagai persoalan yang harus segera 

terselesaikan, menginagt banyaknya 

penganguran juga dapat memicu timbulnya 

berbagai persoalan sosial lainya seperti 

kenakala remaja dan sebgainya. 

Berdasarkan mata pencahariannya, produk 

Desa Coper Kecamaan Jetis Kabupaten 



 

 

Ponorogo Provinsi Jawa Timur  terbagi 

dalam: 

Tabel 3.1 Mata Pencaharian masyarakat Desa 

Coper Kecamaan Jetis Kabupaten Ponorogo 

Provinsi Jawa Timur. 

No Jenis Mata 

Pencaharian 

Jumlah 

(jiwa) 

1 Petani 432 

2 Buruh Tani 1032 

3 PNS / Pegawai 

pemerintah 

41 

4 Perdagangan 26 

5 Jasalainya 12 

 Total 1.543 

 
10. Keadaanekonomi 

Penduduk Desa Coper Kecamatan 

Jetis Kabuten Ponorogo mayoritas bermata 

pencaharian petaqni, pegawai, buruh tani dan 

lain-lain. 

11. MataPencaharianya 

Berdasarkan mata pencaharianya, 

penduduk Desa Coper Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo terbagi dalam : 

Tabel 3.2 Mata Pencaharian masyarakat Desa 

Coper Kecamaan Jetis Kabupaten Ponorogo 



 

 

Provinsi Jawa Timur. 

No Jenis Mata 

Pencaharian 

Jumlah 

(jiwa) 

1 Petani 432 

2 Buruh Tani 1032 

3 PNS / Pegawai 

Pemerintah 

41 

4 Perdagangan 26 

5 Jasa lainnya 12 

Total 1.543 

 
12. PertumbuhanEkonomi 

Usaha kecil seperti toko pracangan, 

pedagang kecil, pedagang pasar, dan lain 

masih banyak yang kurang berkembang 

akibat keterbatasan dana/modal. Tambahan 

modal sangat diperlukan bagi perkembangan 

usaha kecil mereka agar bisa mengelola 

kegiatan usahanya secara lebih maksimal dan 

mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara 

layak. Demikian pula bagi usaha produktif 

sebagai pemilik kolam ikan, peternak, dan 

usaha produktif lainnya juga berkendala 

dalam hal modal sekaligus juga kemampuan 

pengelolaan usaha yang terbatas sehingga 

membutuhkan pembinaan dan pelatihan 

managerial yang intensif dan dinas-dinas 

terkaitt. 



 

 

Ketersediaan fasilitas kegiatan 

ekonomi dan sosial masyarakat di Ds. Coper 

Kec. Jetis Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur, 

masih perlu banyak bimbingan dan 

pengarahan supaya masyarakat mempunyai 

kesadaran untuk berwirausaha. 

Dengan berwirausaha sudah barang 

tentu perekonomian masyarakat akan berjalan 

dinamis sehingga tingkat kehidupan akan 

semakin tertata sesuai dengan yang 

diharapkan yang pada akhirnya dapat 

dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. 

13. Kondisi PemerintahDesa 

Pemerintah Ds. Coper Kec. Jetis Kab. 

Ponorogo terdiri dari 4 dukuh, 8 RW, dan 20 

RT, serta 3 Kaur, 4 Kamituwo, 3 Kasi, 

Sekretaris Desa, LPM, BPD, dan LINMAS 

semuanya bertanggungjawab kepada Kepala 

Desa. 

B.  Pemenuhan Syarat Dalam Kausus Kawin Hamil 

Di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo 

Penikahan ialah sesuatu akad suci dan luhur 

bagi laki-laki dan perempuan sehingga keduanya 

dapat dikatakan sah menurut Agama. Semakin 

berkembangnya zaman dan semakin maraknya 

pergaulan bebas pada saat ini, banyak menyebabkan 

wanita hamil diluar nikah. Namun kondisi demikian 



 

 

tidak menutup kemungkinan perempuan tersebut 

tetap memilih kriteria calonn suami yang sesuai 

dengan harapanya atau tetap diartikan mereka masih 

bersikukuh untuk mendapatkan keriteria yang 

merekadambakan. 

Rukun dan syarat nikah yakni menentukan 

suatu perbutan hukum yang dimana mengkut sah dan 

tidaknya suatu perkwinan dalam perkawinan tidak 

sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. 

Banyak halnya remaja yang telah 

melakkukan hubungan pra nikah sebelum adanya 

perkawinan yang sah menurut Agama dan Negara 

dan bahkan sampai menyebabkan mereka hamil di 

luar nikah. Seperti halnya kasusu kawin hamil yang 

ada di desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo. Seperti halnya yang di lakukan oleh 

sebagian orang yang ada di Desa Coper Kecamatn 

Jetis Kabupaten Ponorogo ada 3 kasus kawin hamil 

banyak yang melakukan hubungan pra nikah karena 

adanya pegaulan bebas sehinnga banyak yang 

melakukan melakukan nikah tetapi tidak 

menjalankan semua rukun dan syarat nikah yang 

dimana rukun dan syarat nikah menjadi salah satu 

sahnya perkawinan. 

