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Artinya: 

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan 

kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari 

pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang 

banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya 

kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. 

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisa:1).
1
 

  

                                                           
1
Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an Keluarga (Garut: Fitrah Rabbani, 2012), hal.77 
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ABSTRAK 

Umayyah, Nurul. 2020.  Tinjauan  Hukum Islam  Terhadap Kawin Hamil Di 

Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam 

(Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Rif‟ah Roihanah, S.H., M.Kn 

Kata kunci :Pernikahan, Kawin Hamil, Nasab 

Kawin hamil merupakan, perkawinan yang dilakukan ketika wanita telah 

hamil terlebih dahulu sebelum adanya akad nikah. Di Kecamatan Kartoharjo Kota 

Madiun terdapat kasus kawin hamil dimana sang perempuan telah hamil di luar 

pernikahan yang sah, dan yang lebih menarik tidak semua perempuan hamil di 

Kecamatan Kartoharjo dinikahi oleh laki-laki yang menghamili namun ada juga 

yang dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamili, bermula dari kasus kawin 

hamil mengakibatkan muncul kasus lain salah satunya adalah kedudukan nasab 

anak yang lahir di luar pernikahan yang sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak 

menjelaskan mengenai batasan usia kehamilan wanita hamil yang akan 

melangsungkan pernikahan, berbeda dengan ulama fikih yang memberi batasan 

mengenai usia kandungan wanita hamil yang akan melangsungkan akad nikah, hal 

itu dilakukan untuk menjaga keabsahan nasab sang anak.  

Dari latar belakang diatas penulis merumuskan masalah dalam penelitian 

ini yang meliputi: (1) bagaimana status perkawinan wanita hamil di luar 

pernikahan yang sah di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun? (2) bagaimana 

status nasab seorang anak yang lahir diluar pernikahan yang sah di Kecamatan 

Kartoharjo Kota Madiun? 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian  

lapangan yang berlokasi di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Data yang 

diperoleh menggunakan teknik wawancara, dan dengan pendekatan empiric. 

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu 

pendekatan yang menekankan pada anaslisis proses, kemudian menyimpulkan 

secara induktif yang diperoleh dari peneliti data di lapangan.  

Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa status perkawinan wanita 

hamil di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, ditinjau dari KHI pasal 53 maka 

status perkawinan keduanya tetap sah dan tidak perlu melakukan pernikahan 

ulang ketika perempuan telah melahirkan, mengenai status nasab sang anak sesuai 

dengan KHI pasal 99 tetap sah karna ia dilahirkan dalam perkawinan yang sah. 

Sedangkan ulama fikih berpendapat wanita hamil sama dengan dalam keadaan 

iddah sehingga ketika ia ingin melangsungkan pernikahan menunggu setelah 

melahirkan (setelah habis masa iddah), namun ada juga yang berpendapat jika 

boleh melangsungkan pernikahan ketika usia kandungan wanita hamil di bawah 6 

bulan, jika status perkawinan kedua orang tersebut dinyatakan sah dalam agama 

maka selanjutnya dalah memperhatikan usia kandungan wanita untuk menentukan  

keabsahan nasab sang anak, hal ini disebabkan karena tujuan mendasar dari 

disyariatkanya ajaran hukum Islam adalah untuk memelihara dan menjaga 

keturunan atau nasab.  
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KATA PENGANTAR 

 

Bismilla>h al-rah}man> al-rah}i>m 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt., atas berkat rahmat serta 

karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul 

”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil (Studi Kasus di Kecamatan 

Kartoharjo Kota Madiun)”  

Seiring shalawat serta salam tetapkan terlimpahkan kepada junjungan kita 

Nabi besar Muhammad saw., sebagai penyempurna agama yang dinantikan 

syafaatnya,serta yang mana telah membawa kita dari jaman jahiliyyah menuju 

jaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini.  

Skripsi ini membicarakan tentang status perkawinan wanita hamil diluar 

pernikahan yang sah, sampai saat ini masih banyak terjadi ditengah masyarakat 

kita, status perkawinan dapat dikatan sah apabila telah memenuhi rukun nikah 

baik rukun secara agama maupun rukun secara negara. Dalam hal ini penulis 

menemukan 2 poin yang menjadi pokok permasalahan dalam kasus kawin hamil 

di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Pertama, mengenai status perkawinan 

yang dilakukan oleh wanita hamil dimana ketika ia tengah hamil lalu dinikahi, 

baik yang menikahi laki-laki yang menghamili maupun laki-laki yang tidak 

menghamili. Kedua, mengenai kedudukan nasab sang anak yang lahir diluar 

pernikahan yang sah, yang mana sang ibu dinikahi oleh ayah biologisnya ketika 

umur kandungan mencapai 5-6 bulan bahkan ada yang setelah lahir baru dinikahi.  
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Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis 

selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini. 
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pengalaman dan juga pelajaran. Semoga senantiasa Allah swt., selalu 

menjaga persahabatan ini sampai ke syurga-Nya. Ami>n. 

Semoga Allah swt., memberikan balasan yang terbaik kepada beliau atas 

semua bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya 

penulisan skkripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi 

maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini. 

 Kesempurnaan hanya milik Allah swt., semata, maka dari itu penulis 

menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan baik 

kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikansebagai 

bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang kronstuktif dari berbagai pihak. 

 Akhirnya dengan mengucapkan Alh}amduluilla>h, semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Ami>n. 

 

  
Ponorogo, 15 Februari 2021 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan pengubahan teks dari satu 

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 Arab ke Huruf Latin:  

1.  Berikut ini adalah pedoman Transliterasi yang ditetapkan oleh Fakultas 

Syariah IAIN Ponorogo.  

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

 k ك }d ض d د  ء

 l ل }t ط dh ذ B ب

 m م }z ظ r ر T ت

 n ن ‘ ع z ز Th ث

 h ه gh غ s س J ج

 w و f ف sh ش }h ح

 y ي q ق }s ص Kh خ

 

2. Untuk menunjukan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan 

horizontal di atas huruf a<, i>, dan ‚aw‛ 

3. Bunyi hidup dobel (diftrong) arab ditransliterasikan dengan menggabung dua 

huruf “ay” dan “aw” 

Contoh : 

Bayna, ‘layhim, qawl, mawdu<’ah. 
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4. Istilah (technical terms) dalam bahasa asing yang belum terseraap menjadi 

bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.  

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. 

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.  

Contoh : 

Ibntaymi>yah bukan ibnutaymi>yah, Inna al-di>n ‘indaAlla>h al-Isla>m bukan 

Inna al-di>na ‘indaAllahi> al-isla>mu…..fahuwawa>jib bukan fahuwawa>jibu dan 

bukan pula fahuwawa>jibun.  

6. Kata yang berakhir dengan ta>’marbu>t{hhah dan berkedudukan sebagai sifat 

(na’at) dan ida>fah ditranslitersikan dengan ‚ah‛. Sedangkan mud{a>f 

ditransliterasikan dengan ‚at‛ 

Contoh: 

a. Na’at dan mud{a>filayh : Sunnahsayyi’ah, al-maktabah al-mis{riyah. 

b. Mudaf  : Mat{ba’at al-‘ammah.  

7. Kata yang berakhir denganya‟ mushaddadah (ya‟ ber-tashdid) 

ditransliterasikan dengan i>. jika i> diikuti dengan ta>’ marbu>t{hah maka 

transliterasinya adalah i>yah. Jika ya’ ber-tashdid berada di tengah kata 

ditransliterasikan dengan yy.  

a. Al-Ghoza>li>, al-Nawa>wi>. 

b. ibnTaymi>yah. Al-Jawzi>yah. 

c. Sayyid, Muayyid, Muqayyid.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan salah satu asas pokok utama dalam pergaulan 

masyarakat, pernikahan adalah jalan yang mulia untuk menyatukan dua orang 

dalam satu ikatan dengan adanya akad nikah serta menjadikan keduanya halal 

dalam berhubungan. 

Pernikahan adalah sesuatu hal yang sakral baik menurut ajaran agama 

maupun kedudukan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

adalah perbuatan hukum yang membawa pengaruh sangat besar dan 

mendalam bagi orang yang melakukanya maupun bagi masyarakat dan 

negara. Sehingga pengertian luas dari perkawinan adalah ikatan lahir batin 

serta tanggung jawab yang berlangsung lama dalam dalam jangka waktu 

panjang, tidak hanya sekedar hubungan keperdataan saja tetapi hubungan 

antara sesama manusia baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan 

selanjutnya akhirat.
1
 

Islam membangun kehidupan keluarga dan masyarakat atas dasar dua 

tujuan, yaitu menjaga keluarga dari kesesatan dan bertujuan untuk 

menciptakan wadah yang bersih sebagai tempat lahir sebuah generasi yang 

                                                           
1
Bakrie A. Rahman dan Ahmad Sukarja, Hukum Perkawinan Menurut Islam. UU 

Perkawinan dan Hukum Perdata/BW,(Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981). Cet.ke-1, hal.7 



2 
 

 
 

berdiri diatas landasan yang kokoh dan teratur tatanan sosialnya.
2
Maka dari 

itu, Islam melarang adanya perzinaan, berhubungan badan sebelum adanya 

akad nikah sebagaimana larangan Allah Swt. 

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada 

seluruh makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. 

Perkawinan merupakan cara yang Allah Swt pilih sebagai jalan bagi manusia 

untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah 

masing-masing pasangan siap melakukan peranya yang positif dalam 

mewujudkan tujuan perkawinan. Allah Swt tidak menjadikan manusia seperti 

makhluk lainya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan 

secara bebas tanpa aturan.Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan 

manusia.Allah Swt mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga 

hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan 

berdasarkan rasa saling meridhai.
3
 

Di Indonesia sendiri batas umur perkawinan relative rendah dan dalam 

pelaksanaanya seringkali tidak dipatuhi sepenuhnya, adapun Undang-Undang 

Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2) dengan bunyi “untuk 

melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21tahun 

harus mendapat izin dari kedua orang tua.”
4
 

                                                           
2
Abdulttawab Hakal, Rahasia Pernikahan Rasulullah, Poligami Dalam Islam vs 

Monogami Barat, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993), cet. Ke-1, Hal.8-9 
3
Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2003), hal.11 
4
Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tentang Perkawinan (Jakarta: 2 Januari 

1974), hal.2 
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Menurut kompilasi hukum Islam (KHI) bahwa hukumnya sah menikahi 

wanita hamil akibat zina bila yang menikahi wanita itu laki-laki yang 

menghamilinya.Bila yang menikahinya bukan laki-laki yang menghamilinya, 

hukumnya menjadi tidak sah. Hal itu disebutkan dalam KHI pasal 53 ayat (1) 

dengan bunyi sebagai berikut: “seorang wanita hamil di luar nikah, dapat 

dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”
5
 

Pernikahan yang disebabkan hamil di luar pernikahan yang sah dapat 

dikatakan pernikahan bukan karena ibadah kepada Allah Swt. Tetapi 

pernikahan karena keterpaksaan untuk menutupi aib keluarga ataupun kedua 

pelaku zina terlebih si wanita, pada akhirnya pernikahan dilakukan tanpa 

persiapan yang matang baik secara lahir maupun batin. 

Sebagai antisipasi agar tidak jatuh dalam perzinaan, Rasulullah Saw, 

menganjurkan pemuda yang belum mampu menikah untuk memperbanyak 

puasa, seperti dalam sabdanya: 

 اَم ْعلَم َم الَّش َم اِب َم ْع اْع َم َم اَم اْع َم اَم َم َفَم ْع َم َفَم َم ّو ْع َم ِب َفّو ُه َم َم ُّض ِب ْع َم َم ِب َم َم ْع َم ُه َم ي

اِب َم ِب َفَّش ُه َم ُه ِب َم اٌ   اَّش َم ْع ِب َماَم َفْع َم ْع َم ْع َم ِب ْع  َم َم ْع ِب ِب ا َّش ْع

‚wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sudah memiliki 
kemampuan, maka kawinlah. Karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat 
memelihara mata (dari maksiat) dan menjaga farj (dari hubungan seksual 
yang diharamkan). Dan barang siapa yang tidak mampu, maka ia hendaknya 

                                                           
5
Bab VIII Pasal 53 Ayat (1) tentang kawin hamil, Kompilasi Hukum Islam, hal.16 
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berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu baginya dapat menjadi 
pengendali.(HR. Muttafaq „Alaih)

6
 

 

Islam mengharamkan zina dan menganggap zina sebagai perbuatan 

yang keji dan dibenci Allah Swt, namun tak sedikit masyarakat yang 

menganggap remeh hal itu banyak diantara mereka yang menodai makna dan 

tujuan perkawinan dengan perbuatan zina yaitu berhubungan layaknyasuami 

istri sebelum adanya akad nikah.Maka dari itu banyak sekali remaja-remaja 

putri saat ini yang hamil di luar nikah sehingga terjadi perkawinan yang 

dikarenakan perempuanya hamil lebih dulu yang dikenal dengan istilah kawin 

hamil. 

Kawin hamil merupakan fenomena yang semakin marak di masyarakat 

akhir-akhir ini, seolah-olah kawin hamil telah menjadi bagian dari budaya 

yang berkembang dalam masyarakat kita, bahkan saat ini kebanyakan 

masyarakat menganggap bahwa hamil di luar nikah adalah hal yang lumrah 

namun tak sedikit pula yang menganggap itu masih sebuah aib yang harus 

ditutupi secara rapat demi menghindari rasa malu, dan sebagian dari mereka 

mencari solusi dengan menikah.  

Ditinjau dari sudut sosiologis karena masa lalu maka orang tua yang 

kebetulan putrinya hamil di luar nikah berusaha supaya kalau cucunya lahir 

ada ayahnya, untuk itu mereka berusaha menikahkan putrinya dengan seorang 

laki-laki, baik itu yang menghamilinya atau bukan.Dengan  terjadinya 

praktek-praktek seperti itu, maka sangat relevan untuk dibahas kedudukan 

                                                           
6
Cholil Nafis, “Fikih Keluarga, Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah, 

Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas”, (Jakarta: Mitra Abadai Press, Cetakan Pertama 2009), 

hal.15 
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Islam dalam masalah ini. Menikahi wanita hamil karena zina bukanlah 

merupakan masalah baru, hal ini pernah terjadi di masa Rasulullah, karena itu 

para ulama berdasarkan pemahaman mereka terhadap ayat-ayat Al-Qur‟an 

dan H}adith telah berijtihad dengan menetapkan hukumnya.
7
 

Kawin hamil banyak terjadi di kalangan remaja dan mayoritas dari 

mereka masih di bawah umur, yang dengan mudah dikendalikan oleh nafsu 

dan labil dalam mengendalikan diri, kurangnya pendidikan agama, perhatian, 

serta pengarahan dari orang tua bisa jadi menjadi penyebab nakalnya remaja 

saat ini. Fasilitas serba canggih yang diberikan orang tua dengan tujuan 

anaknya agar lebih maju dan dapat mengikuti perkembangan yang ada, 

berharap sang anak menjadi lebih hebat, memberikan kepercayaan namun 

lalai dalam memantau sehingga menjadikan sang anak merasa bebas tanpa 

peraturan. 

Saat ini tak jarang laki-laki yang menghamili perempuan tidak mau 

bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan dengan alasan tidak siap 

menjadi bapak ataupun tidak mampu memberi nafkah wanita yang telah 

dihamilinya, karena ini demi menutupi aib keluarga, orang tua si perempuan 

mengambil solusi menikahkan anaknya dengan laki-laki lain yamg tidak 

menghamili, bahkan ada juga yang melakukan sayembara untuk menikahi 

putrinya yang telah hamil terlebih dahulu sebelum adanyaakad nikah. Dari 

sinilah timbul permasalahan bagaimana Islam meninjau mengenai status 

perkawinan seorang laki-laki yang menikahi wanita hamil baik laki-laki yang 

                                                           
7
Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary AZ, “Problematika Hukum Islam Kontemporer”, 

(Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, cetakan kedua, 1996) , 44. 
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menghamili maupun laki-laki yang bukan menghamili, selain itu meninjau 

tentang kedudukan nasab anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah. 

Di Kecamatan Kartoharjo ini terdapat kasus kawin hamil, dimana 

perempuan telah hamil duluan sebelum adanya akad nikah dan yang lebih 

menarik tidak semua perempuan yang hamil duluan dinikahi oleh laki-laki 

yang menghamili namun ada beberapa perempuan yang hamil di luar nikah 

dan dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamili. Itu semua dilakukan 

dengan alasan untuk menutupi aib keluarga baik keluarga dari pihak 

perempuan maupun keluarga dari pihak laki-laki, sehingga ketika bayi yang 

dikandungnya lahir ia terlahir bukan tanpa ayah, meskipun ayah yang ada 

bukan ayah biologis atas bayi itu.
8
 

Di Kecamatan Kartoharjo kasus kawin hamil tidak hanya di dominasi 

oleh perawan bahkan jandan hamil pun ada, namun KUA sendiri pun 

mempunyai ketentuan-ketentuan khusus untuk itu. Kepala KUA menjelaskan 

tidak sedikit kasus seperti itu terjadi di Kota Madiun hampir setiap kecamatan 

menangani kasus kawin hamil setiap tahunya, sehingga setiap bulanya 

diadakan rapat gabungan antar kecamatan yang dihadiri oleh seluruh kepala 

KUA Kota Madiun serta pimpinan-pimpinan Kota Madiun.
9
 

Seperti yang akan saya teliti saat ini yaitu tinjauan hukum Islam 

terhadap laki-laki yang menikahi wanita hamil, serta tinjauan hukum Islam 

terhadap kedudukan nasab anak yang lahir di luar pernikahan yang sah. Kasus 

ini terjadi di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, dimana untuk menutupi aib 

                                                           
8
Data di dapat dari kepala KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun 

9
Ibid. 
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wanita yang telah hamil orang tua menikahkan putrinya dalam keadaan 

mengandung baik dengan laki-laki yang menghamili maupun dengan laki-laki 

yang bukan menhamilinya, dengan tujuan agar bayi yang dikandung 

perempuan tersebut tidak terlahir tanpa ayah. 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Kawin Hamil (Studi Kasus di Kecamatan Kartoharjo Kota 

Madiun).” 

