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Kata Kunci : Kawin Hamil dan Hukum Adat 

Perkawinan sudah diatur sedemikian dalam konstitusi yakni Undang-undang 

No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7. Namun hal tersebut tidak dipatuhi oleh 

seluruh masyarakat Indonesia, terbukti dengan banyaknya kasus perkawinan dibawah 

umur dan kebanyakan didahului dengan hamil dahulu. Dalam aturan lain memang 

diatur untuk memperoleh legalitas perkawinan tersebut harus mendapatkan izin dari 

Pengadilan Agama sesuai dengan wilayah hukumnya masing-masing dan kasus 

seperti ini biasa disebut dengan istilah kawin hamil. Banyaknya kasus kawin hamil di 

Desa Ngrukem Kecmatan Mlarak Kabupaten Ponorogo mengakibatkan tegasnya 

sanksi adat yang diberikan oleh Perkumpulan yang ada yakni dikeluarkannya sebagai 

keanggotaan dan diberikan sanksi sosial. Keberadaan hukum adat tersebut mengkebiri 

dari kebebasan masyarakat mengingat hukum di Indonesia menjamin kehidupan dan 

hak warganya. Untuk itu peneliti berkeinginan menelitinya dengan merumuskan 

masalah sebagai berikut : 1). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alasan kawin 

hamil di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo ? 2). Bagaimana 

tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum ditetapkanya sangsi kawin hamil bagi 

masyarakat Desa Ngrukem Kecamtan Mlarak Kabupaten Ponorogo ? 3). Bagaimana 

tinjauan hukum Islam terhadap bentuk sanksi terkait kawin hamil di Desa Ngrukem 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo ?. 

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan 

metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dengan 

maksud untuk meyakinkan pembaca bahwa penelitian ini benar adanya. Lokasi 

penelitian ini dilaksanakan di wilayah Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten 

Ponorogo. Dengan jumlah responden 2 sebagai ketua perkumpulan dan ketua pemuda, 

4 orang pelaku  dan 3 anggota perkumpulan. Dari hasil penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa, pertama, Alasan terjadinya kawin hamil antara laki-laki dan 

perempuan melakukan zina adalah suka sama suka, sehingga melanggar hukum yang 

ada baik hukum agama maupun ketentuan yang ada di dalam perkumpulan di Desa 

Ngrukem  Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Kedua, Alasan terjadinya kawin 

hamil adalah antara laki-laki dan perempuan melakukan zina dengan alasan suka 

sama suka, sehingga melanggar hukum yang ada baik hukum agama maupun 

ketentuan yang ada di dalam perkumpulan. Ketiga, Bahwa bentuk sanksi dalam 

perkara kawin hamil di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 

adalah pelaku akan dikeluarkan dari perkumpulan serta dikucilkan di masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keluarga sebagai institusi terkecil dalam sebuah masyarakat memegang 

peranan yang penting bagi pembentukan generasi muda yang berkualitas. 

Menikah dimaksudkan untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman hidup 

manusia, melalui pintu pernikahanlah seorang laki-laki dan perempuan bisa 

memenuhi kebutuhan biologisnya. Secara syar‟i melalui perintah menikah ini 

pula Allah SWT menunjukkan betapa besar kasih sayangnya kepada manusia dan 

betapa maha luas pengetahuan Allah SWT akan kebutuhan manusia. Manusia 

yang sejak lahir dibekali potensi syahwat terhadap lawan jenis membutuhkan 

sarana untuk menyalurkan potensi tersebut, bila potensi ini tidak tersalurkan 

secara terarah, maka akan menimbulkan berbagai kerawanan. 

Pernikahan merupakan sunatullah yang mengikat batin antara seorang 

pria dan wanita yang ditandai dengan akad yang pada umumnya berasal dari 

keluarga yang berbeda, terutama berasal dari keluarga asalnya, yang kemudian 

mengikatkan dirinya menjadi satu kesatuan dalam ikatan keluarga. 

Sebagaimana firma Allah SWT dalam surat An Nisa‟ ayat 1 

هَا ا َ  ٍ   َْ  ٍ  ِ  ْ  َ  َقَُ  ْ   اَذ َ  َُ  ُ   تَقُو   الَااُ  أَ ِ  ِ جااً  ِ ْلهُما  َ َ   َ  َزْ َجها ِ ْلها َ  َ َ   َ    

ي ً  ااَ   َ   ِ ِ  تَ ااَ ُووَ   اَذ َ َ   تَقُو   َ   ِ ااً   َ  َ   ُْ  ْ   اوَ  َ َ   ِوَ   ْاَْ  ياً  َ  َ   َ  

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 
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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”1
 

Dalam Islam pembentukan keluarga dengan menyatukan antara laki-laki 

dan perempuan diawali dengan ritual yang suci yaitu kontrak perkawinan atau 

ikatan perkawinan. Kontrak ini mensyaratkan dari masing-masing pasangan serta 

perwujudan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bersama. Seperti yang tercantum 

dalam Pasal 1 UU Perkawinan No 1 tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan 

merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”2
 

Pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau 

kontrak keperdataan semata, akan tetapi mempunyai nilai ibadah
3
, dan 

mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan yang sangat besar, diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Berguna untuk meneruskan mata rantai keturunan manusia di muka bumi, 

memperbanyak jumlah kaum muslimin. 

2. Dapat memelihara dan menjaga kemaluan, serta jangan sampai menikmati 

hal-hal yang diharamkan syariat, yang bisa merusak struktur kehidupan 

masyarakat. 

                                                           
1
 Departemen Agama, Al Qur‟an dan Terjemah ( Semarang: PT Karya Toha Putra, 1971), 61. 

2
 Direktoriat Jendral Pembina Kelembagaan Agama Islam, Bahan Penyuluhan Hukum 

Departemen Agama RI ( Jakarta: tp, 2010), 117. 
3
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia  ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 69. 
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3. Dapat menjadikan kaum muslim lebih bertanggung jawab melindungi dan 

berusaha untuk menafkahi istrinya, sebagaimana firma Allah SWT, dalam 

surat An-Nisaa ayat 34: 

هُْ  َ   َ َل َ ُ  َْع َ   َْعٍض َ   ِما أَْ  َقُو  ِ ْ    ايجاُل  ََو ُ وَو َ  َ  ال اِا  ِما فَ

َ ِظَ َ ُ َ   ااَت ِْب  ِما  ٌ اِْ َغ افِظا  ٌ ُ  ا ِتا ا  تَخافُوو  أَْ و اِِهْ  فَااَصااِ

َْعلَُ ْ  فَا تَْيُغو   اِجِع َ   ْضِي ُوهَُ  فَإِْو أَ ُي هَُ  فِ  ْاَم ُ  ُُشوَزهَُ  فَِعظُوهَُ  َ   ْه

ي ً  ًًا َ ي اً  َِو َ َ  اَو َ  ِ ِْهَ  َ ي َ  َ 

Artinya :“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 

karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 

sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 

menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita 

yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri 

ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara 

(mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka 

nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur 

mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, 

maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”4
 

4. Tercapainya ketenangan dan ketentraman antara suami dan istri serta 

terwujudnya perdamaian jiwa. 

5. Pernikahan sangat berperan dalam membantu menjaga pola hidup 

masyarakat dari tindak kekejian yang bisa menghancurkan akhlak manusia 

dan menjauhkannya dari kemaluan. 

6. Mampu menjaga dan melestarikan keturunan, serta menguatkan tali 

kekeluargaan dan persaudaraan antar satu sama lainnya. 

                                                           
4
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemah, (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro, 2000) 
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7. Pernikahan akan mengangkat manusia dari kehidupan seperti binatang ke 

derajat kemanusia yang sangat mulia
5
. 

Setiap orang yang menjalankan pernikahan pasti mereka tidak terlepas 

dari kehidupan berkeluarga. Menempuh kehidupan dalam pernikahan adalah niat, 

harapan yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa 

pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa 

membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga 

hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan 

oleh setiap pasangan suami istri sangatlah sulit. Maka dari itu keluarga yang bisa 

mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan inilah yang disebut dengan keluarga 

sakinah. 

Untuk mewujudkan pernikahan yang sesuai dengan yang diinginkan, 

kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam pernikahan merupakan dasar untuk 

mencapai tujuan dan cita-cita dari pernikahan. Walaupun demikian banyak dari 

masyarakat yang kurang menyadari hal itu disebabkan oleh pengaruh lingkungan 

dan perkembangan sosial yang tidak memadai. 

Untuk menjembatani terwujudnya pernikahan yang sesuai dengan tujuan 

dari pernikahan maka Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 telah 

menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam 

perkawinan. Salah satu diantaranya adalah Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi 

”Perkawinan hanya diizinkan jika  pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan 

belas) tahun dan pihak wanita  mencapai umur 16 (enam belas) tahun”6
 dan 

dalam ayat selanjutnya menyatakan bahwa bila terdapat penyimpangan pada 

                                                           
5
 Saleh Al – Fauzan, Fiqih Sehari –Hari ( Jakarta: Gema Insani, 2006), 638. 

6
 Deroktorial Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 119. 
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Pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang 

ditunjuk oleh kedua belah pihak baik dari pihak pria atau pihak wanita. 

Batas umur perkawinan di Indonsia relatif rendah, dalam pelaksanaannya 

sering tidak dipatuhi sepenuhnya. Untuk mendorong agar orang melangsungkan 

pernikahan di atas batas umur terendah, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 

6 ayat (2) telah mengaturnya dengan bunyi ”untuk melangsungkan perkawinan 

seorang yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun harus mendapat 

izin kedua  orang tua”7
. 

Adapun dalam Islam memang tidak pernah secara spesifik membahas 

tentang usia perkawinan. Al-Qur`an hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan 

isyarat terserah kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang 

sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan 

dengan tempat dimana hukum itu akan diundangkan. 

Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk 

melakukan pernikahan. Biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat 

diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang 

bulan), buah dada sudah menonjol berarti ia sudah dewasa. Bagi laki-laki 

ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air 

mani atau sudah mempunyai nafsu seks.
8
 Dalam pernikahan kesiapan dan 

kematangan calon suami istri untuk menjalin hubungan setelah pernikahan 

merupakan dasar yang utama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. 

                                                           
7
 Ibid., 118. 

8
 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat 

dan Hukum Agama  (Bandung: Mandar Maju, 1990), 53. 
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Berbicara mengenai usia perkawinan memang sudah diatur sedemikian 

rupa dalam konstitusi yakni Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan Pasal 7. Namun hal tersebut tidak dipatuhi oleh seluruh subyek 

hukum yang ada yaitu masyarakat Indonesia, terbukti dengan banyaknya kasus 

perkawinan di bawah umur dan kebanyakan didahului dengan hamil dahulu. 

Dalam aturan lain memang diatur untuk memperoleh legalitas perkawinan 

tersebut harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama sesuai dengan wilayah 

hukumnya masing-masing dan kasus seperti ini biasa disebut dengan istilah 

kawin hamil. 

Kasus kawin hamil ternyata juga terjadi di Kabupaten kecil provinsi Jawa 

Timur yaitu Ponorogo terkhusus di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak. Di Desa 

tersebut kasus kawin hamil banyak terjadi baik yang masih di bawah umur 

ataupun sudah cukup umur. Tercatat ada lebih dari 6 (enam) kasus pasangan 

suami isteri yang pernikahannya didahului dengan kehamilan. Selain itu 

diperoleh keterangan dari 1 (satu) ketua kumpulan, 1 (satu) ketua Pemudadan 3 

(tiga) orang anggota kumpulan. Secara yuridis perkawinan tersebut memang 

sudah legal dan memiliki kakuatan hukum karena sudah mendapatkan izin dari 

Pengadilan Agama. Selain itu secara agama juga sudah memenuhi ketentuan 

syarat dan rukun dari perkawinan, sehingga sudah pasti perkawinan tersebut 

adalah sah. 