Seperti halnya yang dilakukan saudra Yani, 

Yani yang hamil di luar nikah yang seharusnya 

menunggu anaknya lahir terlebih dahulu dan 

menikah dengan orang yang menghamilinyadan 



 

 

salah satu syarat nikah tidak terpenuhi, berikut 

pernyataan dari Yani:33 

“ saya menikah dengan suami saya pada saat 

itu sudah hamil bukan dengan suami saya 

saat ini melaikan dengan paman saya yang 

dimana paman saya tidak bisa menikahi 

saya karena masih mempunyai istri dan 

masih menjabat sebagai kepala desa .” 

 
Yani tidak bisa menikah dengan orang yang 

menghamilinya dan menikah dengan orang lain dan 

tidak menunggu kelahiran anaknya. pegawasan 

orangtua terhadap anak sangatlah penting agar tidak 

tejerumus kedaalam pergaulan bebas yang 

megakibatkan melukan hubugan pra nikah. Sehingga 

dalam wawancara tersebut Yani menikah bukan 

dengan orang yang menghamilinya. 

Hal seperti itu juga terjadi pada Yuni, Yuni 

seringkali kerumah kekasihnya yang dimana pada 

saat itu Yuni harus sekolah yang masih kelas 2 SMA 

dan masih berusia 17 tahun seringkali membolos dan 

kerumah kakasihnya sehingga sampai membuat dia 

melakukan hubungan pra nikah dan pada saat itu 

orang tua Yuni tidak merestui hubungan mereka 

berdua karena masih belum cukup umur, berikut 

wawancara terhadap Yuni 

 
 

33Yani, Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 Mei 2021 



 

 

“saya sering kerumah aji dan melakukan 

hubungan pra nikah sehingga mengakibatkan 

saya hamil di luar nikah dengan aji saat itu 

saya hamil dan menikah tanpa menunggu 

kelahiran anak saya pada saat  itu  dimana 

usia saya masih 17 tahun dan masih sekolah 

kelas 2 SMK saya menikah harus 

menggunakan dispensasi”34 

 
Apa yang telah di lakukan oleh Yuni 

mengakibatkan kecewa dari pihak keluarga dan 

mengakibatkan hamil di luar nikah dengan usia yang 

sangat muda dan bisa di katakana masih di bawah 

umur. 

Hal seperti itu juga terjadi kepada Sri, yang 

dimana pergaulan bebas mengakibatkan hamil di  

luar nikah. Kebebasa Sri megakibatkan sering 

melakukan hubungan pra nikah dengan laki-laki 

yang bukan suaminya dia sering keluar malam 

sehingga mengakibatkan hamil di luarnikah. 

“saya hamil karena pergaulan bebas, pada 

saat itu saya bingung dengan siapa saya 

hamil karena saya melakukan hubungan 

pra nikah dengan laki-laki banyak dan 

saya menikah bukan dengan orang yang 

 

 

 

34Yuni, Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 Mei 2021 



 

 

menghamili saya dan tidak menunggu 

kalahiran anak saya .”35 

 
Apa yang di lakukan oleh Sri mengakibatkan 

Sri menikah bukan dengan orang yang mengahili dan 

mengakibatkan kedua orang tua mersa malu akibat 

perbutan Sri. Sehingga disini Sri menikah bukan 

dengan orang yang menghamili dan tidak menunggu 

kalahiran anaknya. 

Hal seperti ini mengakibatkan syarat 

nikah tidak terpenuhi seutuhnya karena sudah 

melakukan hubungan pra nikah sebelum ada 

perkawinan yang sah menurut Agama dan Negara. 

Pentingnya pengawasan orangtua terhadap anak agar 

tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. 

C. Kasus Penyelesaian Kawin Hamil Di Desa Coper 

Kecamatan Jetis KabupatenPonorogo 

Kawin hamil yakni seorang wanita yang 

hamil sebelum melangsungkan akad nikah kemudian 

di nikahi oleh pria yang telah menghamilinya. Segala 

persetubuhan yang telah di lakukan oleh  laki-laki 

dan prempuan yang dilakukan diluar nikah adalah 

perbutan zina dan menganggapnya adalah perbutan 

keji di benci oleh Allah. Zina adalah perbutan yang 

sangattercela. 

Pergaulan bebas memang terjadi dimana- 

mana kalangan muda mudi khusunya baik pacaran 

35Sri, Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 Mei 2021 



 

 

sampai dengan berbuat zina, pergaulan bebas di 

sebabkan oleh banyak faktor. Diantaranya banyak 

faktor keadaan lingkungan dan rasa ingin memiliki. 