B. Rumusan Masalah 

Agar pembahasan ini tidak meluas, maka dalam penelitian ini penulis 

hanya membatasi pada masalah hukum menikahi wanita hamil dalam Islam 

dan kedudukan nasab anak yang lahir di luar pernikahan yang sah. 

Berpijak pada latar belakang masalah yang dikemukakan diawal 

mengenai kawin hamil, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status perkawinanwanita 

hamil di luar pernikahan yang sah ? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan nasab seorang 

anak yang lahir di luar pernikahan yang sah ? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian merupakan arah penting dalam sebuah penelitian, 

sebab tujuan itu akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang 
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dilaksanakan, sebagai konsekuensi dari permasalahan, maka penelitian ini 

memiliki tujuan : 

1. Untuk memahami mengenai status pernikahan kawin hamil. 

2. Untuk memahami hukumnya apabila terjadi pernikahan yang menikahi 

wanita hamil itu bukan laki-laki yang bukan menghamili. 

3. Untuk memahami tentang kedudukan nasab anak yang terlahir di luar 

pernikahan yang sah 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau pedoman bagi para ahli 

Hukum Islam dan masyarakat dalam rangka penyelesaian dari masalah 

pernikahan kawin hamil.  

2. Menambah wawasan dana pengetahuan masyarakat dalam bidang Hukum 

Islam tentang kawin hamil  

3. Dapat dijadikan kajian lanjut bagi penulis khususnya dan para rekan-rekan 

yang berminat dengan masalah-masalah tentang munakahat dan yang 

berkaitan denganya. 

E. Telaah Pustaka 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian 

terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. 

Pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan 

diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara 
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mutlak. Dari beberapa skripsi, penulis menemukan data yang berhubungan 

dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain : 

Penelitian pertama oleh Muhammad Ihsan Nurul Huda, dengan judul 

skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil Di Desa Ngrukem 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo”. Rumusan masalah skripsi 

Muhammad berupa: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alasan kawin 

hamil di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo ? 

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum ditetapkanya sanksi 

kawin hamil bagi masyarakat Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten 

Ponorogo ? Bagaimana tinjauan  hukumIslam terhadap bentuk sanksi terkait 

kawin hamil di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo ?. 

Skripsi tersebut menggunakan metode pendekatan kualitatif. Berdasarkan 

permasalahan dalam penelitian Muhammad tersebut diperoleh hasil, bahwa 

alasan terjadinya kawin hamil di luar nikah yang banyak terjadi di Desa 

Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, yang dikwalifikasikan 

penyebabnya adalah pergaulan bebas antar remaja yang berujung pada 

hubungan di luar nikah dan ini menjadi faktor utama terjadinya kawin hamil. 

Kawin hamil yang terjadi di Desa Ngrukem alasan yang paling besar dan 

mendasar adalah dorongan nafsu antar keduanya (laki-laki dan perempuan) 

dan melakukanya suka sama suka, sehingga hukum berani dilanggar. Namun 
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meskipun demikian wanita yang hamil di luar nikah di Desa Ngrukem 

mayoritas dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya.
10

 

Perbedaan antara skripsi Muhammad dengan skripsi penulis yang akan 

diteliti terdapat pada tempat dan permasalahanya. Dalam penelitian 

Muhammad membahas permasalahan tinjauan hukum Islam terhadap alasan 

kawin hamil serta dasar hukum ditetapkanya sanksi dan bentuk sanksi itu 

sendiri. Sedanagkan permasalahan dalam penelitian yang akan peneliti 

lakukan yaitu tinjauan hukum Islam terhadap laki-laki yang menikahi wanita 

hamil di luar pernikahan yang sah dan bagaiamna tinjauan hukum Islam 

terhadap kedudukan nasab anak yang dilahirkan.  

Penelitian kedua yang dilakukan oleh zaenal Abidin, ia mengambil 

judul skripsi tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita 

Hamil Dengan Laki-Laki yang Tidak Menghamilinya ”. rumusan masalah 

skripsi Zaenal berupa: Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perkawinan 

wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili di Desa Menganti 

Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara ? Bagaiamana kasus perkawinan 

wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili di Desa Menganti 

Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara menurut hukum positif 

diIndonesia.Dalam skripsinya Zaenal menggunakan metode pendekatan 

kualitatif. Dalam penelitian Zaenal Abidin tersebut diperoleh hasil, bahwa 

wanita hamil boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, namun 

banyak perbedaan pendapat mengenai hal ini, ada sebagian ulama yang 

                                                           
10

Muhammad Ihsan Nurul Huda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil di Desa 

Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo”, skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015), 

57. 
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membolehkan namun ada pula yang tidak membolehkan atau boleh dinikahi 

setelah istibra‟ atau pasca melahirkan.
11

 

Perbedaan skripsi Zaenal dengan skripsi yang akan penulis teliti yaitu 

pada tempat penelitian dan permasalahanya. Dalam penelitian Zaenal 

membahas permasalahan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap laki-laki 

yang tidak menghamili menikahi wanita yang telah hamil di luar nikah. 

Sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan membahas terkait 

tinjauan hukum Islam terhadap laki-laki yang menghamili maupun yang tidak 

menghamili menikahi perempuan yang telah hamil di luar pernikahan yang 

sah. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan 

sesuatu secara sistematik dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan 

yang tepat dalam suatu penelitian.
12

 Metode ini merupakan  langkah dan cara-

cara sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian 

dari awal hingga pengambilan kesimpulan. 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

Jenis penelitian adalah lapangan (fled research). Menurut Bogdan 

dan Taylor 1975 metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

                                                           
11

Zaenal Abiidin, “Analisis hukum islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Dengan 

Laki-laki Yang Tidak Menghamilinya”, skripsi, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017), 

hal.61 
12

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja 

Grafinda Persada, 2001), hal.3 



12 
 

 
 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
13

Penelitian lapangan 

merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan di masyarakat tertentu 

karena penelitian ini bersifat deskriptif penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variable mendiri, baik satu variable atau lebih tanpa 

membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain.
14

 

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif 

tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan, 

individu, serta kelompok atau masyarakat.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, 

menurut Moleong Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang tidak 

mengadakan perhitungan melainkan gambaran dan analisis data yang 

dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata. Dengan kata lain meneliti 

yang tidak mengguakan hitungan statistik.
15

 

Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif. 

Deskriptif yaitu suatu model dalam meneliti suatu kelompok manusia, 

suatu objek, suatu kondisi pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada 

masa sekarang.
16

Dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau 

mungkin lukisan secara sistematis, faktual atau mengenai fakta-fakta, sifat 

serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. 

                                                           
13

Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009), hal.4 
14

Etta Mamang Sangadji, Sopiah, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: ANDI 

Yogyakarta, 2010), hal.29 
15

Soetrisno Hadi, Metodologi Rseat, (Yogyakarta, ANDI offset, 1997), hal.7 
16

Moh. Nasir, Metodologi Penelitian, (Bogor: Galia Indonesia, 2005), hal.54 
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Penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji 

secara intensif yang disertai analisa dan pengujian kembali pada semua 

data atau informasi yang telah dikumpulkan. Dilihat dari sisi 

pelaksanaanya, penelitian secara langsung berinteraksi dengan pelaku 

kawin hamil baik dengan perempuan yang hamil di luar nikah maupun 

laki-laki yang menikahi wanita hamil tersebut, maka dapat dikatakan 

bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif . 

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi yang akan diteliti oleh peneliti adalah Kecamatan 

Kartoharjo Kota Madiun. Peneliti melakukan penelitian di Kecamatan 

Kartoharho Kota Madiun beralasan karena, di wilayah Kecamatan 

Kartoharjo dengan 9 kelurahan terjadi kasus kawin hamil masing-masing 

kelurahan minimal 1 kasus dan itu selalu terjadi paling tidaknya 1 tahun 

sekali, hal ini dapat kita lihat dari fakta lapangan itu sendiri dimana 

tanggal kelahiran bayi lebih cepat beberapa bulan dari hari pernikahan, 

karena sebagian besar orang yang menikah ketika si perempuan hamil 

duluan usia kandungan hanya 7 atau bahkan ada yang hanya 4 bulan. 

Sehingga Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun ini sangat cocok untuk 

dilakukan penelitian. 

3. Subyek Penelitian  

Dalam penelitian ini subyek penelitian adalah perempuan yang 

menikah ketika hamil, dengan laki-laki yang menikahinya baik laki-laki 

yang menghamili maupun yang tidak menghamili, selain itu subyek 
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penelitian ini juga mengarah pada anak yang lahir di luar pernikahan yang 

sah yang terjadi di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data-data yang 

ada kaitanya dengan status perkawinan wanita hamil di luar pernikahan 

yang sah dan kedudukan nasab seorang anak yang lahir di luar 

pernikahan yang sah. 

b. Sumber Data  

1) Sumber Data Primer 

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata, atau informasi yang dilakukan 

dalam proses wawancara dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
17

 Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pelaku kawin 

hamil itu sendiri selain dari pelaku penulis juga mendapat data dari 

kepala KUA setempat untuk memperoleh data tentang proses kawin 

hamil dengan laki-laki yang menghamili maupun dengan laki-laki 

yang tidak menghamili dan juga mengenai nasab anak yang 

dilahirkanya.  

 

 

                                                           
17

Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2009), hal.4 
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2) Sumber Data Sekunder 

Penelitian dengan menggunakan sumber data sekunder 

menggunakan bahan dari sumber pertama sebagai sarana untuk 

memperoleh data. Dan data sekunder merupakan pelengkap yang 

nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer antara lain 

dalam wawancara dengan kerabat terdekat. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Berikut merupakan beberapa metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian ini:  

a. Observasi 

Pengumpulan data melalui pengamatan yang digunakan untuk 

mendapatkan data tentang pernikahan yang dilakukan ketika sedang 

hamil dengan laki-laki yang menghamili maupun dengan laki-laki yang 

bukan menghamili serta kedudukan nasab anak yang dilahirkan. 

b. Interview/Wawancara 

Wawancara ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan infromasi 

secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pada para 

informan. Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan 

wawancara langsung dengan informan yaitu pelaku kawin hamil baik 

perempuanya maupun laki-laki yang menikahinya serta kepala KUA 

Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Wawancara ini dilakukan untuk 

menggali data dari sumber aslinya dalam melakukan proses pernikahan 

dimana perempuan telah hamil terlebihdahulu sebelum adanya akad  
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nikah untuk memperjelas status perkawinanya serta keabsahan nasab 

anak yang dilahirkan.  

6. Teknik Pengolahan Data 

a. Editing  

Setelah penulis memperoleh data, penulis memeriksa kembali 

semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan 

makna, kesesuaian dan keselarasan dengan lainya, relevansinya dan 

keseragaman satuan atau data kelompok. 

b. Organizing  

Setelah proses editing telah selesai, maka selanjutnya menyusun 

secara sistematis data yang diperlukan dalam rangka paparan data 

yang sudah direncanakan sebelumnya sesuai dengan susunan sajian 

yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah. 

c. Penemuan Hasil Penelitian 

Suatu proses melakukan analisa lanjutan dengan menggunakan 

teori data dan dalil-dalil tertentu sehingga diperoleh suatu kesimpulam 

sebagai jawaban dari rumusan masalah. 

7. Teknik Analisis Data 

Data yang telah diperoleh tersebut dianalisis menggunakan metode 

deskriptif analitatif, yaitu suatu metode yang dirancang untuk 

mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata sekarang. cTujuan dari 

metode deskriptif itu sendiri untuk menggambarkan sifat sesuatu yang 
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sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan.
18

 Selain itu metode ini 

bertujuan untuk menyajikan data secara runtut agar mudah untuk 

dimengerti oleh pembaca. 

Dalam menganalisis data di lapangan digunakan tinjauan hukum 

Islam sebagai dasar berfikir. Sebelum data dianalisis terlebih dahulu 

dilakukan peruntutan secara kronologis. Mulai dari pendeskripsian 

permasalahan dengan baik setelah itu dilakukan analisis dan diakhiri 

dengan menarik sebuah kesimpulan. 

a. Data Reduction 

Merangkum, memilih data pokok, fokus pada hal-hal yang 

penting dicari tema dan polanya.Maksudnya data-data umum yang 

diperoleh selama penelitian di Kecamatan Kartoharjo Kota 

Madiun.Data-data penelitian dirangkum bagian yang pokok supaya 

dapat memberi gambaran yang jelas, sehingga mempermudah peneliti 

untuk mengumpulkan data selanjutnya. 

b. Data Display 

Menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau kumpulan 

informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan dan 

pengambilan tindakan. 

c. Conclustion Drawing (Penarikan Kesimpulan) 
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Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1993), hal.148 
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Analisis data untuk terus menerus baik selama pengumpulan 

maupun setelah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang 

dapat menggambarkan hal yang terjadi. 

8. Keabsahan data  

Cara yang digunakan dalam pengecekan data dalam penelitian ini 

adalah pengecekan dengan cara kredabilitas. Kredabilitas ada;ah suatu 

kriteria untuk memenuhi bahwa data dan informasi yang dikumpulkan 

harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa penelitian 

kualitattif dapat dipercaya oleh pembaca.  

Adapun dalam penelitian ini, peneliti dalam pemeriksaan keabsahan 

dengan menggunakan cara triangulasi, karena cara ini merupakan cara 

yang paling sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Adapun yang 

dimaksud triangulasi yaitu verifikasi dengan menggunakan berbagai 

sumber informasi dan berbagai metode pengumpulan data. Sedangkan 

triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

mendampingkan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan dari 

wawancara dengan isi dokumen terkait, membandingkan apa yang 

dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan 

sepanjang waktu, dan membandingkan keadaan dan perspektif seseorang 

dari berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
19

 

 

 

                                                           
19

  M. Junaidi Gho>ny dan Fauzan Al-Manshur, Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012), 322-323.   
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G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini maka peneliti akan menguraikan sistematika penulisan yang 

terbagi menjadin 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisanya adalah 

sebagai berikut:  

 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai 

pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. 

Bab yang akan diuraikan meliputi: latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian tersebut. 

BAB II :  PERNIKAHAN KAWIN HAMIL DALAM HUKUM 

ISLAM 

Bab ini berisi tentang uraian mengenai teori yang 

digunakan untuk menganalisis permasalahan yang 

diangkat dalam skripsi ini yaitu hukum Islam yang 

meliputi perkawinan, nasab anak,mas{lah{ah, zina, kawin 

hamil. 

BAB III   :  STATUS PERKAWINAN WANITA HAMIL SERTA  

STATUS NASAB ANAK YANG LAHIR DILUAR 
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PERNIKAHAN YANG SAH, DI KECAMATAN 

KARTOHARJO KOTA MADIUN 

Bab ini merupakan penyajian data sebagai hasil penelitian 

di lapangan. Di poin pertama akan membahas tinjauan 

hukum Islam terhadap laki-laki yang menikahi wanita 

hamil. Di poin kedua akan mmebahas mengenai tinjauan 

hukum Islam terhadap kedudukan nasab anak yang lahir di 

luar pernikahan yang sah.  

BAB IV  : ANALISIS STATUS PERKAWINAN WANITA  

HAMIL DAN KEDUDUKAN NASAB ANAK YANG 

LAHIR DI LUAR PERNIKAHAN YANG SAH  

pada bab empat ini berisi analisis atau jawaban dari 

rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini berisi 

analisis tinjauan hukum Islam terhadap kawin hamil serta 

kedudukan nasab anak yang lahir di luar pernikahan yang 

sah. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan 

skripsi yang memaparkan kesimpulan dan saran-saran 

yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan 

disertakan lampiran-lampiran terhadap penulisan 

penelitian ini. 
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BAB II 

PERNIKAHAN KAWIN HAMIL DALAM HUKUM ISLAM 

A. Perkawinan Dalam Islam 

1. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan ialah „aqad yang menghalalkan pergaulan dan 

membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang 

laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.
1
 

Secara bahasa kata an-nikah punya beberapa makna. Diantara makna 

kata tersebut secara etimologis atau secara bahasa adalah: 

a. Hubungan kelamin atau al-wath’u yang artinya hubungan seksual. 

b. Akad, atau al-‘aqdu, maksudnya sebuah akad atau bisa juga bermakna 

ikatan atau kesepakatan. 