Di sisi lain di Desa Ngrukem tersebut terdapat ketentuan tidak tertulis 

atau kesepakatan dari masyarakat. Kesepakatan tersebut tercetus dari 

perkumpulan yang ada di lingkungan desa tersebut dan sangat ditaati, sehingga 

bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi tegas. Salah satu ketentuan yang 
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sudah disepakati adalah bagi anggota perkumpulan yang terbukti hamil di luar 

nikah akan langsung dikeluarkan dari perkumpulan dan mendapatkan sanksi 

dikucilkan oleh masyarakat seperti dijauhi dan tidak mendapat perhatian dari 

orang lain, ketika mantu (resepsi) warga sekitar tidak boleh membantunya dan 

lain-lain.
9
 

Kejadian seperti itu sudah pasti akan menimbulkan diskriminasi terhadap 

pelaku kawin hamil dan keluarganya yang seharusnya dirangkul dan 

mendapatkan perhatian justru malah sebaliknya. Kajian seperti ini bisa dikaji 

melalui berbagai sudut pandang, namun disini penulis akan mengkaji 

permasalahan tersebut dengan menggunakan kacamata hukum Islam. 

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka penulis terdorong untuk 

meneliti implikasi dari kasus kawin hamil oleh masyarakat Desa Ngrukem 

dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat tersebut. Dengan demikian penulis 

mengambil tema : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil Di Desa 

Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Agar pembahasan ini nantinya tersusun secara sistematis, maka perlu 

dirumuskan permasalahan. Berdasarkan kronologi permasalahan yang 

disampaikan dalam latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alasan kawin hamil di Desa 

Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo ? 

                                                           
9
 Hasil Wawancara Dengan Ketua Perkumpulan Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo, Tanggal19 Mei 2015. 
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2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum ditetapkannya sanksi 

kawin hamil bagi masyarakat Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten 

Ponorogo ? 

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bentuk sanksi terkait kawin hamil 

di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan arah penting dalam sebuah penelitian, 

sebab tujuan itu akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang 

dilaksanakan, sebagai konsekuensi dari permasalahan, maka penelitian ini 

memiliki tujuan : 

a. Untuk mengetahui alasan kawin hamil di Desa Ngrukem Kecamatan 

Mlarak Kabupaten Ponorogo. 

b. Untuk mengetahui dasar hukum ditetapkannya kawin hamil bagi 

masyarakat di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. 

c. Untuk mengetahui bentuk sanksi bagi pelaku kawin hamil di Desa 

Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan khasanah 

keilmuan keagaman khususnya dibidang ahwal syakhshiah. 
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b. Menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat dalam bidang hukum 

Islam tentang pernikahan. 

c. Dapat dijadikan sebagai salah satu kajian lebih lanjut bagi penulis 

khususnya dan para rekan-rekan yang berminat dengan masalah-masalah 

tentang munakahat dan yang berkaitan dengannya. 

 

 

 

D. Telaah Pustaka 

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui dan 

mendapatkan gambaran tentang hubungan permasalahan yang penulis teliti yang 

mungkin belum pernah diteliti oleh peneliti yang lain, sehingga tidak ada 

pengulangan penelitian secara mutlak atau plagiasi. 

Sejauh penulis melakukan penelitian terhadap karya-karya ilmiah yang 

lain ataupun skripsi-skripsi yang telah dahulu khususnya pada fakultas atau 

jurusan syariah (ahwal syakhsiyah), penulis menemui beberapa karya ilmiah atau 

skripsi diantaranya : 

Pertama, Karya ilmiah Ahmad Hendri Kurniawan dengan judul “Kajian 

Sosiologis Terhadap Perkawinan Usia Muda di Desa Pudak Kec. Pudak. (Studi 

Kasus terhadap Pelaku Perkawinan Usia Muda di Desa Pudak Kec. Pudak tahun 

2007-2009). Penelitian ini membahas tentang sebab-sebab pelaku melakukan 
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perkawinan usia muda dan akibat dari pasangan melakukan perkawinan usia 

muda yang ditinjau dari segi sosiologis.
10

 

Kedua, Karya ilmiah Firman Hadiyanto dengan judul “Dispensasi Nikah 

dengan Pemeriksaan Setempat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten 

Blitar )”. Penelitian ini membahas perpaduan antara hasil kajian teoritis dengan 

hasil penelitian di lapangan dan HIR tentang pelaksanaan dispensasi nikah yang 

dialkaukan disatu wilayah atau tempat.
11

 

Ketiga, Karya ilmiah Ridlo Aziz yang berjudul “Maslhahah Mursalah 

Tentang Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Kawin Karena 

Hamil di luar Nikah“. Yang berisikan mashlahah mursalah terhadap 

pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama 

Ponorogo tahun 2009-2010.
12

 

Dari beberapa karya ilmiah yang menyangkut tentang perkawinan di 

bawah umur yang tertera di atas belum ada yang sama dengan yang penulis bahas 

yakni tentang implikasi dari kawin hamil di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo yang ditanggulangi dengan syaddu dzari‟ah. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan 

sesuatu secara sistematik dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang 

                                                           
10

 Ahmad Hendri Kurniawan “Kajian sosiologis Terhadap Perkawinan usia Muda di Desa 
Pudak Kec. Pudak (Studi Kasus Terhadap Pelaku Perkawinan usia Muda di Desa Pudak Kec. Pudak 

tahun 2007-2009)” (Skripsi Jurusan Syari‟ah STAIN Ponorogo tahun 2010). 
11

 Firman Hadiyanto, “Dispensasi Nikah Dengan Pemeriksaan Setempat (Studi Kasus di 
Pengadilann Agama Kabupaten Blitar)” (Skripsi Jurusan Syari‟ah STAIN Ponorogo tahun 2012). 

12
 Ridlo Azis, “Maslhahah Mursalah Tentang Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan 

Dispensasi Kawin Karena Hamil di luar Nikah” (Skripsi Jurusan Syari‟ah STAIN Ponorogo tahun 
2009). 
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mempelajari proses berfikir, analitis berfikir serta mengambil kesimpulan yang 

tepat dalam suatu penelitian
13

. Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan 

cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian 

dari awal hingga pengambilan kesimpulan. 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian lapangan ini 

bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan 

sekarang dan interaksi lingkungan, individu, kelompok atau masyarakat. 

Jumlah responden 1 (satu) ketua perkumpulan, 1 (satu) ketua pemuda, 3 (tiga) 

anggota perkumpulan dan 4 (empat) pasang pelaku. Penelitian ini juga 

menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal- hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda dan sebagainya.
14

  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, 

menurut Moleong penelitian kualitatif sebagai penelitian yang tidak 

mengadakan perhitungan melainkan menggambarkan dan menganalisis data 

yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata- kata, dengan kata lain 

meneliti yang tidak menggunakan perhitungan statistik.
15

 

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah dengan Metode 

deskriptif yaitu suatu model dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu 

objek, suatu kondisi pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 
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 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat ( Jakarta: Raja 

Grafinda Persada, 2001), 3. 
14

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Reneka Cipta, 
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sekarang,
16

 Dengan tujuan untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual atau akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta 

hubungan antara fenomena yang diselidiki. 

2. Sumber data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Alasan kawin hamil yang bersumber dari : 

1). Masyarakat Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. 

2). Tokoh masyarakat Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten 

Ponorogo. 

b. Dasar hukum ditetapkannya hukum kawin hamil bersumber dari : 

1). Hukum adat kebiasaan yang berkembang di masyarakat secara turun 

temurun. 

2). Hukum Islam yang melekat dalam kehidupan masyarakat Desa 

Ngrukem. 

c. Respon masyarakat terhadap kawin hamil yang bersumber dari : 

1). Pendapat pelaku kawin hamil dan keluarganya Desa Ngrukem 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. 

2). Pendapat anggota perkumpulan yang ada di Desa Ngrukem Kecamatan 

Mlarak Kabupaten Ponorogo. 

3. Metode pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis menempuh atau 

menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu: 

a. Observasi 
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Yaitu suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis dengan 

fenomena penyidikan dengan alat indra. Pengamatan yang dilakukan 

peneliti secara langsung mengenai fenomena yang berkaitan obyek 

penelitian diikuti dengan suatu pencatatan sistematis terhadap semua gejala 

yang akan diteliti. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan 

melakukan pengamatan langsung terhadap keberlangsungan pasangan 

keluarga dari kawin hamil. 

b. Wawancara atau Interview 

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mewawancarai atau memberikan pertanyaan kepada responden yang 

berkaitan dengan penelitian penulis.
17

 Dalam penelitian ini, interview 

dilakukan dengan para pelaku kawin hamil dan tokoh masyarakat. Jumlah 

responden yang diinterview adalah 1 (satu) orang ketua perkumpulan, 1 

(satu) orang ketua pemuda, 3 (tiga) anggota perkumpulan dan 4 (empat) 

pasang pelaku. 

c. Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu dalam 

penelitian ini dalam bentuk foto sebagai bukti konkrit bahwa penelitian ini 

benar-benar dilakukan. 

4. Alat Pengumpulan Data 

Pengumpulan data-data dari penelitian penulis menggunakan bantuan 

alat berupa perekam suara dan/atau catatan-catatan kecil hasil wawancara yang 
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berkaitan dengan obyek penelitian tersebut. Selain itu jika diperlukan penulis 

menggunakan foto sebagai alat bukti konkrit. 

5. Lokasi Penelitian 

Untuk lokasi penelitian disini penulis memiliki inisiatif mengambil 

tempat di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Dengan 

perrtimbangan bahwa lokasi tersebut sangat terjangkau bagi peneliti untuk 

melakukan penelitian. Dengan jarak lokasi penelitian sekitar 17 km dari pusat 

kota Ponorogo. Selain itu fenomena atau kejadian seperti itu jarang sekali 

dijumpai di daerah lain yakni tentang masalah kawin hamil yang dijatuhi 

sanksi tidak hanya pelaku namun juga keluarganya. 

6. Tehnik Analisis Data 

Data yang telah diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan 

metode deskriptif analitatif, yaitu suatu metode yang dirancang untuk 

mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata sekarang. Adapun tujuan dari 

metode tersebut untuk menggambarkan sifat suatu yang sementara berjalan 

pada saat penelitian dilakukan.
18

 Selain itu metode deskriptif ini bertujuan 

untuk menyajikan data secara runtut agar mudah untuk dimengerti oleh 

pembaca. 

Selain itu dalam menganalisis data temuan di lapangan digunakan 

tinjauan hukum Islam sebagai dasar berfikir. sebelum data dianalisis terlebih 

dahulu dilakukan peruntutan secara kronologis. Mulai dari pendiskripsian 

permasalahan dengan baik setelah itu dilakukan analisis dan diakhiri dengan 

menarik sebuah kesimpulan. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan 

tentang skripsi ini, maka di bawah ini dicantumkan sistematika pembahasan. 

Secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab, penulisan skripsi ini 

berdasarkan sistematika sebagai berikut: 

Bab I Merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum menurut pola 

dasar kajian masalah ini. Bab pertama ini menjelaskan latar belakang, 

kemudian merumuskan masalah. Tujuan dan manfaat penelitian, telaah 

pustaka, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan. 

Bab II merupakan uraian secara umum landasan teori, yakni tinjauan kepustakaan 

yang menjadi sudut pandang bagi objek penelitian. Yakni: definisi 

kawin hamil, dasar hukum kawin hamil, sebab-sebab terjadinya kawin 

hamil dan pendapat ulama‟ tentang hukum kawin hamil. 

Bab III berisi pemaparan data dan hasil penelitian lapangan tentang pemaparan 

lokasi penelitian, alasan ditetapkannya kawin hamil bagi masyarakat di 

Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, dasar hukum 

ditetapkannya sanksi kawin hamil dan pelaku kawin hamil. 