Salah satu prakik penyelasaian kawin hamil 

di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo 

menikakan dengan orang yang bukan menghamili ini 

adalah keputusan antara kedua belah pihak keluarga 

Yani dan orang yang menghamili Yani yang mana 

keduanya telah sepakat untuk mencarikan suami 

untuk Yani. Berikut adalah wawancara dengan ayah 

yani dimana yang menentukan suami dengan 

menikahkan dengan orang yang tidak menghamili 

yang di adakan di Desa coper Kecamatn Jetis 

Kabupaten Ponorogo. Wawancara terhadap Saman 

(ayahyani). 

“saya menikahkan anak saya saat itu sudah 

hamil 4 bulan yang dimana harus ada suami 

waktu itu, pada saat itu memiliki istri dan tidak 

bisa menikahi Yani dan masih menjabat sebagai 

kepala desa juga masih saudara Yani yaitu 

pamanya, sehingga saya mencaraikan suami 

untuk yani dan yani menikah dengan orang lain 

bukan dengan orang yangmengahamili”36 

Jadi menikahkan dengan orang lain yang di 

adakan oleh bapak Saman (bapak Yani) yakni 

bertujuan untuk menutupi aib (kehamilan Yani). 

 
 

36Saman, Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 Mei 2021 



 

 

Yang dimana harus cepat menikah dan tidak 

menunggu kelahiran anaknya. 

Mereka menikah bukan dengan orang yang 

mereka cintai tetapi melainkan orang yang mau 

menikahi dan yang bukan menyebabkan kehamilanya 

karena melakukan hubungan suami istri sebelum 

mereka menikah pernikahan ini juga terpaksa tidak di 

dasari cinta. 

Hal ini juga juga terjadi kepa Yuni, dimna yuni 

telah melukakan hubungan pra nikah dan 

megakibatkan hamil di luar nikah sehingga harus 

menikah di bawah umur karena pegaulan bebas dia 

menikah dengan kekasihnya dalam kedaan hamil 4 

bulan dan kawin hamil berikut pernyataan yuni 

“saya menikah dengan Aji (suami Yuni) 

dan kami menikah sangatlah muda 

sehingga mengakibatkan saya putus 

sekolah akibat pergaulan bebas dan saya 

menikah saat saya hamil dan tidak 

melakukan pernikaan kembali  setelah 

anak saya lahir .”37 

Berikut adalah pernyataan Yuni menyelesaikan 

pernikahan dengan menikah dengan orang yang 

menghamilinya tetapi terjadinya wanita hamil di luar 

nikah hal ini sangat di larang oleh agama, norma, etika 

dan perundang-undangan Negara, selain adanya 

pergaulan bebas karena lemah atau rapuhnya Iman 
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pada masing-masing pihak. dalam hal ini 

YunidanAjisudah mendapatkan 

dispensasinikahdarinpengadilan. Hal teresebut juga 

terjadi pada 

Sri,dimanaSritelahmelakukanhubunganpranikahdenga

nbanyaklaki-laki sehingga Sri  bingung

  harus meminta pertanggung jawaban

 kepada siapa dan tidak mengetahui 

itu anak siapa karenaterlalu banyakdia melakukan 

hububunganpra nikah dengan laki-laki 

berikut pernyataan dari Sri 

“saya pada saat itu bingung anak siapa yang saya 

kandung karena akibat rayuan laki-laki banyak 

yang dan keluarga saya sangat kecewa dengan 

perbuatan saya sehingga keluarga saya 

mengumpulkan orang-orang yang pernah 

berhungan dengan saya dengan siapa saja saya 

melakukan hubungan itu setelah terkumpul 

keluarga saya memaksakan saya menikah bukan 

dengan orang menghamili saya ” 38 

menikahkan dengan orang yang 

bukanmenghamili di Desa Coper Kecamatan Jetis 

Kabupaten ponorogo dilaksanakan guna untuk 

menutupi aib warga dan masyarakat sekitar 

mendengar berita tersebut banyak yang berpendapat 

setuju dan ada juga yang tidak setuju berikut 

wawancara beberapa tokoh di Desa Coper. Berikut 

pernyataan bapaklurah: 

 
 

38Sri, Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 Mei 2021 



dalam kandunganya mendapatkan 

ayah.”39Berdasarkan pernyataan dari bapak 

lurah Desa 

Coper yakni menyetujui menikahkan bukan dengan 

orang yang menghamili karena menutupi aib kelurga 

dan menutupi aib warga. Maraknya pergaulan bebas 

saat ini. Dan menurut tokoh agama (kyai) pandangan 

masrayakat yakni bapak mahfud, berikut wawancara 

terhadap bapak mahfud: 

“saya sebenarnya setuju karena guna menutupi 

aib kelurga dan masyarakat ini kareana saya juga 

baru mendengar tentang perkawinan sistem ini. 