Dalam bahasa Indonesia, yang terdapat dari beberapa kamus 

diantaranya kamus Besar Bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan (1) 

perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri: nikah (2) beristri 

atau berbini (3) dalam bahasa pergaulan artinya bersetubuh.
2
 Perkawinan 

disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa 

artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti 

bersetubuh.
3
Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti 

persetubuhan, juga untuk arti akad nikah. 

                                                           
1
H. sulaiman Rasjid, “FIqih Islam”, (Bandung, CV. Sinar Baru, 1986), cetakan pertama, 

hal.348 
2
W.J.S. poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1985 (Jakarta: Balai Pustaka), 

hal.435 
3
Abd.Rahman Ghazali, Fikih MUnakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), hal.7 
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Sebutan lain buat perkawinan (pernikahan) ialah az-zawajatau az-

ziwaj dan az-zijah. Terambil dari akar kata zaja-yajuzu-zaujanyang secara 

harfiah berarti menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu 

domba.
4
Namun yang dimaksud dengan az-zawajatau az-ziwajdisini adalah 

at-tazwijyang terambil dari kata zawwaja-yuzawwiju-tazwijan dalam 

bentuk timbangan fa’ala-yufa’ilu-taf’ilanyang secara harfiyah berarti 

mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai, dan 

memperistri. 

Selain itu secara fisiologis, menikah atau berpasangan itu adalah 

merupakan ciri dari makhluk hidup.Allah Swt telah menegaskan bahwa 

makhluk-makhluk ciptaan-Nya ini diciptakan dalam bentuk berpasangan 

satu sama lain.
5
 

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang terutama dalam 

pergaulan atau masyarakat yang sempurna.  perkawinan itu jalan yang 

amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunan, tetapi 

perkawinan itu dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu 

perkenalan antara satu kaum dengan yang lain, serta perkenalan itu akan 

menjadi jalan buat menyampaikan bertolong-tolongan antara satu dengan 

yang lainya.
6
 

Menikah itu wajib hukumnya bagi seorang yang sudah mampu 

secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam perzinaan.Hal itu 

                                                           
4
Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Qamuz Arab-Indonesia, hal.630 

5
Ahmad Sarwat, “Sei Fiqih Kehidupan (8) : Nikah”, (Jakarta Selatan: DU Publishing, 

2011), cetakan pertama, hal.48 
6
H. sulaiman Rasjid, “FIqih Islam”, hal.348 
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disebabkan bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib. Maka bila jalan 

keluarnya hanyalah dengan cara menikah, tentu saja menikah bagi 

seseorang yang hampir jatuh ke dalam jurang zina wajib hukumnya.
7
 

2. Syarat dan Rukun Dalam Perkawinan 

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya 

pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan 

itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk 

shalat.Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam 

perkwinan.Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan 

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam 

rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan 

takbiratul ihram untuk shalat aatau adanya calon pengantin laki-

laki/perempuan dalam perkawinan.
8
 

Adapun rukun-rukun akad nikah ada 3, yaitu: 

a. Adanya 2 calon pengantin yang terbebas dari penghalang-penghalang 

sahnya nikah, misalnya: wanita tersebut bukan termasuk orang yang 

diharamkan untuk dinikahi (mahram) baik karena senasab, 

sepersusuan atau karena sedang dalam masa „iddah, atau sebab lain. 

Juga tidak boleh jika calon mempelai laki-lakinya kafir sedangkan 

mempelai wanita seorang muslimah. Dan sebab-sebab lain dari 

penghalang-penghalang syar‟i. 

                                                           
7
Ahmad Sarwat, “Sei Fiqih Kehidupan (8) : Nikah”, hal.52 

8
Tihami, “Fiqih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap”, hal.12 
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b. Adanya ijab yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang 

menggantikanya dengan mengatakan kepada calon mempelai pria: 

“Saya nikahkan kamu dengan fulanah”. 

c. Adanya qobul yaitu lafadz yang diucapkan oleh calon mempelai pria 

atau orang yang telah diberi ijin untuk mewakilinya dengan 

mengucapkan: “saya terima nikahnya”. 

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya 

perkawinan.Apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan 

menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.
9
 

a. Syarat calon mempelai laki-laki 

1) Bukan mahram dari calon istri 

2) Tidak ada paksaan atau kemauan sendiri 

3) Orangnya tertentu, jelas orangnya 

4) Tidak sedang melaksanakan ihram 

b. Syarat calon mempelai perempuan 

1) Tidak ada halangan syara‟ yaitu tidak bersuami, bukan mahram, 

tidak sedang dalam iddah 

2) Merdeka, atas kemauan sendiri 

3) Jelas orangnya 

4) Tidak sedang berihram
10

 

                                                           
9
Abd. Rahman Ghazaly, “Fiqh Munakahat” (Jakarta: Kencana 2003), hal.47 

10
Ibid. hal.47 
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Yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah 

menurut susunan yang dibawah ini, karena wali-wali itu memang telah 

diketahui oleh orang yang ada pada masa turun ayat:
11

 

                      

                   

                  

                       

 

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, 
Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan 
bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan 
cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang 
beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian.itu lebih baik 
bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. 
(Al-Baqarah Ayat 232).12 
 

 

Kecamatan itu menjadi tanda bahwa wali-wali itu telah diketahui 

(dikenal): 

a. Bapaknya 

b. Datuknya (bapak dari bapak si mempelai perempuan) 

c. Saudara laki-laki yang seibu-sebapak dengan dia 

                                                           
11

H. Sulaiman Rasjid, “FIqih Islam”, hal.356 
12

Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an Keluarga. Hal. 37 
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d. Saudara laki-laki yang sebapak saja dengan dia 

e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu-sebapak dengan dia 

f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja dengan dia 

g. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak) 

h. Anak laki-laki dari pamanya yang dari pihak bapaknya 

i. Hakim 

Sesungguhnya AllahSWT. Menciptakan manusia untuk 

memakmurkan bumi dengan memperbanyak keturunan dalam 

keluarga.Islam menganjurkan pernikahan karena ia mempunyai pengaruh 

yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. 

Hanya dengan menikahlah hubungan antara pria dan wanita menjadi sah.
13

 

3. Dasar Hukum Perkawinan 

Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia.Perkawinan 

dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, 

karenanya menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala 

sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Sesuai dengan kalam 

AllahSWT dalam Al-Qur‟an : 

                   

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 

kamu mengingat kebesaran Allah. (QS Al-Dzariyat51 : 49)14 

 

                                                           
13

Slamet Abidin, H.Aminudin, “Fiqih Munakahat 1”, (Bandung, CV.Pustaka Setia, 1999), 

cetakan pertama, hal.36 
14

Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an Keluarga, hal. 522 
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Dasar perkawinan menurut Islam dapat berubah menurut 

perubahan keadaan : 

a. Nikah Wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang 

akan menambah taqwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah 

mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkanya dari perbuatan 

haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan 

nikah.  

b. Nikah Haram, nikah diharamkan bagi orang yang tau bahwa dirinya 

tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan 

kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan 

kewajiban batin seperti mencampuri istri. 

c. Nikah Sunnah, nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah 

mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan 

haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada 

membujangkarenamembujangtidakdiajarkandalamIslam.  

d. Nikah Mubah, yaitubagi orang yang tidakberhalanganuntuk nikah dan 

doronganuntuk nikah belum membahayakan dirinya, iabelumwajib 

nikah dan tidak haram bilatidak nikah.
15

 

Hukum melakukan perkawinan menurut Ibnu Rusyd, menjelaskan 

bahwa segolongan fuqaha, yakni jumhur ulama berpendapat nikah itu 

adalah hukumnya sunnah. Golongan Dzahariyah berpendapat nikah itu 

                                                           
15

Tihami, Sohari Sahrani, Fiqh MUnakahat: Kajian Fiqh NIkah Lengkap, (Jakarta : PT. 

Raja Grafindo Persada, 2010), ceatakan ke-2, hal.11 
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hukumnya wajib. Ulama Malikiyah Mutaakhirin berpendapat bahwa nikah 

itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainya dan makruh 

untuk segolongan orang yang lain.
16

 

Hubungan suami istri antara pria dan wanita dan kasih sayang yang 

mendalam terhadap anak-anak yang merupakan perhiasan kehidupan 

adalah hal-hal yang dapat memperkokoh ikatan persyarikatan antara pria 

dan wanita. Selain itu, adanya sang istri disamping suami akan 

menentramkan suami dalam menghadapi suatu kesulitan. Manusia 

menurut fitrahnya tidak sanggup menahan nafsu seksual.Hanya manusia 

yang sakit yang dapat meninggalkan perkawinan.Islam sebagai agama 

yang fitrah, menyalurkan sesuatu menurut semestinya.Mengenai 

penyaluran hasrat seksual.Islam mensyariatkan pernikahan.
17

 

4. Tujuan Perkawinan  

Nabi Muhammad SAW menganjurkan bahwa hendaklah tujuan dan 

pertimbangan agama serta akhlak yang menjadi tujuan utama dalam 

pernikahan.Hal ini karena kecantikan atau kegagahan, pangkat dan harta 

serta lainya tidak menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa didasari akhlak 

dan budi pekerti yang luhur.
18

 

Pada umumnya tujuan perkawinan bergantung kepada individu 

masing-masing yang akan melaksanakanya, karena lebih bersifat 

subyektif. Namun ada juga tujuan umum yang mungkin akan diinginkan 

                                                           
16

 Ibnu Rusyd, “Bidayatul Mujtahid wa NIhayah al-Muqtashid”, (Beirut: Dar al-fiqr, t.th) 

jilid II, hal.2 
17

Ibrahim Hosen, fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 

2003), hal.131 
18

Slamet Abidin Aminuddin, Fiqh Munakahat I, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal.12 



29 
 

 
 

Kecamatan orang yang akan melaksanakan pernikahan, yaitu untuk 

memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju 

kebahagiaan serta kesejahteraan dunia akhirat.  

Adapun tujuan rinci pernikahan dapat dikemukakan sebagai berikut:
19

 

a. Melaksanakan Libido Seksual 

Kecamatan manusia baik perempuan maupun laki-laki 

mempunyai insting seks, hanya kadar dan intesitasnya yang berbeda. 

Dengan demikian, laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya 

kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya. 

b. Memperoleh Keturunan  

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria 

maupun wanita.akan tetapi perlu diketahui bahwa mempunyai anak 

bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari AllahSWT, 

walaupun dalam kenyataanya ada seorang yang ditakdirkan untuk 

tidak mempunyai anak. 

c. Memperoleh Keturunan yang Shaleh 

Keturunan yang shaleh atau shalehah bisa membahagiakan 

kedua orang tua, baik di dunia maupun di akhirat kelak, dari anak 

yang diharapkan oleh orang tua hanyalah ketaatan, akhlak, ibadah, dan 

lain sebagainya yang bersifat kejiwaan. 

d. Mengikuti Sunnah Nabi 

e. Untuk Berdakwah 

                                                           
19

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 

hal.46 
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f. Menjalankan Perintah AllahSwt 

B. Menikahi Wanita Hamil (Masail fiqhiyah) 

1. Hukum Menikahi Wanita Hamil 

Hukum menikahi wanita hamil dikategorikan menjadi dua yaitu 

hukum menikahi wanita yang dihamili dulu dan menikahi wanita yang 

dihamili oleh orang lain baru dinikahi oleh orang yang bukan 

menghamilinya. Berikut penjelasannya:
20

 

a. Hukum Menikahi Wanita Yang Hamil Olehnya Sendiri 

Dalam hal ini ulama dari empat mazhab sepakat dan menetapkan 

bahwa perkawinan keduanya adalah sah, dan boleh mengadakan 

senggama bila laki-laki itu sendiri yang menghamilinya baru ia 

mengawininya. 

Akan tetapi Ibnu Hazm mengatakan : “keduanya boleh dikawinkan 

dan boleh mengadakan senggama bila ia telah bertaubat dan 

mengalami hukuman dera (cambuk) karena keduanya telah berzina”, 

pendapat Ibnu Hazm ini dilandasi berdasarkan keputusan hukum yang 

telah diterapkan oleh sahabat nabi kepada orang-orang yang berbuat 

hal tersebut, antara lain diriwayatkan : 

1) Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan 

mengawinkan kedua orang yang telah berzina, maka ia berkata 

“boleh mengawinkannya asalkan keduanya telah bertaubat dan 

memperbaiki sifatnya. 

                                                           
20

 https://makalahriasari.blogspot.com/2015/01/hukum-menikahi-wanita-hamil-

masailul_38.html 
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2) Seorang lelaki tua mengajukan keberatannya kepada Khalifah 

Abu Bakar, lalu berkata “Hai amirul mu‟minin, putriku telah 

dikumpuli oleh tamuku, dan kuinginkan agar keduanya 

dikawinkan, ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat 

lain untuk melakukan dera kepada keduanya, kemudian 

dinikahkan. 

b. Hukum Menikahi Wanita Hamil Oleh Orang Lain Dalam hal ini 

ulama berbeda pendapat tentang menentukan hukum untuk menikahi 

wanita hamil yang dihamili oleh orang lain, yaitu: 

1) Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh 

dikawinkan, karena bila dikawinkan, maka perkawinannya fasid 

atau batal. Pendapat ini berdasarkan pada sebuah ayat dan 

keterangan dari hadist yang bersumber dari Sa‟id bin Musayab 

yang berturut-turut disebutkan yang artinya: 

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan 

yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan 

yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang 

berzina atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan 

atas orang-orang yang mu‟min”. Pendapat ini juga diperkuat oleh 

Ibnu Qudamah dengan menambahkan bahwa seorang laki-laki 

tidak halal mengawini perempuan yang diketahuinya bahwa ia 

telah berzina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat: 
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a) Perempuan tersebut telah melahirkan kandungannya bila ia 

hamil 

b) Perempuan tersebut telah menjalani hukuman dera, baik 

dalam kondisi hamil ataupun tidak. 

2) Imam Muhammad bin Al Hasan Asy Syaibaany mengatakan, 

perkawinannya sah tetapi diharamkan baginya mengadakan 

senggama, hingga bayi yang dikandungnya itu lahir. Pendapat ini 

berdasarkan pada hadist yang Artinya: 

“Sabda Nabi SAW: Janganlah engkau menghamili wanita yang 

hamil hingga lahir (kandungannya)” 

3) Sepakat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi‟i mengatakan: 

perkawinan seorang laki-laki dengan wanita yang telah dihamili 

oleh orang lain adalah sah, karena tidak terikat dari perkawinan 

orang lain. Dan boleh pula mengumpulinya karena tidak 

mungkin nashab (keturunan) bayi yang terkandung itu ternodai 

oleh sperma suaminya. Maka bayi tersebut tetap bukan keturunan 

orang yang mengawini ibunya. 

2. Syarat Menikahi Wanita Hamil 

Secara global para „ulama berbeda pendapat dalam pensyaratan 

dua perkara untuk sahnya nikah dengan perempuan hamil yang berzina. 

Syaratnya adalah sebagai berikut: 

a. Bertaubat dari perbuatan zinanya yang nista 
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Dalam pensyaratan taubat ada dua pendapat dikalangan para 

„ulama: 

1) Disyaratkan bertaubat. Dan ini merupakan madzhab Imam 

Ahmad dan pendapat Qatadah, Ishaq dan Abu „Ubaid. 

2) Tidak disyaratkan taubat. Dan ini merupakan pendapat Imam 

Malik, Syafi‟iy dan Abu Hanifah. 

3) Tarjih 

Yang benar dalam masalah ini adalah pendapat pertama 

yang mengatakan disyaratkan untuk bertaubat.
21

 

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-

Fatawa 32/109: “Menikahi perempuan pezina 

adalah haram sampai ia bertaubat, apakah yang menikahinya itu 

adalah yang menzinahinya atau selainnya. Inilah yang benar 

tanpa keraguan.” 

Tarjih di atas berdasarkan firman Allah ‘Azza wa Jalla 

                    

               

       

laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan 
perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan 
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perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-
laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu 
diharamkan atas oran-orang yang mukmin. (QS. An-nur : 3)

22
 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa kebolehan menikah dengan 

perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya merupakan 

pengecualian. Karena laki-laki yang menghamili itulah yang tept 

menjadi jodoh mereka. Pengidentifikasian terhadap wanita 

musyrik  menunjukan keharaman wanita yang hamil di luar 

pernikahan dan merupakan isyarat larangan bagi laki-laki yang 

beriman untuk mengawini mereka. Sehingga bagi laki-laki yang 

tidak mebghamili perempuan tersebut diharamkan untuk 

menikahinya.
23

 

b. Telah Lepas Iddah 

Para „ulama berbeda pendapat apakah lepas ‘iddah, apakah 

merupakan syarat bolehnya menikahi perempuan yang berzina atau 

tidak, ada dua pendapat: 

1) Wajib ‘iddah. 

Ini adalah pendapat Hasan Al-Bashry, An-Nakha‟iy, Rabi‟ah 

bin „Abdurrahman, Imam Malik, Ats-Tsaury, Imam Ahmad 

dan Ishaq bin Rahawaih. 

2)  Tidak wajib ‘iddah. 