Bab IV merupakan analisis hukum Islam terhadap hasil penelitian, tentang 

alasan terjadinya kawin hamil, dasar hokum ditetapkannya sanksi 

kawin hamil dan pelaku kawin hamil di Desa Ngrukem Kecamatan 

Mlarak Kabupaten Ponorogo. 

Bab V merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh 

pembahasan yang ada, yang terdiri dari kesimpulan dan  saran-saran. 
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BAB II 

KONSEP KAWIN HAMIL DALAM HUKUM ISLAM 

 

A. Pengertian Kawin Hamil 

Pengertian kawin hamil secara bahasa berasal dari dua kata yaitu kawin 

dan hamil dimana keduanya mempunyai makna yang berbeda. Menurut bahasa, 

kawin merupakan sinonim dari kata nikah, nikah adalah kata serapan dari bahasa 

Arab yang telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Kata nikah berasal dari    

ل  -  yang berarti kawin atau perkawinan.  Menurut Kamus Besar Bahasa   ا - 

Indonesia (KBBI) kata kawin atau nikah berarti membentuk keluarga dengan 

lawan jenis.
19

 

Adapun pengertian hamil ditinjau dari bahasa adalah kata serapan dari 

bahasa arab yang telah dibakukan, yaitu dari kata مل  .yang berati kandungan  ا

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata hamil berarti mengandung 

janin di rahim karena sel telur dibuahi oleh spermatozoa.  Hamil dalam istilah 

yaitu keadaan seseorang wanita yang mengandung anak atau janin di dalam 

rahimnya setelah terjadi pembuahan dalam rahim akibat hubungan seksual 

(wati‟).20
 

Dari kedua pengertian di atas dapat ditarik pengertian nikah hamil atau 

kawin hamil berarti pernikahan yang calon mempelai wanitanya dalam keadaan 

hamil sebelum adanya ijab qabul. Secara otomatis orang yang melakukan kawin 

hamil itu telah melakukan perbutan zina. Meskipun perzinaan itu dilandasi 
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dengan rasa suka sama suka sekalipun pasangan zina itu akan melangsungkan 

perkawinan.
21

 

Kawin hamil adalah kawin dengan seorang yang hamil di luar nikah, baik 

dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya atau bukan oleh laki-laki yang 

menghamilinya. Dalam hukum adat masalah kawin hamil menggunakan dua 

istilah yaitu kawin paksa atau nikah tambelan. Ada sedikit berbeda antara kawin 

paksa dengan nikah tambelan, walaupun antara keduanya mempunyai kesamaan 

maksud. Perbedaannya yaitu kawin paksa dilakukan oleh wanita yang hamil di 

luar nikah dengan pria yang menghamilinya (bersifat keharusan). Sedangkan 

nikah tambelan tidak secara paksa yaitu laki-laki (tidak harus menghamilinya) 

mengawini wanita hamil, namun sekedar sebagai penutup malu karena laki-laki 

yang menghamili perempuan tersebut tidak bertanggung jawab. 

Sedangkan menurut KHI, kawin hamil adalah perkawinan seorang yang 

hamil di luar nikah dengan lelaki yang menghamilinya.
22

 Di dalam Pasal 53 

Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan bahwa :
23

 

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

yang menghamilinya. 

2. Ayat (2), perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat 

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 

3. Ayat (3), Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, 

tidak dipelukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. 
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Pasal 53 ayat (2) KHI menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil itu 

benar-benar dilangsungkan ketika wanita itu dalam keadaan hamil. Sedangkan 

kelahiran bayi yang dalam kandungannya tidak perlu ditunggu. Dalam KHI 

perkawinan wanita hamil akibat perbuatan zina tidak mengenal iddah. Namun 

perkawinan wanita hamil seperti Pasal 53 ayat (1) hanya boleh dikawinkan 

dengan laki-laki yang menghamilinya.  Untuk mengetahui siapakah laki-laki 

yang menghamili wanita itu sangat sulit, apalagi dihubungkan dengan 

pembuktian menurut hukum Islam harus disaksikan oleh empat orang saksi. 

Pembuktian itu semakin sulit apabila adanya usaha secara sengaja menutup-

nutupi atau orang yang pernah menzinahi beberapa orang.
24

 

Pasal 53 ayat (1) dan (2) tersebut semacam ada sikap yang tidak 

konsisten. Dikatakan demikian, karena apabila berpedoman kepada Pasal 53 ayat 

(2) KHI, ternyata hanya berpedoman kepada formalitasnya saja, yaitu karena 

wanita hamil tersebut belum pernah menikah, maka kemudian ketentuan yang 

berlaku baginya adalah hak kegadisan, walaupun kenyataanya wanita itu telah 

hamil. Kemudian Pasal 53 ayat (3) menyatakan bahwa dengan dilangsungkannya 

perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan lagi perkawinan ulang 

setelah anak yang dikandung lahir. 

Adanya ketentuan bahwa perkawinan tersebut tidak perlu diulangi lagi, 

maka menjadi isyarat bahwa perkawinan terdahulu telah dinyatakan sah. Namun 

demikian, jika di kemudian hari, pasangan suami isteri yang sudah menikah 

karena wanitanya hamil di luar nikah, dan mengulangi pernikahannya melalui 

tokoh-tokoh agama dan imam masjid, hukum akad nikah yang kedua ini adalah 
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mubah dan dalam akad nikah kedua ini pengantin pria tidak wajib membayar 

mahar lagi.
25

 

Dapat dipahami dari pasal di atas bahwasannya kawin hamil itu secara 

jelas diperbolehkan, dengan syarat yang menghamili itu yang menikahi. Dalam 

ayat selanjutnya juga memperjelas tidak harus menunggu anak yang 

dikandungnya lahir dan tidak perlu mengadakan akad nikah ulang setelah 

anaknya lahir.   

B. Dasar Hukum Kawin Hamil 

Pengertian pernikahan hamil di luar nikah atau kawin hamil adalah 

seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah kemudian 

dinikahi oleh pria yang menghamilinya.
26

 Segala persetubuhan antara laki-laki 

dan perempuan yang dilakukan di luar nikah adalah zina. Islam mengharamkan 

zina dan menganggapnya sebagai perbuatan keji dan dibenci Allah SWT. 

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan 

sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam. Zina diancam dengan 

hukuman berat disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan 

pelakunya dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai meninggal 

dengan disaksikan orang banyak), jika ia muhsan. Jika ia ghairu muhsan, maka 

dihukum cambuk 100 kali.
27

 Adanya perbedaan hukuman tersebut karena muhsan 

seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi 
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kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan 

nama baik keluarganya. Sementara ghairu muhsan belum pernah menikah. 

Ancaman keras bagi pelaku zina tersebut karena dalam pandangan Islam, 

zina merupakan perbuatan tercela yang menurunkan derajat dan harkat 

kemanusiaan. Apabila zina tidak diharamkan niscaya martabat manusia akan 

hilang karena tata aturan perkawinan dalam masyarakat akan rusak. Di samping 

itu pelaku zina berarti mengingkari nikmat Allah SWT tentang kebolehan dan 

anjuran Allah SWT untuk menikah.
28

 

Adapun wanita hamil dan orang sakit, maka pelaksanaan hukum atasnya 

ditunda hingga wanita hamil itu melahirkan dan orang yang sakit sembuh dari 

penyakitnya. Menurut Imam Syafi‟i Abu Abdullah karena pada prinsipnya 

kesalahan hanya dibebankan kepada orang yang melakukannya.
29

 

Soal hukuman (punishment) bagi para pezina muhshan dan ghoiru 

muhshan banyak perbedaan pandangan. Menurut mazhab Dzahiri pelaku zina 

muhshan (pelaku zina yang telah kawin) mendapat hukuman rangkap : dera 

dahulu kemudian rajam berdasarkan hadits Nabi: “Pelaku zina yang telah kawin 

atau pernah kawin itu didera 100 kali dan dirajam”.30
 

Berkaitan dengan hukuman bagi pezina itu, Imam Syafi‟i juga 

berpendapat, bahwa sepakat dengan hukuman rajam (stoning to death), yang 

berarti hukuman mati bagi pelaku zina muhshan. Hal ini sudah seharusnya 

dibebankan atas pelaku zina, apabila perbuatan zina itu diketahui oleh empat 

orang saksi. Bagi Imam Syafi‟i hukuman dera sangat pantas diberikan kepada 
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pelaku zina muhshan, karena si pelaku zina seharusnya (wajib) menjaga loyalitas 

dan nama baik keluarga, dan lagi perbuatan zina itu mengandung bahaya-bahaya 

yang besar bagi keluarganya, masyarakat dan negara.
31

 

Sedangkan hukuman dera (flogging) yang relatif ringan, menurut Imam 

Syafi‟i, patut diberikan kepada pelaku zina yang belum kawin (ghairu muhsan), 

karena si pelaku masih hijau, belum berpengalaman, maka dengan hukuman dera 

itu diharapkan bisa memberi kesadaran padanya, sehingga ia tidak mau 

mengulangai perbuatannya yang tercela.
32

 

Islam tidak melarang orang untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Namun 

hal itu harus dilakukan dengan cara mulia tidak dengan mengumbar nafsu birahi 

semata. Sebab bagaimanapun juga perilaku seks bebas banyak meninggalkan 

dampak negatif dalam masalah-masalah kejiwaan seperti perasaan berdosa dan 

stress. Belum lagi dampak negatif lainnya berupa penyakit menular seperti HIV 

dan AIDS. 

Dalam memilih calon suami atau istri Islam menganjurkan hendaknya 

didasarkan atas dasar norma agama atau moral yakni seorang calon suami atau 

istri itu harus yang berakhlak mulia, bukan hanya berdasarkan kepada kecantikan 

atau kekayaan semata. Rasulullah SAW bersabda yang artinya “Dari Abu 

Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda : wanita dikawini karena empat hal 

yaitu karena harta bendanya, karena status sosialnya, karena keindahan wajah 
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atau kecantikannya dan karena ketaatannya kepada agama. Pilihlah wanita yang 

taat kepada agamanya , maka kamu akan bahagia” (HR. Bukhari).33
 

Tindakan zina ini merupakan perbuatan tindak pidana terhadap kesopanan 

dalam hal persetubuhan, tindak pidana ini bukan termasuk pada jenis 

pelanggaran melainkan termasuk dalam jenis kejahatan. Kejahatan yang 

dimaksudkan ini dimuat dalam lima pasal, yakni :
34

 Pasal 284 

(perzinaan/gendak), Pasal 285 (perkosaan bersetubuh), Pasal 286 “bersetubuh 

dengan perempuan bukan istrinya yang dalam keadaan pingsan”, Pasal 287 

“bersetubuh dengan perempuan yang belum berumur lima belas tahun yang 

bukan istrinya” dan Pasal 288 “bersetubuh dalam perkawinan dengan perempuan 

yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan luka atau kematian”. 

Zina diatur dalam Pasal 284 KUHP itu sendiri tidak disebutkan dengan 

jelas bagaimana pengertian zina tersebut karena dalam KUHP tidak memakai 

istilah zina melainkan memakai istilah gendak (overspel). Sebagaimana yang 

telah tercantum dalam Pasal 284 KUHP yakni :
35

 

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan: 

a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal 

Pasal 27 BW berlaku baginya. 

b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal 

diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya. 

c. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal yang turut 

bersalah tlah kawin. 
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d. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan 

itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan 

Pasal 27 BW berlaku baginya. 

2. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang 

tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang 

waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan 

ranjang karena alasan itu juga. 

3. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75. 

4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang 

pengadilan belum dimulai. 

5. Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan 

selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan 

yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap. 