Pernikahan itu di dalam islam yakni untuk 

mendapatkan keturunan yang sah lantas 

bagaimana kejelasan nasab dari seorang anak 

tersebut dan belum tentu yang keluar yakni yang 

memiliki benih (sperma). Dalam islam memang 

melakukan perbuatan zina adalah dosa besardan 

 

 

“saya setuju dengan adanya menikahkahkan 

dengan orang yang bukan mengahamilinya karena 

dengan sistem ini meneyeselesaikan 

permasalahan dan menutupi aib warga sekitar. 

Kareana permaslaahan tersebut wanita yang hamil 

di luar nikah mendapatkan suami dan anakdi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

haram hukumnya”40 
 

 
 

39Daman Hur i, Hasil Wawancara, Ponorogo, 6 Mei 

2021 
40Mahfud , Hasil Wawancara, Ponorogo, 6 Mei 2021 



“saya setuju saja dengan adanya penyelesaian 

kawin hamil ini karana untuk menutupi aib 

perempuan mempunyai seorang suami dan si  

anak juga mendapatakan seorang ayah dan 

menutupi aib masyarakat juga sih tapi berdampak 

buruk sih di lingkungan masyarakat soalnya jadi 

bua bibir banyak orang dan banyak yang 

mempertanyakan sah nya nikah dalam agama”41 

 
Menurut pernyatan dari bapak sumiran terjadi 

permaslahan sosial dikalangan masyarakat mengenai 

penyelesaian kawin hamil yang di laksanakan di desa 

Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. 

 

 

Dari pernyataan dari tokoh agama tersebut hal 

ini menjaga nasab kareana ini berhubungan dengan 

waris dan wali dalam perkawinan anaknya nanti sat 

menikah. Dan menurut pandangan masyarakaat sekitar 

tentang kawin hamil berkut adalah penyataan dari 

bapak Sumiran (warga sekitar): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

41Sumiran , Hasil Wawancara, Ponorogo, 16Maret 2021 



 

 

BAB IV 

ANALISIS KASUS KAWIN HAMIL DESA COPER 

KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO 

 
A.  Analisis Pemenuhan Syarat Dalam Kasus Kawin 

Hamil Di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo 

Pernikahan adalah sesuatu yang yang 

sakral dan yang di idamkan oleh setiap manusia. 

Kawin hamil yakni dimana wanita yang hamil 

diluar nikah memilki massa idah yang tidak 

boleh menikah selama hamil. 

a. Imam Syafi‟i dan ulama-ulama Syafi‟iyyah 

berpendapat bahwa boleh atau menganggap sah 

perkawinan wanita hamil akibat zina baik 

dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya 

maupun laki-laki lain tanpa perlu menunggu si 

cabang bayi yang dikandung oleh wanita itu 

lahir. Pernikahan yang dilakukan wanita walau 

dalam keadaan hamil diperbolehkan menurut 

Mahzab Syafi‟iyah selama pernikahan tersebut 

memenuhi syarat nikah dan adanya ijab kabul. 

Wanita yang hamil akibat zina, maka tidak ada 

hukum kewajiban iddah baginya, dan 

diperbolehkan untuk menikahinya dan juga 

menggaulinya. Berdasarkan kasus di lapangan 

pada kasus kawin hamil tersebut sudah sesuai 

dengan hukum Islam karena berdasarkanyang 
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terjadi di lapangan wanita tersebut menikah 

dengan yang menghamili, memenuhi syarat 

nukah dan ijab kobul. 

b. Imam Abu Hanifah pun mengemukakan 

pendapat, bahwa perkawinan bagi wanita  

hamil adalah sah dengan syarat yang 

menikahinya adalah pria yang menghamilinya. 

Adapun laki-laki yang bukan menghamilinya 

tetap sah melakukan perkawinan dengan 

wanita hamil akibat zina akan tetapi tidak 

boleh melakukan hubungan intim sampai si 

wanita melahirkan bayi yang dikandungnya. 