Ini adalah pendapat Imam Syafi‟iy dan Abu Hanifah, tapi ada 

perbedaan antara mereka berdua pada satu hal, yaitu menurut 
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Imam Syafi‟iy boleh untuk melakukan akad nikah dengan 

perempuan yang berzina dan boleh ber-jima’ dengannya 

setelah akad, apakah orang yang menikahinya itu adalah orang 

yang menzinahinya itu sendiri atau selainnya. Sedangkan Abu 

Hanifah berpendapat boleh melakukan akad nikah dengannya 

dan boleh ber-jima’ dengannya, apabila yang menikahinya 

adalah orang yang menzinahinya itu sendiri. Tapi kalau yang 

menikahinya selain orang yang menzinahinya maka boleh 

melakukan akad nikah tapi tidak boleh ber-

jima’ sampai istibro` (telah nampak kosongnya rahim dari 

janin) dengan satu kali haid atau sampai melahirkan kalau 

perempuan tersebut dalam keadaan hamil. 

3) Tarjih 

Dan yang benar dalam masalah ini adalah pendapat pertama 

yang wajib ‘iddah berdasarkan dalil berikut ini: 

Perempuan hamil karena zina tidak boleh dinikahi sampai 

melahirkan, maka ini iddah bagi perempuan yang hamil karena 

zina dan ini juga ditunjukan oleh firman Allah SWT: 

                  

                    



36 
 

 
 

                  

              

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi 
(monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu 
ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka 
adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan 
yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 
iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan 
kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, 
niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam 
urusannya. (QS. At-tholaq: 4)

24
 

 

Adapun perempuan yang berzina dan belum Nampak 

hamilnya, iddahnya diperselisihkan oleh para ulama yang 

mewajibkan iddah bagi perempuan yang berzina. Sebagaian 

para ulama mengatakan bahwa iddahnya adalah istibro’ 

dengan satu kali haid. Dan ulama yang lainya berpendapat: tiga 

kali haid yaitu sama dengan iddah perempuan yang ditalak.  

Dan yang dikuatkan oleh Imam Malik dan Ahmad dalam 

satu riwayat adalah cukup dengan istibro` dengan satu kali 

haid. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah 

berdasarkan hadits Abu Sa‟id Al-Khudry di atas. 

Dan ‘iddah dengan tiga kali haid hanya disebutkan dalam Al-

Qur‟an bagi perempuan yang ditalak (diceraikan) oleh 

suaminya sebagaimana dalam firman Allah SWT:  
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wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri 
(menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka 
Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, 
jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan 
suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, 
jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita 
mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut 
cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu 
tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah : 228)

25
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C. Kawin Hamil Dalam KHI 

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang terjadi ketika si 

wanita tengah hamil dapat dilakukan dan sah jika yang menikahi perempuan 

hamil tersebut adalah laki-laki yang menghamili, jika laki-laki yang 

menikahi bukanlah laki-laki yang menghamili maka perkawinan tersebut 

tidak sah, hal tersebut tercantum dalam KHI Pasal 53 Ayat (1) sampai 

dengan Ayat (3), yang berbunyi: 

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

yang menghamilinya. 

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

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu anaknya.  

(3) Dengan dilangsungkanya perkawinanya  perkawinan pada saat 

wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang 

dikandung lahir.   

KHI  berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat 

zina bila yang menikahi wanita itu laki-laki yang menhamilinya. Bila yang 

menikahinya bukan laki-laki yang menghamilinya, hukumnya menjadi tidak 

sah karena pasal 53 ayat 1 KHI tidak memberikan peluang untuk itu. 

Pasal 53 KHI tersebut tidak memberikan sanksi atau hukuman bagi 

pezina, melainkan justru member solusi kepada seseorang yang hamil akibat 

perzinaan itu untuk segera melangsungkan perkawinan. padahal dalam fiqh  

telah dijelaskan perihal  hukuman terhadap pelaku zina, diantaranya: jika 

pelaku zina tersebut telah meikah hukumanya adalah didera seratus kali dan 
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kemudian dirajam. Bagi pelaku zina yang belum menikah hukumanya 

adalah didera seratus kali dan kemudian diasingkan ke tempat lain selama 

satu tahun. 
26

 

Kendati demikian, ketentuan pasal 53 KHI tersebut juga berpegangan 

pada alasan logis dan bisa dijadikan landasan hukum untuk diterapkan 

dalam tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia. Kebolehan 

melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil menurut ketentuan pasal 53 

KHI, secara tegas dibatasi pada perkawinan dengan laki-laki yang 

menghamilinya. Hal tersebut berlandaskan pada firman Allah SWT dalam 

surat An-nur ayat 3: 

 

                      

                    

laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang 
berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak 
dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan 
yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin. 
 (QS. Annur:3)

27
 

 

Berbicara tentang kawin hamil, tidak terlepas dari sahnya perkawinan 

dan usia kandungan ibunya. Jika perkawinanya sah menurut hukum Islam, 

maka selanjutnya harus diperhatikan masa kehamilan ibunya terhitung sejak 
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tanggal pelaksanaan akad nikah demi kejelasan status keabsahan anak yang 

dilahirkanya, ini disebabkan untuk tujuan mendasar dari disyariatkanya 

ajaran hukum Islam adalah untuk memelihara dan menjaga keturunan nasab.  

Konsep kawin hamil dalam KHI pasal 53 mempunyai perbedaan dan 

persamaan dengan konsep kawin hamil menurut ulama fikih, karena kasus 

kawin hamil dan keabsahan status anak atau penentuan anak sah selalu 

berdampingan.  

Dalam Kompilasi Hukum Islam, selain terdapat pasal yang mengatur 

mengenai kawin hamil terdapat pula pasal yang mengatur tentang status 

anak, yaitu: 

Pasal 99 KHI tentang keabsahan anak: 

“Anak yang sah adalah: 

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah 

2. Hasil perbuatan suami isteri  yang sah di luar rahim dan 

dilahirkan oleh isteri tersebut,” 

Pasal 100 KHI tentang anak luar kawin: 

“anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan 

dengan keluarga ibunya” 

Pasal 103 KHI tentang asal-usul anak: 

1. Asal-ususl seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta 

kelahiran atau alat bukti lainya.  

2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainya tersebut dalam ayat (1) 

tidak ada, maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan 
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tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan 

yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. 

3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka 

instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum 

Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan aakta kelahiran bagi 

anak yang bersangkutan. 

Pasal-pasal tersebut tidak mengatur tentang batasan usia kandungan 

untuk dapat dikategorikan sebagai anak sah dalam kawin hamil, dalam KHI 

pasal 53 menyebutkan wanita yang hamil dapat dikawinkan dengan pria 

yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anaknya dan setelah 

anaknya lahir tidak diperlukan mengulang pernikahan. Batasan usia 

kandungan digunakan sebagai pijakan dalam penentuan keabsahan anak 

wanita hamil tersebut.  

D. Ketentuan Nasab Dalam Islam 

1. Pengertian Nasab 

Kata nasab secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu  َم َم َم  – 

ً   –  َفَم ْع ِب ُه   apabila terdapat kalimat. Nasab secara terminology adalah , َم ْع

pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik keatas, kebawah 

maupun kesamping yaitu merupakan salah satu akibat dari perkawinan 

yang sah, perkawinan yang fasid dan hubungan badan secara syubhat. 

Namun demikian karena ternyata permasalahan nasab ini dapat ditetapkan 

bukan hanya melalui perkawinan dan hubungan badan secara syubhat, 



42 
 

 
 

khususnya menyangkut nasab hamba sahaya seperti pada zaman dahulu, 

maka dalam pembahasanya membutuhkan berbagai macam aspek yang 

ada kaitanya dengan masalah ini termasuk dalam hal cara menetapkan 

nasab melalui pengakuan dan bahkan dengan cara-cara lain.
28

 

Dalam literatur fiqh, konsep anak atau keturunan disebutkan dengan 

istilah nasab, termasuk nasab diartikan dengan hubungan pertalian 

keluarga,
29

 Amir Syarifuddin mengartikan nasab sebagai hubungan 

kekerabatan secara hukum. Apabila ditinjau dari segi antropologi, ada 

beberapa macam sistem keturunan, yaitu:
30

 

a. Sistem bilateral/parental, yaitu memperhitungkan hubungan-hubungan 

kekerabatan baik melalui laki-laki maupun perempuan. 

b. Sistem patrilineal, yaitu memperhitungkan hubungan-hubungan 

kekelurgaan melalui laki-laki saja. Oleh karena itu mengakibatkan 

bahwa setiap warga masyarakat memperhitungkanKecamatan kerabat 

ayahnya dalam batas hubungan kekeluargaan. 

c. Sistem matrilineal, yaitu memperhatikan hubungan-hubungan 

kekeluargaan melalui perempuan saja. 

d. Sistem bilenial atau dubble-unilateral, yaitu yang memperhitungkan 

hubungan kekeluargaan melalui laki-laki saja untuk sejumlah hak 

kewajiban tertentu, dan demikian pula perempuan. 
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Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa nasab adalah suatu pondasi 

yang kokoh bagi bangunan keluarga, yang berdasarkan kesatuan darah 

atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Seorang 

anak adalah bagian dari ayahnya dan seorang ayah adalah bagian dari 

anaknya.
31

  Secara lebih rinci, nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga 

sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, 

kakek, ibu, nenek dan seterusnya), ke bawah (anak cucu dan seterusnya), 

maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).
32

 

Studi tentang nasab dalam sejarah Islam menarik perhatian setelah 

turunya surat Al-Ahzab ayat 4-5 sebagai respon ketika Nabi Muhammad 

Saw mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Harisah sebelum 

masa kenabian, sehingga orang-orang menasabkan Zaid kepada Nabi 

Muhammad Saw. ayat tersebut sebagaimana berikut: 
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4. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati 
dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu 
zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu 
sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah 
perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan 
Dia menunjukkan jalan (yang benar). 

5. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) 
nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika 
kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka 
sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu[1199]. dan 
tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi 
(yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.Al-ahzab:4-5)

33
 

 

Nasab seseorang kepada ibunya terjadi disebabkan kehamilan karena 

adanya hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang laki-laki, 

hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang laki-laki, baik hubungan 

itu dilakukan berdasarkan akad nikah maupun tidak,
34

 sedangkan 

penetapan nasab seorang anak kepada ayahnya, terjadi bisa melalui 

pernikahan yang sah, pernikahan fasid, atau wati’syubhat. 
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Di samping nasab merupakan nikmat dan karunia yang paling besar, 

nasab juga merupakan hak paling pertama yang harus diterima oleh 

seorang bayi agar terhindar dari kehinaan dan keterlantaran, sebagaimana 

adanya kewajiban bagi orang tua untuk memelihara anaknya agar tidak 

diambil oleh orang lain yang bukan nasab atau kerabatnya.
35

 

Berikut ini penjelasan mengenai sebab-sebab penentuan nasab: 

1) Nasab melalui pernikahan yang sah 

Para fuqaha menyepakati bahwa anak yang dilahirkan dari 

seorang perempuan menikah dengan akad yang sah dinasabkan kepada 

suaminya (ayah sang anak), untuk hal ini ada beberapa syarat yang 

harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut: pertama, suami telah matang 

secara biologis (baligh). Kedua, usia janin yang dikandung adalah 

minimal enam bulan sejak akad perkawinan. pendapat ini adalah 

menurut Madzhab Hanafi. Sedangkan menurut ulama selain Hanafi, 

masa minimal 6 bulan terhitung sejak mulai terjadinya persetubuhan 

suami istri tersebut .jika kelahiran itu kurang dari 6 bulan, maka anak 

itu tidak dapat dinasabkan kepada suami sang perempuan. Ketiga, 

adanya pertemuan antara suami istri tersebut setelah akad 

nikah.Kalangan Hanafiyah menganggap cukup pertemuan dengan 

berdasarkan imaginasi (membayangkan) dan akal. Pendapat ini ditolak 

oleh 3 madzhab yang lain. Mereka berpendapat bahwa pertemuan itu 
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harus jelas secara lahiriyah dan memungkinkan terjadinya persetubuhan 

suami istri tersebut. 

2) Nasab yang ditetapkan melalui pernikahan fasid 

Para ahli fiqih sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir 

dalam pernikahan fasid sama dengan penetapan nasab anak dalam 

pernikahan yang sah, dengan syarat: pertama, suami punya kemampuan 

menjadikan istrinya hamil, yaitu seorang yang baligh dan tidak 

memiliki satu penyakit yang bisa menyebabkan istrinya tidak hamil. 

Kedua, adanya persetubuhan suami istri.Ketiga, anak dilahirkan dalam 

waktu 6 bulan atau lebih setelah terjadinya persetubuhan. 

3) Nasab yang disebabkan karena Wati Syubhat 

Jika perempuan itu hamil dan melahirkan setelah 6 bulan sejak 

terjadinya persetubuhan tersebut dan sebelum masa maksimal 

kehamilan, maka anak yang dilahirkan tersebut dinasabkan kepada 

laki-laki yang menyetubuhinya.Akan tetapi jika anak itu lahir setelah 

masa maksimal masa kehamilan maka anak itu tidak dapat dinasabkan 

kepada laki-laki tersebut. 

Di antara tujuan disyariatkanya ajaran Hukum Islam adalah untuk 

memelihara dan menjaga keturunan atau nasab.Nasab merupakan salah 

satu fondasi dasar yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah 

tangga yang bersifat mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah.
36

 

Penetuan nasab tersebut harus berdasarkan pada syarat-syarat di bawah ini: 
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1) Suami termasuk orang yang secara adat sudah mampu menghamili 

istri (baligh), menurut Malikiyyah dan Syafi‟iyyah, danmurahiq 

(dewasa) menurut Hanafiyyah dan Hanabillah. Menurut Hanafiyyah, 

murahiqitu usia 12 tahun, menurut hanabillah yang berusia sepuluh 

tahun. Karena itu, nasab tidak bisa terjadi dari anak kecil yang belum 

menginjak masa akil baligh, meskipun istri melahirkan lewat masa 

kehamilan lebih dari enam bulan dari semenjak akad  nikah. Menurit 

Malikiyyah, nasab juga tidak bisa terjadi pada orang yang majbub 

mamsuh.Hukum orang yang seperti itu dikembalikan kepada dokter 

spesialis, apabila dokter mengatakan masih bisa melahirkan anak 

maka nasab sang anak bisa diberikan kepadanya, namun jika tidak 

maka nasab anak tidak diikutkan denganya. Sedangkan menurut 

Syafi‟iyyah dan hanbillah, nasab anak dapat diberikan kepada orang 

yang majbub khasy. 

2) Anak tersebut lahir enam bulan setelah perkawinan, menurur ulama 

Hanafiyyah, juga ada kemungkinan wati’, menurut jumhur. Anak 

yang lahir kurang dari enam bulan dari akad, ulama sepakat tidak 

dapat dinasabkan kepada ayahnya. 

3) Suami istri bertemu setelah terjdinya akad nikah, hal ini merupakan 

syarat yang disepakati ulama. Namun mereka berbeda pendapat 

dalam mengartikan “bertemu” tersebut, apakah pertemuan tersebut 

bersifat actual atau menurut perkiraan. Ulam Hanafiyyah 

menyatakan yng menjadi syarat adalah pertemuan berdasarkan 
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menurut logika semata. Oleh sebab itu, apabila menurut logika ada 

pertemuan antara suami dan istri, maka anak yang dilahirkan 

setelah 6 bulan  dari akad, dinasabkan kepada suaminya. Berbeda 

dengan Syafi‟iyyah dan Malikiyyah dan Hanabillah yang menolak 

pendapat di atas. Mereka berkata. “disyaratkan kemungkinan 

bertemunya secara nyata atau tampak dan secara adat serta terjadi 

senggama.” Alasanya karena pertemuan secara „aqli sangat jarang 

sekali, sedangkan hukum dibangun dari sesuatu yang jelas, tampak, 

dan sering terjadi, bukan dari suatu yang langka terjadi atau secara 

adat tidak mungkin terjadi. Artinya, jika tidak ada kemungkinan 

bertemu antara suami istri sama sekali, maka apabila istri 

melahirkan anak, maka nasab anaknya tidak dinasabkan kepada 

suaminya.
37

 

2. Nasab Anak Dalam Kawin Hamil 

Nasab didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk 

meletakan hubungan kekeluargaan atau kekerabatan berdasarkan 

kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari 

yang lain.
38

 

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa kawin hamil 

ditentukan oleh masa perkawinan kedua orang tuanya, yakni lahir tidak 

                                                           
37

Wahbab al-Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu, juz 10, hal.7257 

38
 D.Y Witanto, Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin, (Jakarta: 

Prestasi pustaka, 2012), hal.78 
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kurang dari enam bulan. Tentang hal ini terdapat banyak ayat al-

Qur‟an yang bisa dijadikan rujukan, diantaranya QS. Luqman ayat 14.  