Dalam undang-undang lain juga menyebutkan pengaturan zina yang 

terdapat pada RUU KUHP, pasal zina itu tertuang dalam Pasal 483 RUU KUHP 

bagian keempat “zina dan perbuatan cabul”. Bunyi pasal itu adalah  :
36

 

1. Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun : 

a. Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan 

dengan perempuan yang bukan istrinya. 

b. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan 

persetubuhan dengan laki laki yang bukan suaminya. 
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c. Laki laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan 

dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada 

dalam ikatan perkawinan; 

d. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan 

persetubuhan dengan laki laki, padahal diketahui bahwa laki laki tersebut 

berada dalam ikatan perkawinan; atau 

e. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam 

perkawinan yang sah melakukan persetubuhan. 

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan 

penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang 

tercemar. 

3. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku 

ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28. 

4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan 

belum dimulai. 

Dari bunyi pasal di atas tidak beda jauh dengan pasal yang ada di 

KUHP, yang jadi pembedanya adalah bahwa pasal yang ada pada RUU KUHP 

itu menyebutkan sanksi pidananya lebih berat yakni 5 tahun penjara dari sanksi 

pidana yang ada pada KUHP yang menyatakan 9 bulan penjara. 

C. Faktor Peyebab Terjadinya Kawin Hamil 

Terjadinya kawin hamil di luar nikah selain karena adanya pergaulan 

bebas juga karena lemahnya iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya 
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untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu, pendidikan agama 

yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan setiap individu.
37

 

Adapun sejumlah faktor yang menyebabkan hubungan seksual di luar 

nikah menurut Sarlito adalah : 

1. Banyaknya rangsangan pornografi baik yang berupa film, bahan bacaan, 

maupun yang berupa obrolan sesame teman sebaya yang merupakan akibat 

dari arus globalisasi. 

2. Tersedianya kesempatan untuk melakukan perbuatan seks. Misalnya pada 

waktu orang tua tidak ada di rumah, di dalam mobil atau pada saat piknik.
38

 

Menurut Dr. Muhammad Abduh Malik penyebab hamil di luar nikah 

sama dengan timbulnya perilaku perzinahan. Faktor penyebab tersebut terdiri dari 

faktor internal dan faktor eksternal yaitu : 

1. Faktor Internal 

Manusia secara naluriah memiliki nafsu syahwat terhadap lawan 

jenisnya. Nafsu syahwat itu begitu besar, nafsu syahwat tersebut dapat 

mengalahkan akal budinya atau akal sehat dan kendali normalnya. Artinya jika 

akal sehat dan keyakinan moral tidak cukup kuat untuk mengendalikan gejolak 

nafsu syahwat, maka manusia tersebut akan terjerumus kepada perbuatan zina 

apabila mereka tidak menempuh jalur pernikahan yang sah. 

Hal ini bisa terjadi kepada mereka yang tidak mempunyai landasan 

iman yang kuat dan keyakinan moral yang lemah. Terlebih lagi apabila 

kondisi ini terjadi kepada orang yang mempunyai tipe extrovert (orang yang 
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lebih mementingkan hal-hal lahiriyah). Terjadi karena masalah itu berkaitan 

dengan sikap, maka manusia yang memiliki sikap extrovert harus memiliki 

pemahaman yang lebih kuat dan mendalam tentang agama disertai 

pengalaman hidup beragama yang lebih intensif dan lebih kuat. 

2. Faktor Eksternal 

Terdapat dua faktor eksternal yang memungkinkan untuk terjadinya 

pernikahan hamildi luar nikah atau kawin hamil yaitu : 

a. Kondisi sosial 

Faktor eksrternal yang mendorong manusia untuk melakukan 

perbuatan zina adalah disebabkan kondisi sosial yang mentolelir pergaulan 

bebas antara pria dan wanita kini menjadi semakin longgar. 

Kondisi sosial yang penuh sesak dengan situasi, suasana mediasi 

kepornoan telah berfungsi sebagai perangsang, pendorong manusia 

extrovert yang memiliki nafsu birahi terhadap lawan jenisnya. Namun 

tidak memiliki keimanan dan kendali moral yang kuat untuk menghindari 

diri dari perbuatan yang melanggar hukum agama dan adat istiadat yang 

berlandaskan moral agama (akhlakul karimah), sehingga terjerumus untuk 

melakukan hubungan seksual di luar akad nikah yang sah (perzinaan). 

 

 

b. Aturan hukum pidana yang sangat lemah 

Aturan hukum pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana 

(KUHP) tidak mencantumkan hubunagan seksual di luar pernikahan sah 

yang dilakukan oleh bujang dan gadis atau orang-orang yang tidak terikat 



29 
 

 

oleh pernikahan yang dilakukan atas dasar suka sama suka sebagai 

perbuatan zina dan perbuatan zina yang ada dalam KUHP dimasukkannya 

ke dalam delik aduan absolut. Akibatnya sebagai anggota masyarakat tidak 

takut melakukan perbuatan zina atau hubungan seks di luar pernikahan 

yang sah karena tidak ada atau tidak pasti adanya aturan hukum positif 

yang akan menjeratnya.
39

 

Nina Surtiretna dalam bukunya Bimbingan Seks : Pandangan Islam 

dan Medis, juga memberikan keterangan setidaknya ada tiga faktor pemicu 

terjadinya hamil di luar nikah yaitu faktor internal individu, di luar 

individu dan masyarakat. Yang dimaksud dengan ketiga faktor tersebut 

adalah : 

Pertama , faktor internal individu, di antaranya ketidakmampuan 

mengendalikan hawa nafsu dan kurang kuatnya iman. Kedua, faktor di luar 

individu yang memungkinkan bahkan mendorong perzinahan. Seperti laki-

laki dan perempuan berada di dalam satu rumah tanpa ada orang lain 

(khalwat). Islam melarang keras terhadap perbuatan yang menghantarkan 

pada perbuatan zina atau berkhalwat. Selain itu keberadaan hotel, diskotik, 

bar, pornografi dalam bentuk majalah dan film tv, video dan lain 

sebagainya yang dapat berperan dalam meningkatkan daya rangsang 

seksual dua orang yang berlainan jenis yang bila mencapai tingkat tertentu 

mendesak untuk menikmati “buah terlarang”. 

Ketiga, faktor normatif, masyarakat semakin pesimis, toleran, 

masyarakat tidak peduli lagi terhadap kebersamaan dua orang yang 
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berlawanan jenis yang bukan suami istri pada suatu saat dan pada satu 

tempat. Dengan kata lain masyarakat semakin longgar terhadap hal-hal 

yangbberkaitan dengan seksualitas sehingga terjadi perzinahan.
40

 

Seks ialah fitrah alamiyah bagi manusia baik laki-laki ataupun 

perempuan. Dalam hal ini, laki-laki dan perempuan dibekali oleh dorongan 

seksual yang berbeda sifatnya, dimana antara yang satu dengan yang 

lainnya saling membutuhkan. Seks akan menjadi petaka jika para 

pelakunya bertindak semaunya sendiri tanpa mempertimbangkan sebab 

akibat yang akan terjadi. Bila pelaksanaan seks dilakukan di luar norma-

norma yang ada, maka perbuatan itulan yang dinamakan persetubuhan di 

luar nikah atau perzinahan.
41

 

Adapun hal-hal yang menyebabkan terjadinya kawin hamil dalam 

kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut : 

1. Zina 

Zina adalah persetubuhan atau hubungan kelamin yang dilakukan tanpa 

melalui akad pernikahan yang sah menurut syari‟at. Bahwasannya zina adalah 

suatu perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan dengan tanpa tali 

perkawinan. Dari definisi zina di atas, maka suatu perbuatan dapat dikatakan 

zina, apabila sudah memenuhi 2 ( dua ) unsur, ialah :
42

 

a). Adanya persetubuhan (sexual intercouse) antara dua orang yang berbeda 

jenis kelaminnya (heteroxex). Dapat diartikan bahwa ketika dua orang 
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yang berbeda jenis kelaminnya baru bermesraan, misalnya berciuman atau 

berpelukan, belum dikatakan berbuat zina. Yang dapat dijatuhi hukuman 

had, berupa dera bagi yang belum pernah kawin atau rajam bagi yang 

sudah pernah kawin, tetapi mereka bisa di hukum ta‟zir yang bersifat 

edukatif. 

b). Tidak adanya keserupaan atau kekeliruan (shubhat) dalam perbuatan sex 

(sex act). Dapat diartikan bahwa ketika hal tersebut dilakukan oleh 

seseorang karena kekeliruan, misalnya dikira “istrinya” juga tidak dapat 

disebut zina. Islam menganggap zina sebagai perbuatan dosa besar yang 

harus menunggu pengaduan dari yang bersangkutan. 

2. Pemerkosaan 

Kejahatan pemerkosaan bukan suatu jenis kejahatan yang baru. Ia sama 

tuanya dengan keberadaan kehidupan manusia. Pemunculannya tidak hanya 

dalam masyarakat modern, melainkan juga dalam masyarakat primitif. 

Meskipun perkosaan sendiri adalah kejahatan sexual, perkosaan sama sekali 

tidak sama dengan perzinahan dan pergaulan sex bebas, karena perkosaan 

melibatkan pemaksaan dan kekerasan.
43

 

 

D. Pandangan Ulama’ Terhadap Hukum Kawin Hamil 

Secara umum, pandangan ulama fikih mengenai perkawinan wanita hamil 

karena zina, dapat dibedakan menjadi dua : 

a. ulama yang mengharamkan perkawinan wanita hamil karena zina. 

b. ulama yang membolehkan perkawinan hamil karena zina. 
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Akan tetapi, secara lebih rinci pendapat mereka dapat dikelompokkan 

menjadi enam :
44

 

1). Menurut pendapat Abu Hanifah berdasarkan riwayat dari Hasan dikabarkan 

bahwa beliau membolehkan perkawinan wanita hamil zina, tetapi tidak boleh 

tidur dengan suaminya sebelum anak yang dikandungnya lahir karena tidak 

adanya ketentuan syara‟ secara tekstual yang melarang perkawinan wanita 

hamil karena zina. 

2). Ulama Malikiyah tidak membolehkan perkawinan wanita hamil karena zina 

secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil 

(istibra‟) yang dibuktikan dengan tiga kali haidh selama tiga bulan. Apabila 

perempuan tersebut nikah sebelum istibra‟, pernikahan tersebut fasid (batal 

dengan sendirinya), karena khawatir bercampurnya keturunan di dalam 

rahim. Nabi Muhammad SAW melarang kita menyirami tanaman orang lain. 

3). Ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa wanita hamil zina boleh dinikahkan, 

karena kehamilannya tidak dapat dinasabkan kepada seseorang (kecuali 

kepada ibunya) karena adanya kehamilan dipandang sama dengan tidak 

adanya kehamilan. Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang hamil 

karena zina tidak diwajibkan melaksanakan iddah (waktu tunggu), alasannya 

adalah karena wanita hamil zina tidak termasuk yang dilarang kawin. 

4). Ulama Hambaliah menentukan dua syarat mengenai kebolehan menikahi 

wanita yang hamil karena zina. Menurut Ulama Hambaliah, seorang laki-laki 

yang mengetahui seseorang wanita telah berzina, tidak halal menikahi wanita 

tersebut kecuali dengan dua syarat : 
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a). Telah habis masa tunggunya, waktu tunggu bagi wanita hamil karena zina 

adalah sampai anak yang ada dalam kandungannya lahir, sebelum anak 

yang ada dalam kandungan lahir, wanita yang hamil karena zina haram 

menikah karena Nabi Muhammad SAW Melarang kita menyirami hasil 

tanaman orang lain. 

b). Wanita yang hamil zina telah bertaubat (menyesali perbuatannya dan 

tidak mengulanginya). Sebelum bertaubat, wanita hamil karena zina 

haram dinikahi oleh seorang yang beriman. 