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa wanita 

hamil karena zina tidak diwajibkan baginya 

masa iddah, karena iddah bertujuan menjaga 

nasab, sehingga boleh untuk menikahi wanita 

hamil tanpa harus menunggu masa iddah. Hal 

ini dikarenakan bahwa wanita hamil akibat 

zina tidak termasuk kategori wanita-wanita 

yang haram untuk dinikahi, maka perkawinan 

wanita hamil diperbolehkan. Berdasarkan 

kasus di lapangan pada kasus kawin hamil 

tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam 

karena berdasarkan yang terjadi di lapangan 

mereka twelah bercampur layaknya sebagai 

suami istri. 

c.Berbeda halnya dengam Mahzab Syafi‟i 

maupun Mazhab Hanafi, pendapat Mahzab 



 

 

Maliki sangat berkebalikan. Dikemukakan oleh 

Imam Malik bin Anas, beliau mengharamkan 

secara mutlak pelaksanaan kawin hamil. Imam 

Malik berpendapat bahwa hukum menikahi 

wanita hamil akibat zina adalah tidak sah, baik 

yang menikahi itu adalah laki-laki yang 

menghamilinya ataupun yang bukan 

menghamilinya Menurut pendapat ini, wanita 

hamil di luar nikah harus menunggu hingga 

bayi yang dikandungnya lahir terlebih dahulu 

baru kemudian si wanita hamil tersebut dapat 

melangsungkan akad perkawinan. Ulama 

Malikiyyah berpendapat bahwa wanita yang 

digauli karena zina maka hukumnya sama 

seperti halnya digauli karena syubhat, baik 

berdasarkan akad yang bathil maupun fasid, 

maka ia harus menjalani masa iddah 

sebagaimana masa iddah pada umumnya. 

Berdasarkan kasus di lapangan pada kasus 

kawin hamil tersebut tidak sesuai dengan 

hukum Islam karena berdasarkan yang terjadi 

di lapangan tidak sesuai dengan hukum islam 

karena mereka hamil di luarnikah 

d.Pendapat Mazhab Hanbali memiliki kemiripan 

dengan Mazhab Maliki, yang mana 

dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, 

beliau berpendapat bahwa tidak sah menikahi 

wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik 



 

 

laki-laki yang menzinainya maupun laki-laki 

yang bukan menzinainya. Wanita pezina, baik 

ia hamil atau tidak, tidak boleh dikawini oleh 

laki-laki yang mengetahui keadaannya itu, 

kecuali dengan dua syarat: 

1) Telah habis masa iddahnya, namun 

apabila hamil, maka iddahnya 

habis sampai dengan melahirkan 

anaknya, dan belum boleh 

mengawininya sebelum masa 

iddahnyaitu. 

2) Telah taubat wanita itu dari 

perbuatan maksiat, dan apabila ia 

belum bertaubat maka tidak boleh 

mengawininya. 

Apabila telah sempurna kedua syarat 

itu, yaitu telah habis masa iddahnya dan 

telah bertaubat dari dosanya, maka halal 

mengawini wanita itu bagi laki-laki yang 

menzinainya ataupun laki-laki lain. 

Berdasarkan kasus di lapangan pada kasus 

kawin hamil tersebut tidak sesuai dengan 

hukum Islam karena berdasarkan yang 

terjadi di lapangan mereka menikah 

dengan keadaan hamil dan seharusnya 

menurut Mazhab Hambali mereka 

memenuhi 2 syarat yang sebagaimna 

tercantum di atas. 



 

 

Berdasarkan data yang saya ambil di Desa 

Coper Kecamatn Jetis Kabupaten Ponorogo pada 

kasus kawin hamil yang dimana mereka harus 

menikah karena untuk menutupi aib keluargaa 

dan pendapat para madzab ada yang 

membolehkan dan ada juga yang tidak 

membolehkan pendapat mazab Syafi‟iyyah dan 

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa boleh  

atau menganggap sah perkawinan wanita hamil 

jadi pada kasus di desa Coper Kecamatn Jetis 

Kabupaten Ponorogo di anggap sah oleh Imam 

Syafi‟I dan Imam Abu Hanifah perbedannya yakni 

pada Imam Abu Hanifah tidak boleh bercampur 

selama bayinya belum lahir. pendapat Mahzab 

Maliki dan Mazhab Hanbali hukum menikahi 

wanita hamil akibat zina adalah tidak sah jadi 

kasus yang ada di Desa Coper Kecamtan Jetis 

Kabupaten Ponorogo di anggap tidak sesuai 

dengan Hukum Islam karena telah menikahkan 

wanita yang hamil di luar nikah sebelum anaknya 

lahir. 

Di dalam Hukum Islam pemenuhan 

syarat dan Rukun nikah harus terpenuhi karna 

menyangkut sah atau tidaknya dalam suatu 

perkawinan, sedangkan kasus di lapangan  

berbeda dengan salah satu syarat dan rukun dalam 

perkawinan di dalam Hukum Islam. Sehingga 

kasusdiDesaCoperKecamatanKetisKabupten 



 

 

Ponorogo dan yang ada di dalam Hukum Islam 

tidak sesuai dan adanyaa penyelewengan terhadap 

pemenuhan syarat dan rukun kawin hamil Di 

Desa Coper Kecamtan Jetis Kabupaten Ponorogo. 

Dan seharusnya menikahkan wanita yang hamil  

di luar nikah harus menunggu anaknya lahir 

terlebih dahulu dan menungu masa iddahnya 

selesa. 