                   

                      

    

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua 
orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan 
lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. 
bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya 
kepada-Kulahkembalimu.(QS.Al-luqman:14)

39
 

 

Mengingat tentang pendapat kawin hamil dalam hal ini adalah 

para fuqoha juga berbeda pendapat mengenai status kedudukan anak 

dan akibat hukumnya dari kawin hamil, diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

a. Menurut Imam Syafi’I yang membolehkan kawin hamil tanpa 

syarat maka status dan kedudukan anaknya adalah jika anak 

yang dilahirkan setelah enam bulan dari perkawinan maka 

anak itu hanya bisa dinasabkan pada ibunya. Karena 

keberadaanya dalam kandungan mendahului perkawinan 

ibunya, maka bayi tersebut termasuk anak zina.
40

 

                                                           
39

 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an Keluarga, hal.412 
40

 Muhsin Aseri, ‚Kedudukan Anak Luar Nikah‛, An-Nahdhah, No. 6, Vol. 3 (Desember 

2010), hal. 132. 
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b. Menurut Imam hanafi yang membolehkan kawin hamil dengan 

syarat maka status anak dan kedudukan anak zina tetap 

dinasabkan kepada suami ibunya tanpa mempertimbangkan 

lamanya usia kehamilan ibunya. Hal ini karena perkawinanya 

tersebut sah, maka pendapat ini sejalan dengan KHI. 
41

 

c. Menurut Imam Hambali dan Imam Maliki yang menolak 

tentang kawin hamil, bahwa anak yang dikandungan oleh 

wanita hamil akibat zina adalah tetap menjadi anak zina dan 

anak yang tidak sah yang lahir diluar perkawinan , maka hal 

ini anak yang dikandung tidak ada hubungan nasab kepada 

laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah, tidak bisa 

saling mewarisi antara laki-laki yang mencampuri ibunya 

dengan anaknya, bahwa akibat dari tidak boleh kawin maka 

tidak adanya hubungan nasab anak antara anak zina dengan 

laki-laki yang mencampuri ibunya tersebut, dan tidak dapat 

saling mewarisi antara anak laki-laki yang menghamili ibunya 

dengan anak yang dilahirkanya, selain itu jika anak yang 

dilahirkanya perempuan maka tidak dapat menjadi wali nikah.  

Dalam masalah anak zina, sejalan dengan hadist Rasulullah 

dan juga pendapat imam syafi’I, sehingga anak yag lahir 

setelah enam bulan usia kandungan pada saat perkawinan, 

maka dihukumkan sebagai anak sah, bukan anak hasil zina dan 
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nasabnya adalah kepada ayahnya. Sebaliknya apabila bayi 

tersebut lahir sebelum usia kandungan enam bulan pada saat 

perkawinan, maka anak tersebut dihukumkan sebagai anak 

hasil zina atau tidak sah. Sehingga nasab anak tersebut bukan 

pada ayahnya, tetapi kepada ibunya saja, jika anak lahir 

sebelum enam bulan dari perkawinan maka ‚ayahnya‛ berhak 

menolak keabsahan anak terebut untuk menjadi anaknya. 
42

 

Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi‟i berpendapat 

bahwa perkawinannya itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan 

perkawinan orang lain (tidak ada masa iddah). Wanita itu boleh juga 

dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang 

dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi 

tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu.  

Artinya bahwa statusnya anak itu adalah sebagai anak zina, bila 

pria yang mengawini ibunya itu bukan pria yang menghamilinya. 

Namun apabila yang mengawini ibunya itu adalah pria yang 

menghamilinya maka terjadi perbedaan pendapat pula, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia 

kandungannya berumur 4 bulan ke atas. Bila kurang dari 4 

bulan maka bayi tersebut adalah anaknya suami yang sah. 
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2)  itu termasuk anak zina karena anak itu adalah anak di luar 

nikah, walaupun dilihat dari segi bahasa bahwa anak itu adalah 

anaknya, karena hasil dari sperma dan ovum bapak dan ibunya 

itu. 
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BAB III 

HUKUM STATUS PERKAWINAN WANITA HAMIL 

 DAN KEDUDUKAN NASAB ANAK YANG LAHIR DI LUAR 

PERNIKAHAN YANG SAH DI KECAMATAN KARTOHARJO  

KOTA MADIUN 

A. Gambaran Umum Kota Madiun 

1. Letak Geografis 

Kota madiun merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 

70 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi 7
o
-8

o 
lintang selatan 

dan antara 111
o
-112

o
 bujur timur. Berdasarkan posisi geografisnya, kota 

Madiun dikelilingi oleh wilayah kota Madiun dengan batas-batas: Utara – 

Kecamatan Madiun; Selatan – Kecamatan Geger; Barat – Kecamatan 

jiwan; Timur – Kecamatan Wungu. Secara keseluruhan wilayah Kota 

Madiun berupa darataan dengan luas 33,23 km
2
. Kota Madiun terdiri dari 

3 Kecamatan yaitu, Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, 

Kecamatan Kartoharjo.
1
 

Secara geografis, Kecamatan kartoharjo menurut Badan Pusat 

Statistik (BPS) Kota Madiun mempunyai Luas 1.082,902 Ha, dengan 

ketinggian 65 m. Dpl terletak pada posisi 111
o
BT-112

o
BT dan 7

o
LS-8

o
LS, 

curah hujan rata-rata 64.25 mm/bulan, temperature pada kisaran 21 s/d 

32
o
, wilayah 100% berbentuk dataran dengan wilayahnya. Secara 
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administrative Kecamatan Kartoharjo mempunyai 9 wilayah kerja di 9 

kelurahan, yaitu :
2
 

a. Kelurahan Sukosari; 

b. Kelurahan Klegen; 

c. Kelurahan Pilangbango; 

d. Kelurahan Rejomulyo; 

e. Kelurahan Tawangrejo; 

f. Kelurahan Kelun; 

g. Kelurahan Kanigoro; 

h. Kelurahan Kartoharjo; 

i. Kelurahan Oro-Oro Ombo. 

Batas wilayah Kecamatan Kartoharjo adalah sebagai berikut: sebelah 

utara berbatasan dengan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, 

sedangkan sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Taman Kota 

Madiun, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Manguharjo 

Kota Madiun, lalu yang sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan 

Wungu Kabupaten Madiun.
3
 

2. Kependudukan  

Demografi/kependudukan meliputi ukuran, struktur dan distribusi 

penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat 

kelahiran, kematian serta migrasi.Dalam melaksanakan pembangunan 

manusia, penduduk adalah central dari modal besar dan sasaran 

                                                           
2
Ibid. 

3
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pembangunan, shingga data tentang kependudukan menjadi sangat vital 

dalam penentuan kebijakan pembangunan yang berorientasi manusia 

sebagai sasaran utamanya.
4
 

Jumlah penduduk merupakan masalah yang perlu mendapat 

perhatian pemerintah.Bertambahnya jumlah penduduk yang diikuti dengan 

meningkatnya kualitas suJumlah penduduk merupakan masalah yang perlu 

mendapat perhatian pemerintah. Bertambahnya jumlah penduduk yang 

diikuti dengan meningkatnya kualitas su daya mansia, hal ini akan menjadi 

potensi daerah dalam pembangunan. Sebaliknya, bila meningkatnya 

jumlah penduduk tidak diiringi dengan kualitas sumber daya manusia yang 

baik akan menjadi beban dalam pembangunan daerah.  

Jumlah penduduk Kota Madiun Thaun 2019 sebesar 210.037 jiwa, 

meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.Tahun 2018 jumlah penduduk 

Kota Madiun sebesar 2018.248 jiwa. Bila dilihat menurut jenis kelamin, 

penduduk kota Madiun di dominasi oleh perempuan yaitu sebanyak 

107.188 jiwa atau sebesar 51,03%, sedangkan penduduk laki-laki sebesar 

102.849 jiwa atau sebesar 48,97%.  

Kepadatan penduduk tahun 2019 sebesar 6.321 jiwa/km
2 

, yang 

artinya setiap 1 km
2 

dihuni oleh sekotar 6.321 jiwa. Kepadatan penduduk 

tahun 2018 mengalami kenaikan bila disbanding tahun 2016 yang sebesar 

6.267 jiwa/km
2. 
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3. Ekonomi  

Peranan atau kontribusi masing-masing kategori menunjukan 

struktur perekonomian yang terbentuk di suatu daerah, struktur ekonomi 

yang dinyatakan dalam presentase, menunjukan besarnya peranan masing-

masing kategori dalam kemampuan menciptakan nilai tambah sehingga 

bisa menggambarkan cirri khas ekonomi, andalan, potensi, hasil 

pembangunan ataupun perubahan kebijakan public dari pemerintah 

daerah.
5
 

Struktur lapangan usaha masyarakat kota Madiun tetap bertumpu 

pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan 

sepeda motor. Hal ini dapat terlihat dari besarnya peranan lapangan usaha 

kategori ini terhadap total PDRB yang memberikan sumbangan besar 

selama tahun 2015-2019 berkisar antara 16,06-16,62 persen. Kemudian 

disusul dengan kategori informasi dan komunikasi, kategori jasa keuangan 

dan asuransi, jasa pendidik serta kategori kontruksi. Sementara peranan 

lapangan usaha kategori yang lain kontribusi di bawah 5 persen.
6
 

B. Status Perkawinan Wanita Hamil di Luar Pernikahan yang Sah  

Perkawinan adalah suatu akad suci yang sakral antara seorang 

perempuan dan laki-laki yang menjadikanya sebab sah sebagai suami dan istri 

serta dihalalkanya hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga 

sakinah mawaddah wa rahmah.  
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Dengan perkembangan zaman yang ada serta semakin luasnya 

pergaulan bebas saat ini, banyak memberikan dampak negatif khususnya pada 

kaum remaja yang beranjak dewasa.Hamil di luar nikah merupakan hal yang 

lumrah dikalangan masyarakat, bahkan pernikahan hanya dijadikan formalitas 

belaka, bertujuan untuk menutupi aib antar keluarga. 

Banyak para remaja saat ini yang melakukan hubungan suami istri 

tanpa takut bahkan tak merasa berdosa setelah seks sebelum adanya akad 

yang sah baik secara agama maupun secara negara. Bahkan tak jarang remaja 

saat ini yang hamil di luar pernikahan yang sah, lalu menikah ketika 

kandungan sudah membesar, dengan begitu tujuan pernikahan menjadi 

berbeda, tujuan tersebut adalah agar wanita yang hamil di luar nikah ini 

memiliki suami ketika melahirkan bayi yang dikandungnya dan sang bayi 

lahir dengan status mempunyai ayah bukan tanpa ayah meskipun nasab sang 

anak belum bisa ditentukan ikut ayah atau ibunya. Tak jarang wanita wanita 

yang hamil di luar pernikahan yang sah menikah ketika usia kandungan sudah 

mendekati hari kelahiran, dan wali entah dengan terpaksa atau tidak tetap 

menikahkan wanita tersebut, selain bertujuan untuk menutupi aib hal itu 

dilakukan juga agar bayi yang dikandung tidak lahir dengan tanpa ayah.  

Di Kecamatan Kartoharjo sendiri dalam satu tahun selama 2020 terjadi 

beberapa kasus, tidak ada mayoritas kelurahan yang mengalami kasus ini, 

karena setiap kelurahan minimalnya terjadi 1 kasus. Dari beberapa kasus itu 

terbagi 2 diantaranya kasus kawin hamil yang dinikahi oleh laki-laki yang 

menghamili dan 2 lainya dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamili.  



58 
 

 
 

1. Kasus Kawin Hamil Yang Menikah Dengan Laki-Laki Yang Menghamili. 

Seperti halnya kasus yang dialami Laras, Laras dulu mempunyai 

kekasih yang seumuran dengan dia lalu putus dan menjalin hubungan lagi 

dengan laki-laki lain yang bernama Abas, berikut pernyataan Laras:  

Jadi begini mbak, saya dulu pernah berpacaran dengan laki-laki yang 

seumuran dengan saya, ketika itu pacar saya sedang berkunjung ke 

rumah saya dan pas ibuk bapak sedang tidak ada dirumah lalu kami 

khilaf melakukan itu (hubungan suami istri), sebenarnya saya juga 

takut mbak nanti kalau hamil gimana tapi ya namanya orang khilaf itu 

tadi jadi ya nggak pikir panjang. Setelah sebulan kemudian ternyata 

saya tidak haid itu artinya Kecamatan baik-baik saja dan saya tidak 

hamil, tak berapa lama dari itu saya putus dengan pacar saya yang itu 

lalu saya berpacaran lagi dengan laki-laki yang umurnya diatas saya 3 

tahun, dan saya melakukan itu lagi (hubungan suami istri) disebuah 

hotel, karena yang pertama saya melakukan itu tidak terjadi apa-apa 

lalu saya pikir tidak ada salahnya kalau saya melakukan lagi, saya 

pikir yang pertama aja lolos pasti yang kedua juga lolos. Tuhan 

berkehendak lain saya telat haid 3 bulan, awalnya saya pikir itu hal 

wajar tapi jalan ke bulan ke 4 kok saya merasa perut saya makin 

membesar, akhirnya saya beranikan diri cek ke dokter dan benar saja 

saya hamil sudah 3 bulan.
7
 

 

Apa yang diperbuat oleh Laras telah menyakiti hati orang tua dan 

membuatnya kecewa, anak yang diharapkan bisa menjaga kehormatan 

dirinya justru malah mengorbankan kehormatanya dan mengorbankan 

orang tua. Tidak hanya keluarga Laras yang kecewa namun juga keluarga 

dari Abas (laki-laki yang menghamili laras) sangat kecewa atas perbuatan 

yang dilakukan oleh anaknya, namun orang tua Abas kurang yakin jika 

bayi yang dikandung Laras adalah anak dari Abas. Berikut pernyataan 

Laras: 

Awalnya dari pihak keluarga suami saya kurang percaya mbak, karena 

kan ya itu tadi sebelum melakukan dengan suami saya, saya pernah 

                                                           
7
Laras (bukan nama sebenarnya), Hasil Wawancara, Madiun.25 September 2020. 
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melakukan dengan mantan pacar saya, nah pas itu saya cek kandungan 

ke bidan desa terus dihitung mundur masa subur saya sampai saya 

hamil itu, dan sesuai perhitungan saya hamil memang dengan suami 

saya sekarang ini, karena pas melakukan itu saya ada diposisi masa 

subur. Setelah semuanya jelas akhirnya keluarga suami luluh dan 

merestui pernikahan kita. Kita dinikahkan itu pas umur kandungan 4 

bulan.
8
 

 

 Laki-laki yang menikahi Laras kala itu dan menjadi suaminya saat 

ini adalah Abas. Abas adalah laki-laki terakhir yang melakukan hubungan 

seks dengan laras. Berikut pernyataan Abas: 

Saya waktu itu mengajak dia berkencan (sambil menunjuk sang istri), 

posisinya dia sebagai pacar saya, yaa saya pas itu khilaf juga mbak 

gak sengaja kami melakukan hubungan badan, saya tidak tau kalau 

ternyata dia dalam waktu masa subur (sambil menunjuk sang istri). 

Dia bilang pernah melakukan dengan mantan pacarnya sebelum saya 

dan aman tidak terjadi apa-apa jadi saya percaya kalau nanti akhirnya 

tidak akan hamil. Tapi ternyata beberapa bulan kemudian dia bilang 

ke saya kalau sedang hamil dan itu anak saya, awalnya sempat gak 

percaya mbak lalu saya ajak buat periksa kandungan memastikan 

apakah hamil beneran atau tidak dan ternyata. Saya sebagai laki-laki 

ya merasa harus bertanggung jawab atas apa yang sudah saya lakukan 

mbak. Pelan-pelan kami bicarakan ini dengan keluarga, meskipun 

sempat ada kecewa namun akhirnya kami menikah dengan restu orang 

tua.
9
 

 

 Mengenai keharmonisan dan kelanggengan hubungan Laras dan 

Abas, begini pernyataan Laras: Alhamdulillah sampai saat ini rumah 

tangga kami baik-baik saja dan juga tentram sejahtera, meskipun kadang 

masih ada batu kerikil namun menurut saya hal seperti itu wajar terjadi 

dalam rumah tangga.  