5). Ibn Hazm berpendapat bahwa wanita hamil karena zina boleh dikawin atau 

dinikahkan walaupun belum melahirkan anaknya. Ibnu Hazm menjelaskan 

bahwa wanita hamil yang tidak boleh dikawinkan adalah wanita hamil yang 

dicerai atau ditinggal wafat oleh suaminya. Wanita hamil selain dari hasil 

hubungan yang sah, boleh dikawinkan karena yang bersangkutan tidak berada 

dalam ikatan perkawinan dan tidak berada dalam waktu tunggu. 

6). Abu Yusuf dan Zukar berpendapat bahwa perkawinan wanita hamil karena 

zina tidak boleh seperti ketidakbolehan perkawinan wanita hamil selain zina 

(seperti ditinggal wafat oleh suami dalam keadaan hamil), karena tidak 

memungkinkan tidur bersama, maka tidak boleh melaksanakan perkawinan. 

E. Saddu Adz-dzari’ah Sebagai Metode Penggalian Hukum Islam 

1. Pengertian 

Secara etimologi, dzari‟ah ( ع  berarti jalan yang menuju pada (  ا  

sesuatu. Ada juga yang mengkhususkan pengertian dzari‟ah dengan sesuatu 

yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Ada 

beberapa definisi saddu dzari‟ah yakni: 
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a). M. Hasbi as-Syidiqy mendefinisikan bahwa saddu dzari‟ah adalah 

mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak 

kerusakan atau menyumbat jalan yang menyampaikan seseorang kepada 

kerusakan.
45

 

b). As-Syatibi mendefinisikan saddu dzari‟ah bahwa suatu pekerjaan yang 

semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu 

kemafsadatan. Maksudnya adalah seseorang melakukan suatu pekerjaan 

yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, 

tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan.
46

 

2. Kedudukan Saddu Dzari’ah dalam Hukum Islam 

Di kalangan ulama Ushul terjadi perbedaan pendapat dalam 

menetapkan boleh atau tidaknya menggunakan saddu dzari‟ah sebagai dalil 

syara‟. Sebagaimana dijelaskan M. Quraish Shihab, Ulama Malikiyah 

menggunakan Q.S. Al-An‟am ayat 108 dan Q.S. An-Nur ayat 31 yang 

dijadikan alasan untuk menguatkan pendapatnya tentang saddu dzari‟ah.
47

 

Jumhur ulama menempatkan faktor maslahat dan mafsadat sebagai 

pertimbangan dalam menetapkan hukum, salah satunya dalam metode saddu 

dzari‟ah ini. Dasar pegangan jumhur ulama untuk menggunakan metode ini 

adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara 

maslahat dan mafsadat. Bila maslahat dominan, maka boleh dilakukan, dan 

bila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Namun, jika sama-
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sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang 

berlaku.
48

 

Sementara itu, ulama Zahiriyyah, Ibnu Hazm secara mutlak menolak 

metode saddu dzari‟ah ini. Hal ini dikarenakan ulama Zahiriyyah hanya 

menggunakan sumber nas murni (Al-Qur‟an dan As-Sunnah) dalam 

menetapkan suatu hukum tertentu tanpa campur tangan logika pemikiran 

manusia (ra‟yu). Hasil ra‟yu selalu erat dengan adanya persangkaan, artinya 

menghukumi dengan persangkaan sangat dekat dengan kebohongan, dan 

kebohongan adalah satu bentuk kebatilan.
49

 

Namun demikian, perbedaan pendapat mengenai kedudukan saddu 

dzari‟ah ini dalam perkembangannya tidak lantas menjadi tidak berguna. 

Para ulama zaman sekarang pun dalam kegiatan tertentu menggunakan saddu 

dzari‟ah untuk menetapkan suatu hukum tertentu. Salah satu lembaga 

keagamaan yang menggunakan metode ini adalah Majelis Ulama Indonesia 

(MUI).
50

 

Majelis Ulama Indonesia menggunakan metode ini dalam 

menetapkan fatwa halal atau memberikan sertifikasi halal terhadap produk-

produk perdagangan baik itu makanan, kosmetik, maupun penggunaan nama 

produk. Seperti larangan menggunakan ungkapan kata-kata pada produk 
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kosmetik yang merangsang syahwat, yang dikhawatirkan akan menimbulkan 

rangsangan syahwat yang menjurus pada perbuatan yang dilarang.
51

 

3. Klasifikasi Saddu Dzari’ah 

Para ulama berbeda mengklasifikasikan saddu dzari‟ah dalam 

beberapa aspek, di antaranya: 

a. Dilihat dari bentuknya dapat dibagi tiga :
52

 

1). Sesuatu yang jika dilakukan, biasanya akan terbawa pada yang 

terlarang. 

2). Sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang dilarang. 

3). Sesutau perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah 

sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan yang 

tidak terlarang. 

b. Dilihat dari akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibn Qayyim 

membaginya menjadi empat :
53

 

1). Perbuatan yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan 

seperti meminum khamar yang merusak akal dan zina yang merusak 

tata keturunan. 

2). Perbuatan yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun 

ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, seperti nikah 

muhallil, atau transaksi jual beli yang mengantarkan pada riba. 
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3). Perbuatan yang semula ditentukan untuk yang mubah, tidak 

ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada 

kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, 

seperti mencaci sembahan agama lain. 

4). Perbuatan yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang 

membawa kerusakan, sedang kerusakannya lebih kecil dibanding 

kebaikannya. Contoh melihat wajah perempuan saat dipinang. 

c. Dilihat dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak Al-Syatibi 

membaginya ke dalam 4 macam, di antaranya yaitu :
54

 

1). Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kerusakan yang pasti. 

Misalnya menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu 

malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumurn 

tesrebut. Orang yang bersangkutan dikenai hukuman karena 

melakukan perbuatan tersebut dengan disengaja. 

2). Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung 

kemafsadatan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak 

mengandung kemafsadatan. 

3). Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa 

kemafsadatan. Misalnya, menjual senjata pada musuh, yang di 

mungkinkan akan digunakan untuk membunuh. 

4). Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung 

kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan. 

                                                           
54

 Wahbah Al-Zuhayliy, Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh (Damaskus: Dar Al-Fiqr,1999), 109. 



38 
 

 

Misalnya bai‟ al-ajal (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari 

harga asal karena tidak kontan). 
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BAB III 

FENOMENA KAWIN HAMIL DI DESA NGRUKEM 

KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO 

A. Profil Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 

1. Geografis dan Demografis Desa Ngrukem 

a. Geografis 

Desa Ngrukem merupakan desa yang terletak di sebelah tenggara 

dari kota kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, dan terletak 

di perbatasan antara Kecamatan Mlarak  dan Kecamatan Sambit, karena 

desa ini bergandengan dengan Desa Kemuning Kecamatan Sambit. Desa 

berjarak kurang lebih 1,5 km dengan lama tempuh 5 menit dari kota 

kecamatan, sementara jarak tempuh ke ibukota kabupaten kurang lebih 17 

km dengan lama tempuh 30 menit  dengan kondisi transportasi ke kota 

kecamatan maupun ke ibukota kabupaten yang sudah relatif lancar, dalam 

pengertian telah dihubungkan oleh jalan protokol yang cukup luas dan 

beraspal.  

Wilayah desa Ngrukem terdiri dari 4 Kepala Dusun (Kasun),  

terbagi menjadi 14 RT. , memiliki luas wilayah 199,741 ha, terdiri dari; (1) 

lahan pemukiman 40 ha, (2) lahan sawah irigasi 30,250 ha; (3) lahan 

sawah setengah teknis 30,609 ha; (4)  lahan sawah tadah hujan 3 ha; (5) 

lahan lading/tegalan 94,381 ha; (6) lahan bangunan perkantoran 0,30 ha; 
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(7) lahan bangunan sekolah 0,210 ha; (8) lahan jalan 4,5 ha; (9) lahan 

pemakaman umum 0,182 ha. 

Kondisi lahan partanian di desa ini cukup subur dengan didukung 

oleh adanya sungai yang membentang di tengah desa, dimana sangat 

membantu pemenuhan kebutuhan pengairan, terutama pada musim 

kemarau. Dan karena itu, rata-rata pola tanam lahan persawahan di desa 

Ngrukem memakai pola 2:1 setiap tahun (2 kali tanam padi dan 1 kali 

tanam tanaman palawija; kedelai, jagung, dan sebagainya). Di desa ini 

juga membentang sungai kecil yang terletak di sepanjang jalur perbatasan 

antara Desa Ngrukem dan Desa Siwalan. Air sungai yang mengalir berasal 

dari sumber mata air yang menyebar mulai dari Dukuh Puthuk hingga 

Dukuh Kedalon.  Karena berasal dari sumber mata air, maka disamping 

sungai ini memiliki ketahanan hingga musim kemarau (tidak kering), juga 

memiliki kualitas kejernihan yang cukup baik. Sangat dimungkinkan, jika 

air sungai ini dikelola dengan baik, akan membuahkan kemanfaatan yang 

besar dan banyak, baik untuk keperluan irigasi maupun untuk memenuhi 

kebutuhan air minum. 

Di desa ini dalam lima tahun terakhir telah dikembangkan konversi 

tanah ladang/tegalan menjadi lahan persawahan. Ini terjadi terutama di 

wilayah krajan (Kasun 1) dan Dukuh Puthuk (Kasun 2) dengan 

menggunakan sistem irigasi dari sumur bor (memakai diesel). Melihat 

hasilnya yang cukup bagus, nampaknya konversi lahan akan menjadi 

alternatif peningkatan pembangunan di bidang pertanian. 
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Secara geografis, Desa Ngrukem terletak di ujung Timur wilayah 

Kecamatan Mlarak. Di sebelah timur desa ini terdapat dua desa yang 

berada dalam satu wilayah Kecamatan Mlarak, yakni Desa Tugu dan Desa 

Candi. Sedangkan di sebelah selatan desa sudah masuk wilayah 

Kecamatan Sambit, persisnya Desa Kemuning. Bahkan menurut sejarah 

asal-usul desa (sebagaimana terpapar di dalam bab 2), sebagian wilayah 

desa Ngrukem, yakni Dusun Kedalon pernah menjadi bagian dari wilayah 

Desa Kemuning. 

Mempertimbangkan letak strategis desa ini, ada kemungkinan 

terjadi dinamika dan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui berbagai 

bidang, terutama bidang perdagangan (adanya jalur penghubung yang 

cukup mudah dan dekat, yakni ke pasar Pulung, pasar Siwalan, Pasar 

Gunungsari Mlarak, Pasar Tugu, dan Pasar Kliwon Tamansari Sambit). 

Tabel III : 1 

 Batas Wilayah Desa Ngrukem 

B a t a s Berbatasan dengan : 

Utara Desa Siwalan Kec. Mlarak 

Timur Desa Tugu Kec. Mlarak 

Selatan Desa Kemuning Kec. Sambit 

Barat Desa Joresan Kec. Mlarak 

Sumber data : Profil Desa Ngrukem Tahun 2015 

Suhu udara di dataran rendah  berkisar 27 s/d 31 Cº, sedangkan di 

dataran tinggi berkisar 18 s/d 26 Cº. Curah hujan pada wilayah desa ini 

tergolong cukup, yakni 143 cm per-tahun. Ini menunjukkan bahwa desa 
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ini, sebagaimana umumnya desa lain di Kabupaten Ponorogo, relatif tidak 

kekurangan air. 

b. Demografis 

Jumlah penduduk Desa Ngrukem adalah 2861 orang, dengan 

perincian; (1) laki-laki sebesar 1432 orang, dan (2) perempuan 1429 orang. 

Tingkat pendidikan penduduk mayoritas adalah sekolah dasar, yakni 

sebesar 1452 orang. Sementara jumlah penduduk yang tidak tamat sekolah 

dasar masih cukup besar, yakni 120 orang. Bahkan jumlah penduduk buta 

huruf juga relatif besar, yakni 72 orang. Adapun jumlah penduduk 

berpendidikan tinggi (mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana) 

relatif masih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk, yakni 21 orang. 