B. Analisis Kasus penyelesaian Masalah kawin 

hamil Di Desa Coper Kecamatn Jetis 

KabaupatenPonorogo 

Kawin hamil yakni seorang wanita yang 

hamil sebelum melangsungkan perkawinan yang 

sah menurut agama dan Negara, karna majunya 

perkembangan zaman dan maraknya pergaulan 

bebas sehinnga mengakibatkan seorang 

melakukan hubungan pra nikah dan 

mengakibatkan hamil di luarnikah. 

Wanita yang hamil di luar nikah baik di 

kawikan oleh laki-laki yang mengahamilinya 

maupun oleh laki-laki bukan yang 

menghamilinya. Selanjutnya mengenai pria yang 

kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang 

lain, terjadi perbedaan pendapat paraulama: 

a. Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya 

tidak boleh dikawinkan. Sebab bila 

dikawinkan perkawinanya itu batal(fasid). 



 

 

Pendapat beliau itu berdasarkan firman 

Allah : 

ا ز و ِ  أ   م ر ش ه ت ِ   لٱو  ِ  تِ  ِ  ِ  ِ  ا س 

  ِ  ِ  ِ  ِ
 ِ  ت 

  ِ
  ِ

ل   ِ 

ن ِ  ِ    ِ
ل ح  ِ 

ِ  ِ  اسلٱ
  ِ 

ل ِ   ى ِ  ل ع 

 ذ  ل

ر ِ  وح 
 م 

 ر ش ه 
 ِ  ِ

ِ   زاى و ِ  أ   ك 

  ِ

ل   ِ 

ا ه ح 
  ِ 

ل  ن ِ  ِ  ِ   ِ 

ي ِ  ه   ِ  ل ِ  ٱ ؤ ِ  و  ٣ِ 
 

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini 

melainkan kepada perempuan yang berzina atau 

perempuan musrik, dan perempuan yang berzina 

tidak dikawin melainkan oleh laki-laki yang 

berzina atau laki-laki Musyrik, dan  yang 

demikian itu diharamkan atau orang-orang 

yangberiman”42 

 
Maksut ayat tersebut adalah, tidak pantas 

seorang pria yang beriman kawin dengan seorang 

wanita yang berzina. Demikian pula sebaliknya, 

wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan 

pria yang berzina.. 43Imam Muhammad bin Al- 

Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa 

perkawinan itu sah. Tetapi haram baginya 

bercampuran, selama bayi yang dikandungnya 

belum lahir. Dan Imam Abu Hanifah danImam 

 



 

42KementrianAgamaRI,Al-

Qur‟andanTerjemahnya(Badung: PT Sygma Examedia 

Arkanleema, 2018), 350 43Ibid 126 



 

 

Syafi‟I perpendapat bahwa perkawinan itu di 

padang sah, karena tidak terikat dengan 

perkawinan orang lain (tidak ada masa iddah). 

Wanita itu boleh juga di campuri, karena tidak 

mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung 

itu ternodai oleh seperma suaminya. Sedangkan 

bayi tersebut bukan keturunan orang yang 

mengawini ibunya itu (anak di luar nikah). 

Maka terjadi perbedaan pendapat Imam 

Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani dan Dan 

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi‟I 

perpendapat bahwa perkawinan itu di padang sah, 

karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain 

jadi pada 3 kasus yang ada di Desa Coper 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo di anggap 

sah menurut 2 mazhab dan di anggap tidak sah 

oleh madzab Imam Abu Yusuf. 

Berdasarkan data yang saya ambil di Desa 

Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo pada 

kasus 3 kasus kawin hamil yang dimna yang 2 

kasus harus menikah dengan orang lain dan 1 

kasus telah menikah dengan orang yang 

menghamili dan tidak melakukan pernikahan 

kembali setelah anaknya lahir, yang dimana 

wanita tersebut harus menikah kareana untuk 

menutupi aib kelurga dan masyarakat  tidak  

sesuai dengan pendapat para madzab, yangberada 



 

 

di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo 

Sehinga dapat disimpulkan bahwa pnyelesaian 

kasus kawin hamil Di desa 

Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo 

dengan cara menikahkan dengan orang yang 

bukan menghamilinya di pandang batal atau fasid 

dalam hukum islam karena tidak boleh 

mengawinkan wanita yang dihamili oleh orang 

lain dan kenyataannya di Desa Coper Kecamatn 

Jetis Kabupaten Ponorogo pada kasus Yani dan 

Sri yang menikah dengan orang yang bukan 

menghamilinya. Pada kasus Yuni seharusnya 

Yuni menikah kembali setelah anaknya lahir. 

Dalam hukum islam dengan kasus di lapangan 

tidak sesuai dan terjadipenyelewengan. 