                                                           
8
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9
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 Dari kasus diatas masih ada satu kasus yang tidak jauh dari cerita 

sebelumnya, mawar seorang anak korban broken yang ditinggal oleh 

ibunya bekerja keluar negeri demi menghidupi dirinya, karena itu Mawar 

menjadi kurang perhatian lalu terjerumus pada pergaulan bebas yang 

menjerumuskan dirinya, ketika mawar kuliah ia sedang menjalin hubungan 

dengan bagas, dengan Bagaslah Mawar melakukan hubungan sex, berikut 

pernyataanya: 

 Jadikan begini mbak, waktu itu ibu saya kerja tkw di salah satu 

negara, untuk menghidupi saya karena kan ya saya  bukan berasal 

dari keluarga yang mampu jadi untuk menghidupi saya yaa ibu 

saya harus banting tulang. Berhubung dari kecil saya sudah 

ditinggal ibu saya dan saya juga tidak tinggal bersama ayah saya 

jadi yaa saya kena pergaulan bebas dimana saya hidup seperti tidak 

ada aturan, mencari perhatian sana sini untuk sekedar merasakan 

kasih sayang.Saya itu tidak pernah sendiri mbak jadi selalu ada 

pacar dan saya juga banyak berteman dengan laki-laki ketimbang 

berteman dengan perempuan, sampai saya kenal dengan laki-laki 

yang sekarang jadi suami saya ini. Saya kenal suami saya ini pas 

lagi bareng teman-teman tongkrongan gitu, nah dia salah satu 

temanya teman aku akhirnya dikenalin terus deket, semakin lama 

semakin nyaman akhirnya kita pacaran, memang saya akuin sih 

mbak gaya pacaran saya memang tidak sehat hingga saya bisa 

hamil sebelum menikah.
10

 

 

 Broken home memang menjadi salah satu pemicu rusaknya 

pergaulan seorang anak selain merusak pergaulan juga bisa mengganggu 

psikis seorang anak, itulah sebabnya kenapa banyak sekali yang berasal 

dari keluarga broken home lalu ke pergaulan bebas, memang tidak 

Kecamatan  anak yang berasal dari beroken home itu selalu buruk, namun 

mayoritas yang ada dilapangan seperti itu, begini kronologi yang dialami 

oleh Mawar, berikut pernyaatanya: 
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 Kan saya anak kuliahan ya mbak, kebetulan pacar saya itu anak 

kerja dantidak kuliah. Selama kuliah saya juga memilih kos yang 

terbilang sangat bebas, karena disitu yang kos banyak wanita 

pekerja malam dan memang lokasi kos juga dikawasan sepi. Setiap 

pulang kerja suami saya sering nginap di kosan saya mbak, bahkan 

kalau hari libur suami saya sering di kos saya, beberapa kali kami 

melakukan hubungan selalu lolos karena memang kami 

menggunakan pengaman agar saya tidak hamil. Sampai suatu 

ketika kami melakukan untuk yang kesekian kalinya dan kami 

tidak memakai pengaman karenakan kuliah saya juga sudah 

semester akhir, dan yaa beberapa bulan kemudian saya hamil 

mbak, saya bilang ke pacar saya kalau saya hamil. Skripsi saya 

terbengkalai karena saya memang sengaja menjauh dari teman-

teman saya, saya bekerja di luar kota untuk persiapan persalinan 

beberapa bulan saya bekerja sampai usia kehamilan saya 8 bulan 

saya masih bekerja dan orang orang terdekat saya tidak ada yang 

tau kalau saya hamil.
11

 

 

 Demi mencukupi kebutuhan persalinan mawar bekerja keras, 

karena jika mengandalkan uang dari sang pacar tidak mencukupi karena 

masih banyak kebuTuhan yang harus dipenuhi. Sampai usia kandungan 

mawar 9 bulan mawar memutuskan untuk pulang, berikut pernyataan 

mawar: 

 Pas usia kandungan saya 9 bulan saya meumutuskan untuk pulang 

mbak, dan yaa karena saya kuliah di jurusan kesehatan jadi saya 

sedikit paham soal kehamilan. Prediksi saya benar mbak tidak lama 

dari setelah kepulangan saya, saya kontraksi, lalu saya pergi ke 

bidan diantar sama suami saya sekarang ini, sampai saya lahiran 

dari pihak keluarga kami belum ada yang tau satu pun, ketika saya 

lahiran itu mbak, saya mengalami kontraksi hebat mungkin suami 

saya tidak tega mbak melihat saya kesakitan akhirnya dia 

memutuskan untuk memberi kabar keluarganya, tidak lama dari itu 

dia datang lagi mbak bareng sama ibunya, jadi saya lahiran itu 

ditungguin sama mertua saya mbak.
12

 

 Perjuangan seorang ibu demi melahirkan anaknya memang begitu 

besar, rela bertaruh nyawa demi nyawa yang baru. Apa yang dirasakan 
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Bagas mungkin tidak tega melihat wanita yang sedang  berjuang demi 

anaknya, berikut pernyataanya pacar mawar : 

 Pagi-pagi itu saya ditelepon mawar dia bilang kalau kontraksi dan 

mungkin akan lahiran, tanpa pikir panjang saya langsung 

nyamperin dia terus saya temenin ke bidan, dan yaa memang iya 

mbak dia lahiransaat itu dan sudah bukaan kata bidan, disitu saya 

berdidir disampingnya mbak saya bener-bener nggak tega melihat 

dia kesakitan, saya ingat ibu saya, saya berfikir beginikan dulu 

perjuangan ibu saya untuk melahirkan saya. Mawar makin 

kesakitan mbak sampai nangis padahal saya tau dia itu wanita yang 

kuat dan jarang sekali menangis , melihat dia menangis hati saya 

tersentuh mbak saya bingung harus bagaimana dan apa yang bisa 

saya lakukan melihat wanita kesakitan berjuang melahirkan anak 

saya, akhirnya saya keluar ruangan terus pulang buat ngasih kabar 

ke keluarga kalau mawar sedang lahiran, yaa keluarga kaget mbak 

kok tiba tiba lahiran sedangkan mereka  tidak pernah tau kalau 

mawar sedang hamil, tapi disitu ibu saya tidak banyak pertanyaan 

dan langsung menyuruh saya untuk mengantarkan ke bidan dimana 

mawar lahiran, ibu saya yang nemenin mawar lahiran sampai 

bayinya keluar.  Besok nya saya bilang ke ibu saya kalau saya mau 

menikahi mawar karena anak yang dilahirkan mawar adalah anak 

saya, ibu saya diam saja mbak tapi saya tau dia sangat kecewa atas 

ini Kecamatan, bapak juga sanagat marah karena merasa malu 

sama tetangga tetangga yang lain, tapi saya gak menyerah begitu 

saja saya tetap berusaha agar saya bisa menikahi mawar, yaa 

alhamdulillah usaha saya tidak sia sia orang tua saya akhirnya 

merestui pernikahan saya, yaa pernikahan ala kadarnya tidak ada 

rame-rame hanya ijab qabul.
13

 

 

2. Kasus Kawin Hamil Yang Dinikahi Oleh Laki-Laki Yang Tidak 

Menghamili. 

 Sudah menjadi hal yang lumrah dikalangan masyarakat ketika 

mengetahui seeorang gadis telah hamil di luar pernikahan yang sah, 

bahkan tak sedidkit pula yang bertanggung jawab atas kehamilanya 

bukanlah laki-laki yang menghamili namun justru laki-laki yang tidak 

menghamili yang mau bertanggung jawab atas kehamilan seorang gadis. 
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Ali (bukan nama yang sebenarnya) Hasil Wawancara Madiun, 3 Oktober 2020. 
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 Hal seperti itu juga terjadi pada Alma, Alma sosok perempuan 

yang menyukai kebebasan hingga dirinya sendiri tidak bisa menyaring 

teman dan mengontrol diri. Kerap kali Alma keluar dengan laki-laki  

berlibur atau bahkan hanya sekedar nongkrong ala anak muda. Dan karena 

kebebasan itu akhirnya membuatnya terjatuh pada jurang kehancuran, 

bukan hanya kehancuran Alma namun juga kehancuran keluarganya, 

kebebasan itu justru membuat Alma hamil di luar pernikahan yang sah, 

namun kasus Alma disini dinikahi oleh laki-laki yang tidak 

menghamilinya. Berikut pernyatan Alma: 

 Jadi begini mbak, saya itu kan tipe orang yang mudah sekali 

bergaul dengan siapapun entah itu laki-laki maupun perempuan, 

tapi saya lebih nyaman berteman sama laki-laki mbak, sampai 

suatu ketika saya itu menjalin hubungan sama salah satu teman 

saya, ya namanya anak jaman sekarang ya mbak saya pacaran itu di 

luar batas kewajaran. Saya sering pergi berkencan dengan pacar 

saya itu mbak kadang ditempat biasa kita ngumpul suka lupa waktu 

sampai larut malam, suatu hari kami pergi berlibur ke sebuah kota 

dan menginap di salah satu hotel ya karena uang kita pas-pasan jadi 

ya kita nginap di satu kamar, disitu mbak dia ngajak melakukan 

(hubungan suami istri) dan sudah dipersiapkan Kecamatannya, dia 

sudah membeli kondom untuk dirinya, awalnya saya takut mbak 

tapi dia terus memaksa meyakinkan kalau tidak akan hamil karena 

kan sudah pake pengaman (kondom). Sebulan kemudian saya telat 

datang bulan mbak disitu saya mulai khawatir jangan jangan saya 

hamil tapi saya masih mikir mungkin memang saya tidak datang 

bulan ketika itu, 2 bulan berjalan saya tidak juga haid mbak saya 

semakin was was, saya juga jadi sering mual, badan lemes, 

gampang capek, akhirnya saya branikan diri buat cek ke dokter dan 

ternyata memang benar saya hamil. Saya bingung harus bagaimana, 

hal pertama yang saya lakukan saat itu ya memberi tau kabar ini ke 

pacar saya itu, dia kaget juga mbak kok bisa hamil padahalkan 

sudah hati-hati supaya saya tidak hamil.Dianya kebingungan mbak 

diam dan nggak ngomong apa-apa tiba-tiba langsung pergi, 

akhirnya saya meumutuskan sendiri untuk tidak menggugurkan 

kandungan bagaimanapun juga itu resiko dari perbuatan saya dan 

saya harus bertanggung jawab, beberapa hari kemudain dia datang 

mbak dan meminta saya untuk mengugurkan kandungan saya tapi 
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saya bersikeras untuk tetap mempertahankan bayi saya ini. Setelah 

kabar kehamilan saya itu lalu dia meminta saya untuk 

menggugurkan kandungan dia menghilang tanpa jejak kami benar-

benar los kontak. Sampai akhirnya saya membranikan diri untuk 

jujur ke orang tua, mendengar itu orang tua saya langsung kaget 

sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi selain marah sudah pasti 

sangat kecewa, saya juga jujur kalau laki-laki yang menghamili 

saya tidak mau bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan, 

mendengar itu bapak saya tambah marah, sampai di satu cerita 

dimana bapak mencarikan laki-laki yang mau menikahi saya, yaitu 

mantan pacar saya dulu.
14

 

 

Mendengar kabar dari anak yang selalu dibanggakan tentunya 

menjadi salah satu penantian orang tua, namun apa yang terjadi ketika 

kabar yang dinantikan ternyata kabar yang menyayat hati, selain 

memalukan dan mencoreng nama baik keluarga kabar hamil di luar 

pernikahan yang sah tentunya juga sangat mengecewakan, hal itu yang 

dirasakan orang tua Alma, berikut pernyataan dari Alma: 

Ketika saya memberanikan diri buat ngasih kabar saya hamil saya 

tidak berani menatap kedua orag tua saya mbak, saya hanya 

nunduk sambil sesenggukan menangis, yang paling menyakitkan 

pas saya melihat ibu saya menangis sejadi-jadinya sambil 

memeluk saya, bapak saya hanya diam tapi terlihat sangat marah. 

Berjalanya waktu ibu sudah mulai baik ke saya seperti biasanya 

lagi malah makin perhatian karena tau dan mungkin nggak tega 

lihat anaknya hamil tanpa suami. Saya nggak tau pasti sih mbak 

gimana cara bapak membujuk mantan pacar saya itu agar mau 

menikahi saya yang jelas bapak datang kerumahnya dan langsung 

berbicara ke ayahnya mantan saya itu, yaa awal-awal mungkin 

gak terima tapi disitu mantan saya berbesar hati mau membantu 

ayah saya, memang dulu pas ketika saya masih pacaran sama dia 

bapak kelihatan sayang sekali dengan mantan saya itu ayahnya 

juga sayang sama saya bahkan ibunya sudah seperti ibu sendiri 

kalau sama saya, Cuma ya namanya anak remaja ketika itu masih 

labil jadi ada masalah kecil jalan penyelesainya ya 

putus.Sebenarnya kalau diingat ingat itu saya menyesal mbak 

kenapa dulu saya seperti itu tapi ya mau gimana lagi semuanya 

                                                           
14

Alma (bukan nama sebenarnya), Hasil wawancara, Madiun, 1 Oktober 2020. 
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sudah terlanjur terjadi, dan kami menikah ketika umur kandungan  

saya 3 bulan mau ke 4 bulan.
15

 

 

 Laki-laki yang menghamili Alma tidak mau bertanggung jawab 

atas apa yang diperbuat, bahkan laki-laki yang berbear hati yang mau 

menikahi Alma adalah mantan pacar Alma, laki-laki itu bernama Alfan, 

dirinya berbesar hati mau menikahi Alma dan bersedia bertanggung jawab 

atas bayi yang dikandung oleh Alma. Berikut pernyataan dari Alfan: 

Saya sedang sibuk di luar rumah ketika itu pas saya pulang sudah 

ada bapaknya mantan saya ini sedang ngobrol sama ayah saya, 

kelihatanya serius memang apa yang mereka obrolkan tapi disitu 

saya tidak mau tau karena saya pikir ya urusan orang tua, karena 

kan memang bapaknya Alma sama ayah saya sudah dekat dari 

ketika kami masih pacaran, namun yang bikin saya bertanya-

tanya disitu kenapa wajah ayah terlihat sangat serius tapi lagi-lagi 

ya saya fikir itu urusan orang tua dan saya tidak perlu tau, setelah 

saya selesei bersih bersih diri saya dipanggil ayah untuk gabung 

bersama mereka saya kaget kok tiba-tiba saya diajaka gabung, 

nah pas disitu bapaknya Alma pelan-pelan menjelaskan maksud 

kedatanganya kerumah, ya beliau bilang kalo Alma nya sedang 

hamil dan yang menghamili tidak mau bertanggung jawab dan 

yaa dengan berta hati meminta saya untuk menikahi Alma, saya 

kaget bukan main kenapa harus saya, dan kenapa pas ketika Alma 

hamil larinya ke saya, disitu saya gak langsung jawab saya 

nengok kearah ayah saya yang tersirat hanya makna ayah manut 

dengan keputusanku, saya meminta waktu untuk memikirkan hal 

ini secara matang,karena bagaimana pun juga ini bukan persoalan 

kecil yang bisa dengan mudah mengambil keputusan. Setelah 

pembicaraan itu bapaknya Alma pamit pulang mbak dan saya 

dikasih waktu berfikir selama 3 hari, mengingat ya kandungan 

alma semakin hari semakin membesar jadi kalau bisa ya segera 

dinikahkan secepatnya gitu. Waktu 3 hari iti saya manfaatkan 

sebaik mungkin saya pikir matang-matang tentunya dengan 

pertimbangan ayah ibu dan keluarga yang lain secara matang 

juga, dan mereka Kecamatan tidak ada yang keberatan akan hal 

itu menyerahkan Kecamatan keputusan ke saya, hanya ada sedikit 

nasehat untuk skedar mengingatkan resiko-resiko yang akan saya 

terima dikemudian hari. Alasan mereka bisa dengan mudah 

menerima karena yaa dulu hubungan saya dengan Alma memang 
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sudah sangat dekat antar keluarga meskipun kami masih sama-

sama labil tapi kami tipe yang terbuka pada keluarga ibu saya 

juga sangat menyukai kepribadian Alma hanya sedikit kaget 

mendengar kabar bhawa Alma telah hamil dengan laki-laki yang 

tak bertanggung jawab, ibu saya paham betul karakter Alma yang 

meskipun dia sedikit urakan tapi dia paham akan sopan santun 

dan adab terhadap orang tua. Setelah saya pikirkan secara matang 

dan mendapat restu dari ayah dan ibu akhirnya saya putuskan 

untuk menikahi Alma sebulan kemudian kami dinikahkan.
16

 

 

 Tujuan Alma mau menikah adalah agar ketika bayinya lahir ada 

seorang laki-laki yang bisa disebut ayah. Meskipun laki-laki yang 

menikahinya byukan laki-laki yang telah menghamilinya, namun laki-laki 

pilihan ayahnya ini bersedia untuk bertanggung jawab atas dirinya dan 

juga bayi yang dilahirkanya, berikut pernyataan Alma: “Saya nggak mau 

ketika anak saya lahir dia terlahir tanpa seorang ayah, padahal jelas-jelas 

ayahnya ada dan masih sehat, meskipun ayahanya yang ada sekarang 

bukan ayah kandungnya.”  