Secara lebih rinci, kondisi sumber daya manusia Desa Ngrukem nampak 

dalam tabel berikut: 

Tabel III : 2 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015 

No. Uraian Jumlah 

1 Laki-laki 1432 orang 

2 Perempuan 1429 orang 

Jumlah 2861 orang 

Sumber: Profil Desa Ngrukem 2015 

Kondisi pendidikan masyarakat Desa Ngrukem tergolong rendah. 

Dari jumlah penduduk yang ada, yang sarjana hanya 12 orang (9 orang S-1 

dan 3 orang S-2). Separuh lebih dari jumlah penduduk hanya tamat SD 

(1452 orang). Sementara yang tidak tamat SD dan bahkan buta huruf juga 
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dalam jumlah yang tidak kecil (tidak tamat SD sebanyak 125 orang dan 

buta huruf sebanyak 72 orang). Sisanya sejumlah 260 orang tamat SLTP, 

175 0rang tamat SLTA, 4 orang tamat D-1, dan 5 orang tamat D-2. 

Tabel III : 3 

Tingkat Pendidikan Penduduk 

No. Keterangan Jumlah 

1 
Penduduk usia 10 tahun ke atas yang 

buta huruf 
75 orang 

2 Tidak tamat SD/sederajat 125 orang 

3 Tamat SD/sederajat 1.452 orang 

4 Tamat SLTP/sederajat 260 orang 

5 Tamat SLTA/sederajat 175 orang 

6 Tamat D-1 4 orang 

7 Tamat D-2 5 orang 

8 Tamat D-3 - 

9 Tamat S-1 9 orang 

10 Tamat S-2 2 orang 

11 Tamat S-3 1 orang 

Sumber: Profil Desa Ngrukem 2015 

 

 

 

 

B. Alasan Kawin Hamil Di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten 

Ponorogo 

Pergaulan bebas memang terjadi dimana-mana pada kalangan muda-mudi 

khususnya baik pacaran sampai dengan berbuat zina. Hal ini sungguh ironis 

mengingat perbuatan tersebut selain dilarang oleh agama juga merupakan 
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pelanggaran terhadap hukum Negara dan ini masuk pada ranah pidana. Ketika 

kasus baik zina atau pemerkosaan yang dibawa sampai pada meja hijau akibatnya 

akan berujung pada penjara atau hukuman. 

Pergaulan bebas yang terjadi disebabkan oleh banyak faktor yang 

mendukungnya. Di antaranya adalah faktor keadaan lingkungan, kondisi psikologi 

dan rasa cinta ingin memiliki. Berkenaan dengan alasan terjadinya kawin hamil 

atau hamil di luar nikah yang banyak terjadi di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo dapat dikwalifikasikan penyebabnya adalah pergaulan bebas 

antar remaja yang berujung pada hubungan di luar nikah dan ini menjadi faktor 

utama terjadinya kawin hamil. 

Hal ini dibenarkan oleh Ahsin dan Andini selaku orang yang melakukan 

hubungan di luar nikah. Ia mengatakan bahwa kejadian itu terjadi karena 

dorongan nafsu belaka yang ketika itu sudah tidak bisa ditahan lagi. Selain itu 

mungkin akibat dari ia nonton film porno sehingga terbawa untuk melakukan hal 

tersebut. Berikut kutipan wawancara dengan responden : 

“Ya Karena ketika itu hasrat atau nafsu saya sudah tidak bisa ditahan lagi 

pas bersama dia dan akhirnya saya melakukan hal tersebut. Sebenarnya ini 

juga termasuk rangsangan dari keadaan saya mas yang ketika itu habis 

nonton film porno jadi kebawa”55
 

Hal senada juga disampaikan oleh Ririn yang mengatakan bahwa ia hamil 

duluan atau hamil di luar nikah karena suka sama suka sehingga tidak adanya 

paksaan dari salah satu pihak. Pada intinya pergaulan bebas menjadi sebab utama. 

Berikut kutipannya : 

“Kalau masalah itu saya hamil duluan atau hamil di luar nikah mas 

sehingga dikeluarkan dari kumpulan. Ya ketika itu kejadiannya suka sama 

suka sehingga melakukannya tidak ada paksaan atau apa”56
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Dalam Islam sebenarnya sudah melarang untuk mendekati perkara yang 

mengarah pada perzinaan apalagi sampai melakukannya merupakan melanggar 

hukum yang sudah dinash Allah SWT. Hal ini tertuang dalam firman Allah yang 

terdapat dalam al-Qur‟an surat al-Isro‟ ayat 32 yang Artinya : dan janganlah kamu 

dekati zina. 

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

mendasar adalah pergaulan bebas dan menuruti hawa nafsu. Jika ditelaah lebih 

dalam latar belakang masyarakat khususnya para pemuda di Desa Ngrukem, 

banyak terjadi kawin hamil disebabkan kurang pengawasan dari orang tua, 

pendidikan seks, pendidikan agama dan moral serta peran serta masyarakat secara 

keseluruhan masih kurang dalam hal pengawasan. Oleh karena itu ini menjadi 

masalah yang serius tidak hanya lingkup satu desa melainkan semua daerah di 

mana saja. Ditambah dengan majunya teknologi membuat apa saja menjadi 

mudah terlebih untuk berbuat tidak senonoh. 

Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa musuh yang paling berat bagi 

manusia adalah nafsu. Dan memang benar ketika nafsu dapat terkontrol dengan 

baik maka tidak akan terjadi hal-hal yang menjurus kepada haram. Sebaliknya 

ketika manusia sudah tidak dapat mengontrol nafsunya maka akan mudah 

terjerumus kepada perkara haram. 

C. Dasar Hukum Penetapan Sanksi Kawin Hamil di Desa Ngrukem Kecamatan 

Mlarak Kabupaten Ponorogo 

Seperti yang dipaparkan pada pembahasan di awal, bahwa Desa Ngrukem 

Kecamtan Mlarak Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu desa yang masih 
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memegang teguh adat dan kebiasaan yang telah diwariskan secara turun-temurun 

oleh nenek moyang mereka. Hal ini tercermin dengan adanya perkumpulan-

perkumpulan di masyarakat dengan segala peraturannya. Perkumpulan tersebut 

sebagai wujud persatuan dalam hal kerukunan antar sesama anggota masyarakat. 

Di antara perkumpulan yang ada terbagi beberapa seperti perkumpulan jamaah 

yasin, perkumpulan sinoman atau karang taruna, perkumpulan lingkungan dan 

lain-lain. Di sini penulis hanya memfokuskan  pembahasan pada perkumpulan 

yang ada di lingkungan. 

Berbicara tentang adat dan juga kebiasaan tentu ini suatu hal yang sering 

dan selalu ada di setiap wilayah Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman 

yang semakin modern adat dan kebiasaan tersebut lama-kelamaan akan pudar 

bahkan hilang dengan sendirinya karena terjadi akulturasi dan asimilasi budaya. 

Meskipun demikian, perkumpulan yang ada di lingkungan Desa Ngrukem 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo masih dipegang teguh dengan bukti 

adanya peraturan-peraturan yang disepakati oleh seluruh elemen masyarakat. 

Peraturan-peraturan yang dimaksud adalah segala hal yang melenceng 

atau melanggar dari agama Islam akan ditindak dan diberi sanksi sesuai dengan 

aturan yang ada. Peraturan dalam masyarakat memang sudah ada sejak nenek 

moyang dan turun temurun, dan untuk mengingatkan pada seluruh anggota maka 

setiap tahun sekali diumumkan ulang lewat acara-acara. Peraturan yang ada 

diwajibkan ditaati oleh seluruh anggota perkumpulan karena sudah menjadi 

kesepakatan. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bpk Haridjadi 

selaku ketua perkumpulan. Berikut kutipan hasil wawancara dengan narasumber : 
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“Peraturan tersebut sudah ada sejak nenek moyang, turun temurun dan 
tiap tahun diumumkan ulang dalam acara halal bihalal atau khataman. 

Kalau peraturan yang sudah ada ya wajib dijalankan oleh seluruh anggota 

apapun yang sudah disepakati dan merupakan kesepakatan masyarakat.”57
 

 

Berkenaan dengan tersebut di atas juga dibenarkan oleh Imam Muhtahid 

selaku ketua pemuda di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. 

Memang secara pasti peraturan tersebut tidak jelas karena turun temurun, namun 

meski demikian terus dijalankan dari generassi ke generasi. Terhadap peraturan 

yang ada itu tergantung dari ketua dan seluruh anggota bagaimana menyikapinya. 

Berikut kutipan wawancaranya : 

“Untuk tepatnya peraturan ditetapkan kurang jelas tanggalnya, yang 

diketahui tiap tahun diumumkan pada anggota kumpulan. Selaku ketua 

pemuda saya ngikut aja pada ketua kumpulan atau anggota bagaimana 

menyikapinya.”58
 

 

 Sudah barang tentu ketika ada peraturan pasti ada sanksinya ketika 

dilanggar, begitupun peraturan dalam perkumpulan juga terdapat sanksi tegas 

bagi anggota yang malanggar. Sanksi yang diberikan menurut Imam Muhtahid 

berupa peringatan untuk pertama, jika diperingatkan masih tetap melanggar maka 

akan dikeluarkan dari kumpulan selama satu tahun. Dalam satu tahun tersebut 

apabila belum bisa membenahi kesalahannya akan ditambah sanksi satu tahun 

lagi. Namun kalau sudah dapat memperbaikinya maka dimasukkan lagi ke 

perkumpulan. Berikut hasil wawancaranya : 

“Sanksinya bila anggota melanggar pertama diperingatkan, bilamana 

masih tetap melanggar dikeluarkan dari kumpulan selama setahun. 

Apabila dalam setahun tetap belum bisa merubah akan ditambahi satu 

tahun.”59
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Apa yang diutarakan oleh Imam Muhtadi juga dibenarkan Bpk Haridjadi 

selaku ketua perkumpulan yang menyatakan bahwa pertama diberikan peringatan 

dan kalau masih tetap malanggar langsung dikeluarkan dari perkumpulan. Berikut 

kutipan wawancaranya : 

“Pertama diberi peringatan mas, tapi kalau tetap seperti itu ya langsung 

ditindak saja dikeluarkan.”60
 

 

Lebih lanjut Bpk Haridjadi menambahkan, salah satu kasus yang sering 

terjadi adalah kawin hamil atau hamil di luar nikah. Ketika terjadi hal seperti ini 

maka harus ditindak dengan tegas seperti yang sudah dipaparkan bahwa sanksi 

terakhir adalah dikeluarkan dari perkumpulan. Imam Muhtahid selaku ketua 

pemuda juga mengatakan hal yang sama ketika penulis temui di rumahnya. 

Beliau menyatakan bahwa sanksi yang diberikan baik pelaku maupun keluarga 

pelaku diperingatkan terlebih dahulu dan jika masih tetap melanggar akan 

dikeluarkan dari perkumpulan. Tidak hanya itu, mereka juga akan mendapatkan 

sanksi sosial berupa dikucilkan dan dijauhi oleh orang lain. Berikut kutipan hasil 

wawncara dengan narasumber : 

“Untuk kasus hamil di luar nikah, bilamana itu kejadian untuk keluarga 

yang kawin hamil tadi belum bisa ikut kumpulan selama kurang lebih satu 

tahun juga. Anggota yang lain tidak boleh menghadiri acara keluarga 

pelaku kawin hamil.”61
 

 

Jika dilogika ketika seseorang mandapatkan masalah seyogyanya didekati, 

diarahkan dan diberikan solusi dari masalahnya. Namun nyatanya ketika salah 

seorang anggota ada yang terjebak dalam masalah yakni menghamili anak 

perempuan orang lain justru dikeluarkan dari kumpulan dan dikucilkan oleh 

masyarakat. Sudah sepantasnya sebagai rakyat Indonesia dijamin atas hak-haknya 
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sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 

Indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki cara represif terhadap orang yang 

melanggar tanpa harus mengurangi hak-haknya sebagai manusia dan warga 

negara. 