Ini disebabkan juga karena kurangnya 

pengetahuan masyarakat Desa Coper Kecamatan 

Jetis Kabupaten ponorogo tentang kawin hamil di 

dalam hukum Islam. Sehingga masyarakat tidak 

memperdulikan sah dan tidaknya dalam 

pernikahan kawin hamil yang berakibat menikah 

dengan pria yang bukan menghamilinya. Dan 

sebaiknya pengawasan orang tua terhadap anak 

itu penting agar tidak terjerumus ke pergaulan 

bebas kareana semakin majunya peerkembangan 

zaman. 



 

 

 

 
A. Kesimpulan 

BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan uraian dalam bab-bab 

sebelumnya maka sesuai dengan rumusan masalah 

yang di buat oleh peneliti, peneliti memperoleh 

kesimpulan terhadap kasus kawin hamil di Desa 

Coper Kecamatan Jetis Kabupeten Ponorongo: 

1. Tidak sesuai, walupun ada ulama yang 

membolehkan mengawini wanita hamil, tetapi 

kasus yang ada di Desa Coper Kecamaatn Jetis 

Kabupaten Ponorogo tidak terpenihi sepenuhnya 

sehingga mengakibatkan perkawinan itu tidaksah 

 
2. Penyelesaian kasus kawin hamil di Desa Coper 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo menurut 

Imam Syafi‟I sah sedangkan menurut Imam Abu 

Hanifah kasus tdak sah yang satu sah dari ketiga 

kasus yang ada di Desa Coper Kecamatan Jetis 

KabupatePonorogo. 

 

B. Saran 

Bagi masyarakat Desa Coper KecamatanJetis 

Kabuten Ponorogo, agar berhati-hati  dalam 

pergaulan pada zaman sekarang karena maraknya 

pergaulan bebas saat ini yang mengakibatkan 

terjadinya hubungan pra nikah dan mngakibatkan 

hamil  di luar  nikah.  Sebaiknya   ini  di  hindarioleh 
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masyarakat luas supaya tidak melangar norma-norma 

agama dalam pernikahan. Dan agar si anak 

mempunyai kejelasan Nasab 
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Lampiran 1: Transkip Wawancara 

 
TRANSKIP WAWANCARA 

 

Kode : 01/01 W/6/5/2021 

NamaInforman : Yani 

Tanggal : 25 Mei2021 
 

Jam :12.00-13.00 
 

Di SusunJam : 20.00 WIB 
 

Tempat 

Wawancara 

Topik 

Wawancara 

: Rumah Ibu Yani 

 
 

: pemenuhan rukun dan sayarat dalam 

perkawinan 
 

Peneliti Apakah syart dan rukun nikah sudah 

terpenuhi ? 

Informan saya menikah dengan suami saya pada 

saat itu sudah hamil bukan dengan 

suami saya saat ini melaikan dengan 

paman saya yang dimana paman saya 

tidak bisa menikahi saya karena masih 

mempunyai istri dan masih menjabat 

sebagai kepala desa 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 
 

Kode 
 

Nama Informan 

: 02/01 W/6/5/2021 
 

: Saman 

Tanggal : 25 Mei 2021 

Jam : 12.00-13.00 

Di Susun Jam : 20.00 WIB 

Tempat 

Wawancara 

: Rumah Bapak Saman 

Topik Wawancara : kasus kawin hamil 

 
Peneliti Bagaimna penyelesaian kawin hamil 

anak bapak 

Informan saya menikahkan anak saya saat itu 

sudah hamil 4 bulan yang dimana 

harus ada suami waktu itu, pada saat 

itu memiliki istri dan tidak bisa 

menikahi Yani dan masih menjabat 

sebagai kepala desa juga masih 

saudara Yani yaitu pamanya, sehingga 

saya mencaraikan suami untuk yani 

dan yani menikah dengan orang lain 

bukan dengan orangyang 

mengahamili 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 
 

Kode : 03/01 W/6/05/2021 

NamaInforman : Sri 

Tanggal : 25 Mei2021 
 

Jam :13.00-14.00 
 

Di SusunJam : 20.00 WIB 
 

Tempat 

Wawancara 

Topik 

Wawancara 

: Rumah Ibu sri 

 
 

: Kasus kawin hamil 

 

Peneliti apakah syarat dan rukun nikah sudah 

terpenuhi 

Informan saya hamil karena pergaulan bebas, 

pada saat itu saya bingung dengan 

siapa saya hamil karena saya 

melakukan hubungan pra nikah dengan 

laki-laki banyak dan saya menikah 

bukan dengan orang yang menghamili 

saya dan tidak menunggukalahiran 

anak saya 



 

 
 