 Selain kasus yang terpapar diatas terdapat juga kasus kawin hamil 

yang dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamili. Kasus yang satu ini 

sedikit menarik karena pelaku dari kawin hamil masih dibawah umur dan 

ketika melakukan hubungan sex pelaku yang bernama vina masih berstatus 

siswa kelas 9 SMP setempat, ketika itu dia berpacaran dengan irwan 

satpam sekolah, berikut pernyataanya: 

Ketika itu saya masih kecil mbak masih SMP kelas 9 tapi saya 

bandel sering gonta ganti pacar terus mbak, nah pas itu saya 

pacaran dengan salah satu penjaga sekolah mbak satpam sekolah 

lebih tepatnya, ya orangnya masih muda mbak belum terlalu 

kelihatan bapak-bapak, beberapa bulan pacaran saya sering pergi 
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berdua dengan dia sepulang saya sekolah kadang saya tidak 

langsung pulang tapi sembunyi dulu terus nungguin dia pulang 

mbak, jadi kita ketemuan gitu dijalan. Temen-temen saya gak ada 

yang tau soal saya pacaran sama satpam sekolah, taunya yaa saya 

punya pacar anak luar sekolah udah gitu aja, semakin sering kita 

jalan semakin dekat kan kita, disitu dia mulai brani ngraba-ngraba 

saya, yaa namanya saya anak kecil ya mbak pahamnya pacaran ya 

pokoknya segalanya buat dia, sampai suatu ketika saya melakukan 

hal yang gak seharusnya saya lakukan, disitu saya inget mbak saya 

ketakutan tapi dia tetap memaksa dan akhirnya saya pasrah. Pulang 

dari itu saya diam aja mbak dirumah, ya gimana saya merasa 

melakukan kesalahan  yang fatal. Beberapa bulan dari kejadian itu 

kita putus, saya kebingungan karena udah hilang keperawanan tapi 

ya apa boleh buat itu juga kesalahan saya dan saya harus 

menanggung itu. Lalu setelah sama dia saya berpacaran lagi dengan 

seseorang yang umurnya jauh diatas saya juga bahkan lebih tua dari 

pacar saya yang satpam itu tadi, dan ya beberapa bulan kemudian 

terjadi lagi, pacar saya mengajak untuk melakukan hubungan 

terlarang dan lagi-lagi saya hanya bisa pasrah pikirku yaudah lah 

yaa toh juga saya sudah pernah melakukan sebelumnya, sebulan 

setelahnya hubungan kami masih baik-baik aja sampai akhirnya 

saya jatuh sakit, yaa namanya orang tua yaa khawatir kalo anaknya 

lagi sakit jadi saya dibawa ke dokter, alhasil dokter member tau 

kalo saya sedang hamil 1 bulan, langsung kaget saya sama ibu 

saya, terlebih ibu saya sudah gak bisa berkata apa-apa lagi selagi 

diam lalu menangis.
17

 

  

 Peran orang tua memanglah sangat penting untuk tumbuh kembang 

anak, terkadang baik dirumah belum tentu perilaku di luar sama baiknya, 

maka dari itu pendekatan orang terhadap anak menjadi salah satu 

pencegah anak untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, 

dengan adanya keterbukaan maka semakin mudah untuk memantau apa 

yang anak lakukan, terutama anak perempuan. Mendidik anak perempuan 

lebih sulit daripada mendidik anak laki-laki banyak hal yang harus 

ditanamkan pada anak perempuan, mengingat perempuan adalah perhiasan 
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dunia. Tidak bisa dibayangkan kecewanya kedua orang tua ketika 

mengetahui permatanya telah rusak, yang selama ini mereka jaga dan 

rawat dengan sepenuh hati namun rusak dengan pergaulan di luar. Hal 

seperti itu yang dirasakan oleh orang tua vina, berikut pernyataan dari 

vina: 

 Pulang dari dokter sepanjang perjalanan saya hanya diam, ibu juga 

diam hanya suar isak tangis yang saya dengar, pas sampai rumah 

tangis ibu pecah disambut sama abapak yang kebingungan gak tau 

kenapa ibu tiba nangis, disitu saya juga diam aja mbak gak brani 

bicara apa-apa selain nunduk ketakutan, sampai beberapa bulan ibu 

juga gak cerita sama bapak masalah yang sebenarnya apa setiap 

kali ditanya ibu selalu menjawab tidak apa-apa, tapi ibu selalu 

mengunjungi aku setiap malam sekedar menaanyakan kabar ku 

atau kabar kandungan ku, semakin hari perutku semakin membesar 

jadi ibu putuskan buat ibu saja yang berbicara ke bapak. Dari dalam 

kamar aku denger bapak teriak-teriak, akhirnya bapak menemui 

aku dan menanyakan siapa yang telah menghamili aku dan yaa aku 

jawab, bapak juga menanyai ku dengan siapa saja aku berbuat. 

Esoknya bapak menyuruhku untuk memanggil 2 orang yang sudah 

melakukan dengan saya. Pas mereka datang semua kumpul di 

ruang tamu, saya, bapak, ibuk, sama mereka berdua, disitu bapak 

marah lalu menanyakan dengan siapa saya terakhir berbuat saya 

jawab dengan herman, lalu bapak menyuruh herman untuk 

bertanggung jawab atas kehamilan saya namun herman menolak 

dia nggak mau bertanggung jawab atas kehamilan saya.
18

 

 

 Laki-laki itu sejatinya berani bertanggung jawab atas apa yang 

telah diperbuat terlebih ia telah melakuan suatu kesalahan yang besar 

dimana disitu yang menjadi korban atas perlakuanya adalah orang lain, 

seorang gadis SMP yang beranjak dewasa. Herman memang telah 

mengakui kesalahanya namun tetap saja ia tidak mau bertanggung jawab 

atas apa yang ia perbuat, berikut penyataan herman:  
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 Saya tau saya memang salah namun saya tidak bisa bertanggung 

jawab atas kehamilan karena saya punya tanggung jawab istri dan 

saya tidak mungkin meninggalkan istrinya pun menjadikan dia istri 

kedua saya.
19

 

 

 Tak banyak yang dikatakan oleh herman, dia hanya menjelaskan 

bahwasanya ia tidak bisa bertanggung jawab atas vina karena dirinya telah 

beristri dan ia tidak mau meninggalkan istri yang telah ia nikahi terlebih 

dahulu sebelum mengenal vina. dan pada akhirnya yang bertanggung 

jawab atas kehamilan vina adalah mantanya yang bernama irwan, berikut 

pernyataan irwan: 

 Sebelumnya vina sudah menjelaskan semuanya pada saya itu 

kenapa saya mau datang kerumahnya untuk memenuhi panggilan 

bapaknya, saya juga merasa berdosa karena telah menodai anak abg 

yang beranjak dewasa, pas saya datang disitu sudah ada laki-laki 

yang saya duga menghamili vina, akhirnya kami berdua di dudukan 

lalu diantara kami ditanya intinya siapa yang menikahi vina melihat 

perut vina semakin hari semakin membesar. Laki-laki yang 

melakukan hubungan dengan vina setelah saya tidak mau 

bertanggung karena sudah beristri, yaa saya kaget kok bisa dia 

tidak mau bertanggung jawab atas apa yang ia berbuat, lalu 

bapaknya menanyai saya apa saya mau bertanggung jawab atas 

kehamilan vina, disitu saya tidak fikir panjang lagi saya mau 

bertanggung jawab atas anak yang dikandung vina, gimana saya 

juga pernah melakukanya dengan vina dan mungkin kalo saya mau 

menikahi dia bisa mengurangi sedikit dosa dan rasa bersalah saya 

ke vina, gimanapun juga yang menghilangkan keperawanan vina 

juga saya.
20

 

 

 Laki-laki yang berbesar hati mau menikahi vina adalah laki-laki 

yang juga pernah melakukan hubungan sex sebelum adanya akad nikah. 

Perbutan vina memanglah di luar batas kewajaran anak seusianya, 

berpacaran dengan orang jauh lebih dewasa yang akhirnya menjerumuskan 
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dia pada permasalahan yang rumit. Meskipun begitu pernikahan mereka 

tetap terlihat harmonis sampai sekarang. 

 Mereka yang melakukan pernikahan setelah terjadinya kehamilan 

rata-rata hanya untuk menutupi aib keluarga, tidak peduli bagaimana 

hukum berlaku yang penting bayi yang dikandung si perempuan terlahir 

berstatus mempunyai ayah.Banyak perbedaan madzhab mengenai hukum 

menikahkan wanita hamil, karena bagaimana pun wanita yang hamil di 

luar pernikahan yang sah bagaimana pun tetap dinamakan zina. 

 Terlepas dari itu Kecamatan mereka menginginkan pernikahan 

yang normal layaknya keluarga pada umumnya, mempunyai keluarga yang 

sakinah mawwadah wa rahmah dan langgeng sampai maut memisahkan. 

Namun tak sedikit dari pernikahan dengan kasus diatas yang berakhir 

begitu cepat, entah ditinggalkan sang suami atau pun orang tua yang awal 

mula tak merestui lalu tidak bisa menerima laki-laki yang telah 

bertanggung jawab, akhirnya tak lama mereka bercerai. Tapi tidak sedikit 

juga yang justru pernikahan mereka langgeng dan berbahagia layaknya 

keluarga pada umumnya 

C. Kedudukan Nasab Anak Yang Lahir di Luar Pernikahan Yang Sah  

Nasab menjadi hal penting dalam sebuah pernikahan, terutama untuk 

seorang wanita yang dimana ketika menikah membutuhkan wali baik itu wali 

nasab maupun wali hakim (jika tidak ada wali nasab). Anak yang terlahir di 

luar pernikahan yang sah tentu saja mengalami kendala dalam penentuan 

nasab, karena dalam permasalahan ini banyak perbedaan pendapat, nasab 



71 
 

 
 

anak yang terlahir di luar pernikahan yang sah yaitu dinasabkan kepada 

ibunya, namun tak jarang yang menikah ketika hamil lalu menasabkan 

anaknya kepada suami yang telah menikahi ketika dirinya hamil.  

Dari beberapa kasus diatas mengenai penentuan nasab anak yang lahir 

di luar pernikahan yang sah ada 2 kasus yang menarik untuk dibahas, yaitu 

dimana anak yang dilahirkan ternyata perempuan lalu sang ibu menikah 

ketika usia kandungan 5 bulan dan dinikahi oleh laki-laki yang bukan 

menghamili, seperti halnya yang dialami oleh Alma dan Alfan , berikut 

pernyataan Alma: 

pas anak saya lahir ternyata perempuan mbak, saya takut nanti kalau 

karma saya ke anak saya, saya mikir banget itu mbak gimana nanti 

kalau anak saya sama seperti saya, disitu saya juga mikir mbak 

bagaimana nasib nasab anak saya, karenakan dalam Islam kalau 

menikah ketika hamil katanya nasab anak ikut ibunya, saya bingung 

mbak harus bagaimana. Hal yang saya takutkan nanti jika anak saya 

menikah kan membutuhkan wali tu mbak, apalagi saya dinikahi oleh 

laki-laki lain, nahh nanti itu gimana, siapa yang mau jadi walinya dia, 

akhirnya saya putuskan sama suami kalo nassab dalam akta kelahiran 

anak saya tetap nasab ke suami jadi anak saya ya binti Alfan mbak 

kalau di akta kelahiran.
21

 

Demi untuk mempermudah mengurus akta kelahiran dan lain 

sebagainya akhirnya nasab sang anak diikutkan pada ayah non 

biologisnya, selain itu juga unutk menjaga kesehatan mental sang anak. 

Mereka memutuskan itu berdua tanpa berfikir bagaimana nanti ketika sang 

anak sudah dewasa dan akan menikah yang tentunya membutuhkan wali 

untuk menikahkanya.  

                                                           
21

Alma (bukan nama sebenarnya) Hasil Wawancara Madiun 1 Oktober 2020. 
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Lain halnya yang terjadi dengan pasangan mawar dan anton, 

sebelumnya mereka juga salah satu pasangan suami istri yang menikah 

karena kasus kawin hamil, dimana mawar telah hamil duluan dengan anton 

sebelum adanya akad nikah, namun yang menjadi permasalahan disini 

adalah mawar juga salah satu anak yang terlahir di luar pernikahan yang 

sah. Berikut pernyataan mawar: 

 Dari awal saya sudah bingung mengenai pencatatn akta lahir anak 

saya, ya gimana saya menikah ketika anak saya sudah lahir jadikan 

radak ribet pencatan akta lahirnya, akhirnya yaa saya mudakan 

umur anak saya mbak biar pas perhitunganya sama waktu saya 

menikah, namun kebetulanya juga anak saya itu perempuan saya 

pernah dikasih tau sama teman saya yang lulusan pesantren kalo 

anak yang lahir di luar pernikahan yang sah itu nasabnya ikut ke 

ibunya bukan lagi ke ayahnya, tapi yaa kalo diakta kelahiran secara 

negara tetap saya nasabkan ke ayahnya, saya takut kalo anak saya 

tau nanti dia sedih apa malah jadi minder atau gimana karena kan 

psikis nya nanti pasti kena juga, tapi saya juga bingung kalo nanti 

tiba waktunya dia menikah siapa yang menjadi wali nikahnya terus 

juga saya bingung bagaimana harus menjelaskan ke dia yang 

sebenarnya. 
22

 

 

 Tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Alma, Mawar pun 

dengan suami memutuskan untuk menasabkan anaknya pada ayah non 

biologisnya, namun disini Mawar beruntung karena bayi yang dilahirkan 

olehnya bukanlah perempuan namun laki-laki dengan begitu ia tidak 

meimikirkan wali nikah jika kelak anaknya sudah dewasa dan akan 

menikah.

                                                           
22

Mawar (bukan nama sebenarnya) Hasil Wawancara Madiun 3 Oktober 2020. 
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BAB IV 

ANALISIS STATUS PERKAWINAN WANITA HAMIL  

DAN KEDUDUKAN NASAB ANAK YANG LAHIR DI LUAR 

PERNIKAHAN YANG SAH DI KECAMATAN KARTOHARJO  

KOTA MADIUN. 

A. Analisis hukum Islam Terhadap Status Perkawinan Wanita Hamil di 

Luar Pernikahan yang Sah di Kecamatan Kartoharjo. 

Pada kasus kawin hamil (menikah dalam keadaan si wanita sedang 

hamil) yang terjadi di Kecamatan Kartoharjo ini dilator belakangi oleh 

seorang perempuan yang hamil di luar pernikahan yang sah, dan untuk 

menutupi aib keluarga orang tua menikahkan anaknya entah dengan laki-laki 

yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. 

Dalam Islam laki-laki tidak diperkenankan menikahi wanita zina, 

sama halnya dengan seorang perempuan tidak diperkenankan menikahi laki-

laki pezina, terkecuali jika masing-masing keduanya telah bertaubat. 

AllahSWT telah berfirman dalam surah An-Nur ayat 3:  

                    

                   

laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, 
atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini 
melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang 
demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.1 

                                                           
1
 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an Keluarga, hal.350 



74 
 

 
 

Maksud pengharaman di dalam ayat diatas adalah bahwa orang mukmin 

dilarang untuk menikahi siapapn yang berstatus sebagai pezina maupun 

pelaku kemusyrikan karena mereka tidak layak untuk dinikahi kecuali oleh 

mereka yang berstatus sebagai pezina atau musyrik saja. 

Perkawinan terhadap wanita hamil, jika dikaitkan dengan wanita yang hamil 

dalam akad yang sah atau tidak oleh suaminya, maka tidak boleh dinikahi 

hingga sampai melahirkan anak yang dikandungnya, sesuai dengan firman 

AllahSwt dalam QS At-Talaq:  

                      

                      

                         

 
Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara 
perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), 
Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-
perempuan yang tidak haid.dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 
iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang 
-siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya 
kemudahan dalam urusannya. (QS. At-Talaq: 4)2 
 

Secara yuridis, perkara yang berkaitan dengan kawin hamil juga diatur 

dalam kompilasi hukum Islam (KHI), tepatnya dapat kita temukan dalam 

pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat(3).Bunyi pasalnya sebagai berikut. 

                                                           
2
 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an Keluarga, hal.558 
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1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang 

menghamilinya. 

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

dilangsungkan tanpa menunggu leboh dahulu kelahiran anaknya. 

Dengan dilangsungkanya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak 

diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
3
 

Dalam KHI sendiri telah ditegaskan bahwasanya menikahi wanita hamil 

diperbolehkan jika yang menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang 

menghamili, jika yang akan menikahi wanita tersebut laki-laki yang tidak 

mengahmili wanita itu maka tidak diperbolehkan, di Kecamatan Kartoharjo 

Kota Madiun sendiri naib tidak akan menikahkan wanita hamil yang akan 

dinikahi oleh laki-laki yang  bukan yang menghamili, dan anib akan 

menyarankan untuk menunda pernikahan hingga wanita tersebut melahirkan, 

jika tidak maka naib akan mengeluarkan suat penolakan. 

Mengenai hukum laki-laki menikahi wanita hamil para ulama berbeda 

pendapat tentang itu, menurut Ulama Hanafiyah bahwa hukumnya sah 

menikahi wanita hamil apabila yang menikahinya laki-laki yang 

menghamilinya,
4
 menurut Ulama syafi‟iah berpendapat, hukumnya sah 

menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang 

menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya,
5
 Imam Abu Hanifah 

dan Imam Syafi‟I berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena 

                                                           
3
Kompilasi Hukum Islam (KHI), „Hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan’, 

(Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), hal.68 
4
Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, hal.124 

5
Ibid. 
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tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada ma „iddah), Malikiyyah 

berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, 

meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi ia bukan 

yang menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan 

hamil, akad nikah itu fasid dan wajib fasakh,
6
 Ulama Hanabillah berpendapat 

bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat 

zina, baik dengan laki-laki yang menghamili maupun dengan laki-laki yang 

bukan menghamilinya, keculai wanita tersebut telah memenuhi dua syarat, 

yaitu pertama, telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil iddahnya habis 

dengan melahirkan kandunganya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam 

keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah.
7
 

Dari penjelasan diatas mengenai perbedaan pendapat antar ulama ada 

yang membolehkan ada pula yang melarangnya, tentunya para Ulama 

memiliki alasan yang logis mengenai pendapat mereka masing-masing 

tentang boleh tidaknya menikahi wanita yang sedang hamil maka jika ditarik 

dalam maslahah marsalah mengingat teori maslahah untuk sebuah 

kemanfaatan sehingga untuk menutupi aib demi menjaga kehormatan 

keluarga maka menikahi wanita yang sedang hamil diperbolehkan hanya saja 

setelah pernikahan jika yang menikahi perempuan hamil tersebut bukan laki-

laki yang menghamilinya maka tidak boleh menggauli sang istri sampai bayi 

yang dikandunganya terlahir dengan alasan untuk menjaga kemurnian nasab 

bayi yang dikandung oleh sang bayi.  