Hal ini dibantah oleh Bpk Haridjadi yang menyatakan bahwa hukum di 

Indonesia dalam menghukumi masyarakat Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo tidaklah berlaku. Melainkan yang berlaku adalah hukum 

adat kebiasaan atau kesepakatan yang terdapat pada perkumpulan untuk 

memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan kawin hamil atau hamil di 

luar nikah. Berikut kutipan wawancaranya: 

“Ya begini mas, karena aturan yang ada ini berdasarkan kesepakatan jadi 
tidak berlaku hukum di Indonesia di sini.”62

 

 

Begitu juga dengan Imam Muhtahid menyatakan bahwa sanksi yang 

diberikan oleh perkumpulan tersebut sudah sesuai dengan berdasar pada 

kesepakatan dari perkumpulan. Kawin hamil merupakan salah satu kasus yang 

serius karena selain perbuatan tersebut melanggar norma-norma dan aturan 

agama Islam juga melangggar peraturan negara Indonesia. Perkawinan mungkin 

jadi salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Memang setiap 

daerah memiliki keragaman budaya dan adat tersendiri dalam bertindak 

menyelesaikan permasalahan pada masyarakatnya. 

D. Bentuk Sanksi Terkait Kawin Hamil di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo 

Sebuah peraturan yang sudah dibentuk sedemikian baik sudah pasti 

bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan serta manjamin hak-hak 

                                                           
62

 Lihat Transkrip Wawancara 01/1-W/F-3/19-V/2015 



50 
 

 

masyarakatnya. Hukum atau peraturan tidak lepas dari subyek hukumnya yakni 

pelaku atau orang yang dikenai hukum tersebut karena keduanya merupakan satu 

kesatuan yang saling berkaitan. Berkenaan dengan adanya subyek hukum, 

ternyata tidak hanya hukum positif yang memiliki subyek hukum, melainkan 

hukum yang tidak tertulispun juga terdapat subyek hukumnya seperti hukum adat 

yang berkembanga di masyarakat. 

Berbicara tentang hukum adat atau kebiasaan seperti halnya yang sudah 

disampaikan pada pembahasan sebelumnya bahwa masyarakat Desa Ngrukem 

Kecamatan Mlarak Kabupten Ponorogo merupakan orang yang dikenai hukum 

atau peraturan adat di lingkungannya dan bagi yang melanggar akan dikenai 

sanksi tegas berupa tindakan berdasarkan kesepakatan seluruh pengurus dan 

anggota. 

Perkumpulan masyarakat yang ada di Desa Ngrukem memang aturannya 

ketat sekali, namun meski demikian tidak semua anggota mengetahui dengan 

jelas. Seperti yang disampaikan oleh salah satu anggota kumpulan yakni Misirin 

yang tidak begitu mengetahui aturan yang ada dan cenderung untuk apatis. 

Berikut kutipan langsung hasil wawancara dengan narasumber : 

“Untuk terkait peraturan kumpulan, ya tau mas tetapi secara keseluruhan 
tidak cuman hanya beberapa saja yang saya tau. sebagai anggota saya 

manut saja karo sesepuh yang ada mas.”63
 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Sutardi selaku anggota perkumpulan 

juga. Yang intinya beliau tidak begitu paham dengan adanya aturan dengan 

alasan aturan tersebut diumumkan setahun sekali. Berikut kutipan wawancaranya 

: 
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“Sebagai anggota kumpulan saya ya tau mas meskipun tidak semuanya. 
Dan setiap setahun sekali juga diumumkan kembali.”64

 

 

Meski kedua anggota yakni Misirin dan Sutardi berkata tidak begitu 

mengetahui tentang aturan yang ada, namun sedikit berbeda dengan Miswanto 

yang cenderung pasrah terhadap keputusan atau peraturan yang ada yang penting 

ia tidak merugikan orang lain dan mempersilahkan aturan tersebut untuk 

dijalankan. Berikut kutipan wawancara dengan narasumber : 

“Untuk terkait peraturan kumpulan, yang penting saya tidak merugikan 

orang lain gitu aja mas, biarkan peraturan yang ada dan disepakati.”65
 

 

Karena ketidakpahaman dari masyarakat terkait peraturan dari 

perkumpulan yang ada beserta sanksinya, mengakibatkan timbul dampak yang 

buruk di kalangan masyarakat. Dampak yang dimaksud adalah cukup banyaknya 

masyarakat yang melakukan kesalahan dan itu melanggar ketentuan yang ada di 

perkumpulan. Kesalahan disini adanya kasus kawin hamil di kalangan 

masyarakat Ngrukem sendiri, hal ini terjadi pada Ahsin dan Andini yang hamil di 

luar nikah. 

Kejadian seperti itu sudah tentu mendapatkan sanksi tegas dari 

perkumpulan masyarakat dan akhirnya dikeluarkan dari perkumpulan serta diberi 

waktu selama satu tahun untuk memperjelas hubungannya. Selain itu Ahsin dan 

Andini juga merasa bingung dengan keadaan yang menimpanya selain 

dikeluarkan juga mendapat sanksi sosial dari masyarakat, sehingga bingung akan 

tinggal di mana lagi. Berikut kutipan wawancara dengan narasumber : 

“Saya dilarang dan tidak diperbolehkan tinggal di lingkungan sini 

sebelum setahun hubungan saya jelas. Ya saya bingung mas mau tinggal 
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di mana, di rumah saya didatangi dan disuruh tidak tinggal di lingkungan 

sini.”66
 

 

Sanksi baik fisik maupun sosial tidak hanya dirasakan oleh pelaku kawin 

hamil, namun juga berdampak pada keluarga pelaku. Keluarga bapak Samsuri 

salah satunya, dimana anaknya tersandung kasus kawin hamil. Meski keluarga ini 

tidak dikeluarkan dari kumpulan, namun merasa diasingkan di lingkungannya 

sendiri. Berikut kutipan wawancaranya : 

“Saya tidak dikeluarkan mas, cuman kumpulan agak beda dalam keluarga 
kami. Ya merasa diasingkan saja mas padahal saya juga hidup di desa 

saya sendiri.”67
 

 

Dalam masyarakat yang masih memegang teguh adat dan kebiasaannya 

meskipun aturan yang ada tidak tertulis, namun kepatuhan masyarakat akan hal 

tersebut sangatlah tinggi. Hal ini dikarenakan rasa kebersamaan dan saling 

membutuhkan satu sama lain dan ini merupakan ciri dari masyarakat desa yang 

memegang teguh nilai-nilai di dalam masyarakatnya. Jika pelanggaran terjadi 

sanksi yang dijatuhkanpun sangatlah tegas terlebih pada kasus kawin hamil. 

Kalau sebelumnya keluarga bapak Samsuri mengalami hal tersebut, ini juga 

terjadi pada keluarga bapak Fauzan. 

Keluarga bapak Fauzan mengaku bahwa ia dikeluarkan dari perkumpulan 

dikarenakan anaknya telah menghamili orang lain. Dikeluarkannya bukan karena 

ketidaktahuan mengenai aturan yang ada, malainkan mengetahuinya karena 

setiap tahun diumumkan. Berikut kutipan hasil wawancara dengan narsumber : 

“Karena anak saya menghamili anak orang mas jadi dikeluarkan dari 

perkumpulan. Untuk peraturan kumpulan mengetahuinya mas karena 

setiap setahun sekali diumumkan.”68
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Selain itu keluarga tersebut juga mengaku setelah kejadian yang menimpa 

ia dan keluarganya. Perlakuan seperti ini membuat kaluarga bapak Fauzan merasa 

bingung dan berusaha menerimanya. Berikut kutipan wawancaranya : 

“Keluarga saya dikucilkan di masyarakat dan kalau ada acara tidak ada 

yang ikut membantu. Ya bingung mas karena kami sudah malu dengan 

masalah ini ditambah malah dikeluarkan dari kumpulan. Ya berusaha 

menerima saja mas.”69
 

 

Kejadian seperti ini di Desa Ngrukem memang terbilang cukup sering 

karena cukup banyaknya kasus yang nyata terjadi. Seperti keluarga Samsuri dan 

keluarga Fauzan yang mengalaminya, pernyataan kedua keluarga tersebut 

didukung oleh salah seorang pelaku yang mengaku juga mendapatkan perlakuan 

yang sama dengan mereka, ia adalah Ririn. 

Ia menyatakan bahwa setelah hamil duluan di luar nikah Ririn dikeluarkan 

dari perkumpulan juga dilarang tidak diperbolehkan tinggal di lingkungan Desa 

Ngrukem sebelum waktu setahun yang diberikan hubungannya jelas serta 

keluarganya juga mendapatkan kucilan oleh masyarakat. Selain itu permasalahan 

yang terjadi pada dirinya semata karena kekhilafan dan menuruti hawa nafsu 

semata, sehingga kejadian hamil di luar nikah terjadi pada dirinya. 

Tidak hanya Ririn yang berpendapat seperti ini melainkan orang-orang 

khususnya yang terkena musibah mengatakan hal yang sama. Bahkan ada 

pernyataan dari masyarakat yang menyatakan bahwa kejadian kawin hamil atau 

hamil di luar nikah yang banyak terjadi di Ngrukem diakibatkan karena pergaulan 

bebas yang berdampak pada menurunnya iman dan moral pada masing individu. 
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Dengan ketatnya paraturan yang sudah disepakati oleh seluruh elemen 

masyarakat dan sudah mendarah daging dari zaman nenek moyang hingga 

sekarang menimbulkan gagasan baru di kalangan masyarakat. Gagasan tersebut 

tidak hanya menjadi angan-angan, namun menjadi sebuah harapan bagi 

masyarakat untuk membenahi dan merefitalisasi aturan yang ada sesuai dengan 

zamannya terkhusus terhadap perkumpulan yang ada di Desa Ngrukem 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. 

Di antara masukan dan harapan-harapan itu disampaikan oleh Ahsin dan 

Andini yang memiliki harapan perkumpulan sadar dengan manusia yang tidak 

luput dari salah dan lupa. Berikut kutipannya : 

“Semoga kumpulan sadar bila namanya manusia tidak sempurna, bila ada 
masih seperti yang saya lakukan dicarikan solusi bukan kok dikucilkan.”70

 

 

Keluarga Bapak Samsuri juga berharap supaya tidak ada perbedaan antara 

masyarakat yang terkena musibah dengan yang tidak. Berikut kutipan 

wawancaranya: 

“Janganlah ada perbedaan untuk masyarakat yang terkena musibah atau 
masalah.”71

 

 

Mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan yang ada dan tidak 

malah menadapatkan hukuman merupakan harapan semua, ini juga didukung 

oleh Ririn. Sementara keluarga bapak Fauzan juga memiliki harapan untuk 

perkumpulan yang ada untuk membuat aturan yang baru yang lebih relevan 

dengan keadaan dan kondisi zaman sekarang. Berikut kutipan hasil 

wawancaranya : 

                                                           
70

 Lihat Transkrip Wawancara 03/3-W/F-1/25-V/2015 
71

 Lihat Transkrip Wawancara 04/4-W/F-2/23-V/2015 



55 
 

 

“Semoga kumpulan membuat atauran baru yang lebih mengayomi 
anggotanya.”72

 

 

Sebuah keinginan dan harapan seyogyanya menjadi perhatian dan menjadi 

bahan pertimbangan dalam memutuskan sebuah permasalahan agar tercipta rasa 

aman dan adil bagi semuanya. Dan tidak ada satu pihak yang diuntungkan 

maupun dirugikan semuanya harus balance atau seimbang. Terlebih di zaman 

yang modern ini semua hal baik teknologi maupun yang lain sangat berpengaruh 

terhadap menurunnya iman dan moral seseorang, sehingga untuk melakukan 

perbuatan yang mengarah pada kemaksiatan sangatlah gampang. Selain itu faktor 

lingkungan juga berperan penting baik lingkungan keluarga maupun lingkungan 

tempat tinggal. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KAWIN HAMIL DI DESA 

NGRUKEM KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO 

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Kawin Hamil Di Desa Ngrukem 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 

Di era modern yang penuh dengan kecanggihan teknologi ini memudahkan 

manusia untuk mengakses segala sesuatu yang diinginkan. Selain itu dengan 

teknologi modern dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Jika 

dicermati dan dinilai pasti ada dampak positif dan juga dampak negative 

tergantung dari penggunaannya. 