Peneliti Bagaimna penyelesaian maslah kawin 

hamil anda 

Informan saya pada saat itu bingung anak siapa 

yang saya kandung karena akibat 

rayuan laki-laki banyak yang dan 

keluarga saya sangat kecewa dengan 

perbuatan saya sehingga keluarga saya 

mengumpulkan orang-orang yang 

pernah berhungan dengan saya dengan 

siapa saja saya melakukan hubungan 

itu setelah terkumpul keluarga saya 

memaksakan saya menikah bukan 

dengan orang menghamilisaya 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 
 

Kode : 04/01 W/6/05/2021 

NamaInforman : Yuni 

Tanggal : 25 Maret2021 
 

Jam :15.00-16.00 
 

Di SusunJam : 20.00 WIB 
 

Tempat 

Wawancara 

Topik 

Wawancara 

: Yuni 

 
 

: kasus kawin hamil 

 

Peneliti apakah syarat dan rukun nikah sudah 

terpenuhi ? 

Informan saya sering kerumah aji dan melakukan 

hubungan pra nikah sehingga 

mengakibatkan saya hamil di luar 

nikah dengan aji saat itu saya hamil 

dan menikah tanpa  menunggu 

kelahiran anak saya pada saat itu 

dimana usia saya masih 17 tahun dan 

masih sekolah kelas 2 SMK saya 

menikah harusmenggunakan 

dispensasi 



 

 
 

Peneliti Bagaimna penyelesaian maslah kawin 

hamil anda 

informan saya menikah dengan Aji (suami Yuni) 

dan kami menikah sangatlah muda 

sehingga mengakibatkan saya putus 

sekolah akibat pergaulan bebas dan 

saya menikah saat saya hamil dan tidak 

melakukan pernikaan kembali setelah 

anak saya lahir. 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode : 05/01W/6/5/2021 

Nama 

Informan 

: Bapak Daman Huri (Kepala desa) 

Tanggal : 16 Maret2021 

Jam :18.00-18.30 

Di SusunJam : 21.00 WIB 

Tempat 

Wawancara 

Topik 

Wawancara 

: Rumah Daman Huri 

 

: kasus kawin hamil 

 

Peneliti Bagaimana tanggapan anda menegnai 

kasus kawin hamil yang ada di desa 

Coper Keamtan Jetis Kabupaten 

Ponorogo 

Informan saya setuju dengan adanya pernikahan 

sistem saimbara ini karenan dengan 

sistem ini meneyeselesaikan 

permasalahan dan menutup aib warga 

sekitar. Kareana permaslaahan tersebut 

wanita yang hamil di luar nikah 

mendapatkan suami dan anak di dalam 

kandunganya mendapatkan ayah 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 
 

Kode : 06/01W/6/5/2021 
 

NamaInforman : Bapak Mahfud (Tokoh Agama) 

Tanggal : 6 Mei2021 

Jam :20.00-20.30 
 

Di SusunJam : 22.00 WIB 
 

Tempat 

Wawancara 

Topik 

Wawancara 

: Rumah Mahfud 

 
 

: kasus kawin hamil 

 

Peneliti Bagaimana tanggapan anda menegnai 

kasus kawin hamil yang ada di desa 

Coper Keamtan Jetis Kabupaten 

Ponorogo 

Informan saya sebenarnya kurang setuju sih 

dengan adanya sistem saimbaara ini 

kareana saya juga baru mendengar 

tentang perkawinan sistem ini. 

Pernikahan itu di dalam islam yakni 

untuk mendapatkan keturunan  yang 

sah  lantas  bagaimna  kejelasan nasab 

dari seorang  anak  tersebut   danbelum 



 

 
 

 tentu yang keluar di dalam undian 

yakni yang memiliki benih (sperma). 

Dalam Islam memang melakukan 

perbuatan zina adalah dosa besar dan 

haramhukumnya 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 
 

Kode : 06/01W/15/03/2021 
 

Nama 

Informan 

: Bapak Sumiran (Masyarakat) 

 

Tanggal : 16 Maret2021 
 

Jam :21.00-21.30 
 

Di SusunJam : 22.00 WIB 
 

Tempat 

Wawancara 

Topik 

Wawancara 

: Rumah bapak sumiran 

 
 

: kasus kawin hamil 

 

Peneliti Bagaimana tanggapan anda menegnai 

kasus kawin hamil yang ada di desa 

Coper Keamtan Jetis Kabupaten 

Ponorogo 

Informan saya setuju saja dengan adanya 

perkawinan saimbra ini karana untuk 

menutupi aib dan juga adanya sistem 

lotre ini si perempuan mempunyai 

seorang suami dan si anak juga 

mendapatakan     seorang     ayah   dan 

menutupi aib   masyarakat juga sihtapi 



 

 
 

 berdapak buruk sih di lingkungan 

masyarakat soalnya jadi bua bibir 

banyak orang dan banyak yang 

mempertanyakan sah nya nikah dalam 

agama 
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