                                                           
6
Memed hamaedillah, Status hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya, (Jakarta: 

Gema Insani Press, 2007), hlm.37 
7
Ibid  
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B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Nasab Anak yang Lahir di 

Luar Pernikahan yang Sah  

Didalam kasus kawin hamil ini tentu akan muncul kasus baru salah 

satunya adalah kasus mengenai kedudukan nasab anak yang dilahirkanya di 

luar pernikahan yang sah, di Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo itu 

sendiri selain kasus kedudukan nasab anak yang dilahirkan namun ada juga 

kaus kawin hamil yang dimana walinya juga tidak diketahui secara jelas 

karena perempuan yang akan menikah merupakan salah satu korban kawin 

hamil diamana ibunya hamil di luar nikah.  

Studi tentang nasab dalam sejarah Islam menarik perhatian setelah 

turunya surat Al-Ahzab ayat 4-5 sebagai respon ketika Nabi Muhammad Saw 

mengangkat seorang anak yang bernama zaid bin Harisah sebelum masa 

kenabian, sehingga orang-orang menasabkan Zaid kepada Nabi Muhammad 

Saw. ayat tersebut sebagaimana berikut: 

                      

                    

                          

           

 
Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam 

rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu 
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sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai 

anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu 

dimulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia 

menunjukan jalan (yang benar). 

 

 

                        

                    

                  

            

 

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-
bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak 
mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-
saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu 
terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang 
disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.8 
 
 

Dari ayat diatas mengenai kedudukan nasab anak yang dilahirkan di 

luar pernikahan yang sah, kebanyakan para wanita maupun suami istri yang 

menikah setelah terjadinya pernikahan menggantungkan nasab anak yang 

dilahirkan pada suami yang telah menikahinya, tidak peduli apakan laki-laki 

yang menikahinya itu laki-laki yang menghamili ataupun bukan, bahkan 

masih banyak pasangan suami istri yang menikah karena hamil duluan dan 

menikah ketika usia kandungan si perempuan melebihi 6 bulan, dengan 

begitu dapat dipastikan kelahiran bayi yang dikandungnya tidak sampai pada 

                                                           
8
 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an Keluarga, hal.418 
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batas yang ditentukan ulama yaitu 6 bulan setelah pernikahan. Kasus yang 

ada dimasyarakat sekiatr tidak sesuai dengan teori yang telah diterapkan. 

Teori mengatakan bahwasanya anak yang lahir di luar pernikahan yang 

sah jika lahir kurang dari 6 bulan setelah pernikahan maka nasab  sang anak 

dikutkan pada pada ibunya dan tidak dapat dinasabkan pada ayah yang 

menanggunya jika laki-laki yang menikahinya bukanlah laki-laki yang 

menghamilinya, meskipun sang ibu menikah dengan laki-laki yang 

menghamili jika melahirkan kurang dari 6 bulan setelah pernikahan maka 

nasab sang anat tetap pada ibunya. 

pada kenyataanya yang terjadi dalam masyarakat saat ini banyak kasus 

kawin hamil yang ketika anak yang dikandungnya telah lahir mereka  

menasabkan anak pada bapaknya, entah itu bapak biologisnya maupun bukan 

bapak biologisnya, hal seperti itu terjadi bukan tanpa alasan melainkan untuk 

merahasiakan hal yang sebenarnya dari sang anak selain itu juga untuk 

memudahkan mengurus akta kelahiran sang anak yang akan berdampak 

dalam jangka wakaatu panjang nantinya dan untuk pembuatan kk keluarga 

yang semestinya dimana sang anak dinasabkan pada bapaknya bukan pada 

ibunya.  

Bukan masalah besar jika anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang 

sah berjenis kelamisn laki-laki, namun akan sangat bermasalah jika anak yang 

dilahirkan itu berkelamin perempuan karena akan berdampak samapi saat dia 

akan menikah dimana jika perempuan yang menikah maka wajib adanya wali 

dan yang berhak menjadi wali terutama adalah ayah kandungnya. Tak jarang 
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saat ini yang mengalami kasus status seperti itu dimana pengantin perempuan 

tidak jelas siapa walinya dan jalan keluar dari kasus seperti itu adalah dengan 

menggunakan wali hakim. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan    

Setelah menguraikan mengenai pembahasan serta analisis dengan 

memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, 

yang berjudul “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil (studi kasus di 

Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun)” maka penulis menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap status perkawinan wanita hamil di luar 

pernikahan yang sah di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dibagi 

menjadi 2, yaitu: 

a. Dalam KHI pasal 53 bahwasanya wanita hamil yang dinikahi oleh laki-

laki yang menghamili maka status perkawinanya tetap sah dan tidak 

harus melakukan akad ulang ketika si perempuan telah melahirkan. 

Namun dalam hukum islam yang dirangkum dari beberapa pendapat 

ulama, bahwa wanita hamil dapat dinikahkan dengan laki-laki yang 

menghamilinya maupun yang bukan menghamili dengan syarat tidak 

boleh digauli selama masa kehamilan, namun ada juga ulama fiqih yang 

melarang atau mengharamkan laki-laki menikahi wanita hamil baik 

laki-laki yang menghamili maupun laki-laki yang tidak menghamili. 

b. Wanita hamil yang dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamili maka 

status perkawinanya fasid atau rusak, Dalam KHI pun sudah jelas 

bahwa wanita hamil hanya boleh dinikahkan dengan laki-laki yang 
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menghamili. Jika keduanya tetap ingin melangsungkan perkawinan 

maka laki-laki harus menunggu perempuan hamil tersebut melahirkan 

sehingga bisa melakukan akad nikah yang sah, beberapa ulama 

membolehkan sehingga status perkawinanya tetap sah tetapi tidak 

berhubungan badan samapai ketika wanita itu melahirkan. Namun ada 

juga yang membolehkan laki-laki tersebut menggauli istrinya dengan 

alasan sperma laki-laki tidak akan tercampur dengan janin yang ada 

dalam kandungan. 

2. Tinjauan Hukum Islam terhadaap  kedudukan nasab anak yang lahir di luar 

pernikahan yang sah di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, dibagi 

menjadi 2, yaitu:  

a. Dalam KHI  menjelaskan bahwasanya anak yang dilahirkan wanita 

hamil yang dinikahi oleh laki-laki yang menghamili tetap sah dan bukan 

anak zina, karena ia lahir ketika orang tua dalam perkawinan yang sah, 

meskipun KHI tidak menjelaskan mengenai detail usia kandungan 

perempuan ketika melangsungkan pernikahan guna menentukan nasab 

sang anak. Dalam hukum Islam sendiri yang menjaga kemurnian nasab 

seseorang, jika terdapat kasus kawin hamil maka dilihat dari usia 

kandungan perempaun ketika melangsungkan pernikahan, jika usia 

kandungan diatas enam bulan maka nasab sang anak hanya dapat 

dinasabkan pada ibunya saja, dan tidak dapat dinasabkan pada ayahnya, 

meskipun yang menikahi ibunya adalah laki-laki yang menghamili.  
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b. Dalam KHI anak yang dilahirkan wanita hamil yang dinikahi oleh laki-

laki yang tidak menghamili tidak dapat dinasabkan pada suami ibunya 

atau laki-laki yang menikahi ibunya ketika hamil, sehingga nasab sang 

anak diikutkan pada ibu atau keluarga ibunya. Dalam hukum Islam 

sendiri nasab anak yang lahir tidak dapat dinasabkan pada laki-laki 

yang tidak menghamili ibunya, sekalipun mereka melangsungkan 

pernikahan ketika usia kandungan perempuan dibawah 6  bulan. 

B. Saran 

1. Ketika akan menikahi wanita hamil maka alangkah baiknya untuk 

memeriksakan dahulu ke dokter untuk memastikan umur kandunganya dan 

memudahkan penghitungan mundur guna memastikan siapa ayah dari bayi 

yang dikandungnya. Jika laki-laki yang menghamili tidak mau 

bertanggung jawab atas apa yang diperbuat alangkah lebih baiknya 

ditunggu sampai si perempuan melahirkan, untuk menghindari 

percampuran sperma dalam rahim. 

2. Jika si wanita telah mengetahui kehamilanya alangkah lebih baiknya untuk 

segera memberi tau orang tua agar bisa mencari jalan keluar yang terbaik, 

kalaupun harus menikah ketik hamil maka pernikahan terjadi ketika umur 

kandungan masih awal sehingga nasab sang anak masih terjaga dan dapat 

dinasabkan pada ayah biologisnya.   
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TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 01/01-W/10/08/2020 

Nama informan : mawar (bukan nama asli) 

Jabatan  : warga setempat 

Tanggal  : 10/08/2020 

Jam   : 19.00-20.30 WIB 

Disusun jam  : 20.30 WIB 

Tempat wawancara : kedai kopi 

Topik wawancara : kronologi kejadian 

Peneliti 1. Bagaimana kronologi bisa terjadi hamil di luar pernikahan 

yang sah? 

Informan 1. Saya kan waktu itu sedang kuliah, kebetulan tempat kuliah 

saya jauh dari rumah jadikan saya harus ngekos, ya 

namanya anak remaja kan mau nya kebebasan gak mau 

yang banyak aturan apalagi saya kan jauh dari ibu saya 

jadi yaa saya nyari kos yang bebas juga bisa keluar masuk 

kapan saja yang gak ada ibu kos nya dan gak ada peraturan 

malam nya. Itu saya dapat kos yang bener bener bebas 

penghuni kos nya pun juga orang-orang yang individual 

jadi ya kalo ada tamu laki-laki masuk dalam kamar kos 

juga gak ada yang peduli. Nahh dari situ lah mbak pacar 

saya sering main ke kosan saya, pacar saya kan gak kuliah 



 
 

 
 

ya jadi dia kalo nginep nginep gitu sesuka hati dia karna 

emang gak ada tanggung jawab apa-apa, dari pacar saya 

sering nginep dikosan saya itu kita jadi khilaf, ya gimana 

kaya gitukan pasti setan dimana-mana apalagi kita pacaran 

kan hasutan setan ya lebih kuat dari keimanan kita 

refleksi Banyak hal yang dapat memicu terjadinya kehamilan di luar 

pernikahan yang sah, salah satunya mendekati zina. Ketika dua 

orang yang bukan muhrim dan sama-sama mempunyai rasa maka 

besar kemungkinan terjadinya zina di dalamnya, entah itu zina 

dengan melakukan hubungan sex ataupun zina yang hanya 

berpegangan tangan namun dapat memunculkan nafsu antara 

keduanya.  

 

  



 
 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 02/02-W/01/09/2020 

Nama informan : Laras (bukan nama asli) 

Jabatan  : warga setempat 

Tanggal  : 01/09/2020 

Jam   : 11.00-12.30 WIB 

Disusun jam  : 20.30 WIB 

Tempat wawancara : media sosial (whatsapp) 

Topik wawancara : alasan menikah  

Peneliti  1. Apa alasan anda memilih jalan dengan menikah ketika 

sedang hamil?  

2. Apa yang anda ketahui tentang nasab 

Informan  1. Saya takut penilaian orang terhadap saya dan keluarga 

saya mbak, kalau saya tidak menikah saat itu juga nanti 

takutnya pas saya lahiran tetangga pada ngomongin punya 

anak tapi gak ada suaminya atau itu anak siapa kok gak 

ada ayahnya dan masih banyak lagi, ya namanya juga 

tinggal di tenpat yang dimana tetangga tetangga masih 

suka ngurusin kehidupan orang lainya, tapi ya kaya gitu 

juga jadi beban mental buat saya apalagi buat anak saya 

kelak kalau dia sudah besar belum lagi beban buat 

keluarga saya juga, yaa memang ini kesalahan murni dari 

saya dan saya sangat menyesali itu, jadi ya maka dari itu 



 
 

 
 

saya memilih jalan buat menikah saat itu juga ketika saya 

sedang hamil.  

2. Nasab itu mneurut saya ya keturunan, jadi ya keturunan 

siapa kita ya dengan itu kita dinasabkan, saya juga kurang 

mendalami ilmu agama jadi sepengetahuan saya hanya 

sebatas garis besar. Pas saya menikah juga saya pikir 

nasab anak saya di ikutkan ke suami saya, ternyata tidak, 

nasab anak saya harusnya ikut saya apalagikan saya 

menikah ketika umur kandungan saya sudah 4 bulan  

Refleksi  Menikah ketika sedang hamil menjadi jalan keluar yang sering 

dipilih untuk sekedar menutupi aib sang perempuan ataupun 

menutupi aib keluarga selain itu menjadi jalan untuk 

menyelamatkan nasab anak yang dikandung oleh si perempuan. 

 

  



 
 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 03/03-W/20/12/2020 

Nama informan : Alma (bukan nama asli) 

Jabatan  : Warga setempat 

Tanggal  : 20/12/2020 

Jam   : 10.00-11.30 WIB 

Disusun jam  : 20.30 WIB 

Tempat wawancara : Bengkel motor 

Topik wawancara : Menikah dengan laki-laki yang tidak menhamili 

Peneliti  1. Apa pemahaman anda mengenai pernikahan yang 

dilakukan ketika hamil dan dinikahi oleh laki-laki yang 

tidak menghamili? 

Informan  1. Saya orangnya simple si mbak, gak mikir yang ribet-

ribet gitu selagi laki-lakinya mau menikahi dan mau 

menerima dengan lapang dada yaa kenapa nggak, yang 

penting sih gak mempersalahkan untuk kedepanya, jadi 

ya yang sudah lalu ya biarlah berlalu, toh juga menikah 

ketika hamil zaman sekarang bukan lagi hal yang tabu 

bahkan sudah menjadi hal yang lumrah dikalangan 

masyarakat kita, bukan suatu aib besar. Menikah 

dengan laki-laki yang menghamili ataupun bukan yang 

menghamili menurut saya sama saja namun ayah 

bilogisnya tetap yang menghamili, soal tanggung jawab 



 
 

 
 

anak dan lain sebagainya ya tetap pada ayah 

biologisnya, ibaratnya sudah kayak anak tiri gitu yang 

orang tuanya pisah terus ibunya menikah lagi dengan 

laki-laki lain, kan tetap semua tanggung jawab 

dibebankan pada ayah kandungnya dan ayah yang 

menikah dengan ibunya saat ini ya ayah tirinya.  

Refleksi  Zaman mengikis pengetahuan terlebih soal agama, akses untuk 

berpendidikan dan mengetahui banyak ilmu semakin luas 

namun sedikit yang mengetahui tentang agama bahkan tak 

jarang mengesampingkan agama dengan dalih logika, padahal 

jika ingin mendalami ilmu agama jauh lebih bisa ditangkap 

oleh logika 

 

  



 
 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 04/04-W/21/01/2021 

Nama informan : Vina (bukan nama asli) 

Jabatan  : warga setempat 

Tanggal  : 21/09/2020 

Jam   : 11.00-12.30 WIB 

Disusun jam  : 20.30 WIB 

Tempat wawancara :  kedai kopi 

Topik wawancara : kedudukan nasab anak 

Peneliti  1. Apa yang anda ketahui tentang nasab? 

2. Bagaimana nasab anak anda? 

Informan  1. Nasab itu yaa keturunan mbak, kayak misalkan kalo 

laki-laki itu bin siapa dan kalo perempuan itu binti siapa 

dan itu di ikutkan pada ayah kandungnya , jadi ya 

dengan siapapun saya menikah nasab anak saya ya tetap 

nasabnya oleh ayah kandunganya bukan sama ayahnya 

sekarang, tapi kalo di akta kelahiran saya 

mencantumkan kalo ayahnya itu ya ayahnya yang 

sekarang jadi tertulisnya sebagai anak suami saya yang 

menikahi saya mbak, karnakan ya masih kecil mau 

menjelaskan secara detail siapa ayah kandungnya juga 

dia belum ngerti, terus juga buat jaga mental anak mbak 

supaya dia nggak minder gitu selain itu juga pastinya 



 
 

 
 

buat nutupi aib mbak, jadi yang ada sekarang ya itu 

yang wali di akta kelahiran.  

2. Sejauh yang saya tau nasab anak saya gak ada masalah 

mbak, semua berjalan dengan semestinya dan 

bagaimana harusnya, mungkin emang tertulisnya 

dinasabkan ke ayahnya yang sekarng Cuma kan tetep 

gimanapun juga hubungan anak sama ayah kandung itu 

gak akan putus, jadi dia tetep ayah kandungnya. 

Refleksi  Nasab menjadi salah satu akibat dari perbuatan yang 

seharusnya tak dilakukan sebelum adanya pernikahan yang sah, 

dan anak menjadi salah satu korban atas perbuatan yang tak dia 

lakukan, banyak orang yang menganggap remeh nasab, 

menurutnya nasab hanya sekedar apa yang tertera dalam tulisan 

akta kelahiran tapi tak memahami betul apa itu nasab dan 

bagaimana seharusnya nasab diberlakukan. 
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