Jika teknologi digunakan dengan salah maka berakibat pada hal negatif. 

Contohnya adalah internet yang sekarang dapat diakses dengan berbagai media di 

antaranya computer, laptop, hp, tablet dan lain-lain. Selain itu dapat juga diakses 

dimana-mana yang sekarang sudah tersebar diberbagai tempat fasilitas wifi. 

Contoh kecil dampak negative adalah mudahnya mengakases video porno yang 

imbasnya kepada nafsu yang meningkat. Ketika seseorang tidak dapat 

mengendalikan nafsunya, maka bisa terjadi perbuatan asusila, pemerkosaan 

maupun pencabulan. Namun jika digunakan dengan sesuai keperluan untuk hal 

positif, maka dampaknya juga positif. 

Berkenaan dengan alasan terjadinya kawin hamil atau hamil di luar nikah 

yang banyak terjadi di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 

dapat dikwalifikasikan penyebabnya adalah pergaulan bebas antar remaja yang 

berujung pada hubungan di luar nikah dan ini menjadi faktor utama terjadinya 
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kawin hamil. Dalam Islam sebenarnya sudah melarang untuk mendekati perkara 

yang mengarah pada perzinaan apalagi sampai melakukannya merupakan 

melanggar hukum yang sudah dinash Allah SWT. Hal ini tertuang dalam firman 

Allah yang terdapat dalam al-Qur‟an surat al-Isro‟ ayat 32 yang Artinya : dan 

janganlah kamu dekati zina. 

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

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

melakukannya suka sama suka, sehingga hukum berani dilanggar. Jika ditelaah 

lebih dalam latar belakang masyarakat khususnya para pemuda di Desa Ngrukem, 

banyak terjadi kawin hamil menurut penulis disebabkan kurang pengawasan dari 

orang tua, pendidikan seks, pendidikan agama dan moral serta peran serta 

masyarakat secara keseluruhan masih kurang dalam hal pengawasan. Oleh 

karenanya ini menjadi masalah yang serius tidak hanya lingkup satu desa 

melainkan semua daerah di mana saja. Ditambah dengan majunya teknologi 

membuat apa saja menjadi mudah terlebih untuk berbuat tidak senonoh. Namun 

meski demikian wanita yang hamil diluar nikah di Desa Ngrukem mayoritas 

dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya.  

Seperti sabda Nabi Muhammad SAW bahwa musuh yang paling berat bagi 

manusia adalah nafsu. Ketika nafsu dapat terkontrol dengan baik maka tidak akan 

terjadi hal-hal yang menjurus kepada haram. Sebaliknya ketika manusia sudah 

tidak dapat mengontrol nafsunya maka akan mudah terjerumus kepada perkara 

haram. Islam mengajarkan ummatnya untuk selalu memelihara kebaikan dalam 

segala hal baik yang berhubungan dengan Allah SWT  maupun dengan sesama 

manusia. 
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Semisal ranah sosial yang penulis teliti, ketika seorang anak melakukan 

tindakan salah otomatis keluarga akan menerima dampaknya baik kucilan maupun 

cibiran dari orang lain. Selain itu secara komprehensif masyarakat juga akan 

terkena dampaknya karena anak tersebut merupakan anggota dalam satu 

masyarakat. Oleh karena itu setiap langkah, keputusan atau tindakan harus 

difikirkan dengan matang agar nantinya tidak merugikan baik diri sendiri maupun 

rang lain. 

Secara keseluruhan alasan mendasar yang menjadi penyebab terjadinya 

kawin hamil di Desa Ngrukem adalah adanya keinginan antara keduanya baik 

laki-laki maupun perempuan untuk melakukan zina atau bisa dikatakan 

melakukan berdasarkan suka sama suka. Selain itu keadaan sosial masyarakat juga 

berpengaruh terhadap masalah tersebut. Intinya menurut hukum Islam 

berdasarkan alasan-alasan tersebut adalah melanggar hukum yang sudah dinash 

Allah SWT dan itu hukumnya tegas haram. 

Namun dalam kasus yang penulis teliti perantara yang menjadi pendahulu 

dari kawin hamil adalah kondisi psikologis pelaku atau nafsu yang tinggi dan 

ditambah dengan kerelaan antara keduanya. Pemuda sekarang banyak yang 

berkhalwat (berdua-duaan di tempat sepi) dan khalwat merupakan perantara zina 

dan hukumnya sudah jelas haram. Jadi dalam hal ini hukum perbuatan 

pendahuluan atau perantara adalah sama dengan hukum perbuatan pokok yang 

dituju yaitu sama-sama haram. Dalam hal ini berlaku kaidah “bagi wasilah 

(perantara) itu hukumnya adalah sebagaimana hukum yang berlaku pada apa 

yang dituju”. 73
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B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dasar Hukum Ditetapkannya Sanksi 

Kawin Hamil Bagi Masyarakat Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo 

Adat kebiasaan yang melekat pada masyarakat tertentu yang menjadi 

kearifan lokal terkadang sanagat sulit ditinggalkan. Namun seiring 

berkembangnya zaman dan generasi tidak ada yang meneruskan akan ditinggalkan 

dan bahkan  akan hilang ditelan zaman. Begitupun dengan adat kebiasaan yang 

dipegang teguh oleh masyarakat Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten 

Ponorogo yang terorganisir dalam bentuk perkumpulan masyarakat. 

Ketika terdapat suatu peraturan yang mengikat sudah barang tentu terdapat 

pula sanksi-sanksi tegas yang diberikan apabila terjadi pelanggaran. Hukum adat 

merupakan aturan yang tidak tertulis, namun keberadaannya diakui dan 

dilaksanakan. Sanksi yang ada pada hukum adat biasanya berupa sanksi sosial 

berupa cemooh, cibiran dan pengucilan oleh masyarakat lain. Seperti yang 

dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa Desa Ngrukem memiliki aturan 

di mana ketika anggota perkumpulan melakukan perbuatan kawin hamil atau 

hamil di luar nikah, maka akan diberikan sanksi atau hukuman berupa dikeluarkan 

dari perkumpulan dan mendapatkan sanksi sosial. 

Keadaan seperti ini sudah berjalan secara turun temurun dikalangan 

masyarakat Ngrukem bahkan sampai tidak ada yang berani menentangnya. Ketika 

seseorang mendapatkan permasalahan menurut penulis sudah seharusnya untuk 

dibantu keluar dari masalahnya, dirangkul dan dibina agar apa yang sudah 

diperbuat tidak lagi terulang dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Namun 

kenyataannya tidak seperti itu, ketika seseorang ketahuan melakukan kawin hamil 
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atau hamil di luar nikah maka dikeluarkan dari perkumpulan dan mendapat sanksi 

sosial. 

Islam mengajarkan bahwa semua ummat Islam diseluruh dunia adalah 

saudara, apalagi yang tinggal berdekatan dalam satu wilayah desa. Sudah 

seharusnya saling melindungi dan tolong menolong. Memang kawin hamil dalam 

Islam sudah tegas hukumnya adalah haram, tetapi tidak sedemikian dalam 

memperlakukan orangnya. Undang-undang Negara saja melindungi semua hak-

hak warga negaranya termasuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang 

sama. 

Terhadap peraturan yang diterapkan di perkumpulan Desa Ngrukem 

tersebut tidak serta merta dicetuskan malainkan dengan pertimbangan dan 

keputusan bersama. Yang menjadi dasar hukum ditetapkannya hukum kawin 

hamil adalah kesepakatan bersama seluruh masyarakat Desa Ngrukem yang 

menjadisebuah tradisi atau adat istiadat secara turun temurun. Selain itu untuk 

menjaga stabilitas dan ketentraman warga masyarakat Desa Ngrukem juga 

menjadi dasar dilarangnya kawin hamil. Perbuatan yang melanggar moral dan 

etika sebagai makhluk sosial memang sudah barang tentu menjadi hal yang tidak 

pantas dikalangan masyarakat desa. 

Meskipun demikian jika dilihat dari kacamata agama memang perbuatan 

kawin hamil sudah jelas hukumnya haram. Hal ini dikonsepsikan dengan hukum 

zina yang di mana kawin hamil dengan zina adalah satu kesatuan. Jangankan 

zinanya, mendekatinya saja Islam sudah melarangnya. Dengan melihat letak 

geografis dari Desa Ngrukem sendiri terletak di wilayah yang terhitung banyak 
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pondok pesantrennya. Dari sini dapat disimpulkan peran hukum Islam dalam 

menentukan hukum kawin hamil di perkumpulan tersebut sangat berpengaruh. 

Jika meliat realitas yang ada dari diterapkannya hukum dalam 

menghukumi kawin hamil di Desa Ngrukem sesuai dengan Pasal 53 KHI yang 

menjelasakan bahwa wanita hamil boleh dikawinkan dengan laki-laki yang 

menghamilinya. Selain itu hukum adat tersebut lebih mengarah kepada salah satu 

imam madzhab yakni Imam Syafi‟i 

Ditinjau dari segi dasar ditetapkannya peraturan kawin hamil di Desa 

Ngrukem menurut penulis sudah sesuai dengan norma-norma yang ada baik 

norma agama maupun norma sosial. Selain itu tujuan dari adanya peraturan adalah 

positif dan untuk kemaslahatan, jadi menurut penulis sesuai selagi dasar tersebut 

bukan demi kepentian pribadi atau golongan saja melainkan kepentingan bersama. 

 

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bentuk Sanksi Terkait Kawin Hamil Di 

Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 

Seseorang dinilai baik atau tidak tercermin dengan sikap dan tikah lakunya 

siapapun dan dimanapun. Berperilaku baik terkadang orang menilai kurang baik 

begitupun sebaliknya, maka dari itu semua kembali kepada orang yang menilai 

dan aturan yang ada baik tertulis maupun tidak. Setiap orang pasti mempunyai 

kesalahan dan itu sudah menjadi rahasia umum tinggal bagaimana manusianya 

untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan terus-menerus. 

Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa suatu 

permasalahan tidak lepas dari pelaku atau orang yang melakukan. Pada kasus 

kawin hamil yang terjadi di Desa Ngrukem pelakunya adalah pemuda-pemudi. 
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Suatu keputusan yang diambil kalau bermuara pada kemaksiatan otomatis 

dampaknya akan buruk dan itu sudah pasti. Seperti yang terjadi pada Ahsin dan 

Andini yang terjerat masalah hamil di luar nikah yang pada akhirnya dikeluarkan 

dari perkumpulan masyarakat. Di sisi lain mereka juga harus menerima sanksi-

sanksi sebagai dampak dari perbuatannya. Lain lagi keluarga bapak Fauzan dan 

Samsuri yang juga menerima dampak dari perbuatan anaknya yakni cemooh, 

cibiran dan dikucilkan masyarakat. 

Di dalam perkumpulan yang terdapat di Desa Ngrukem selain memang 

sudah memiliki aturan atau hukum yang wajib untuk ditaati oleh seluruh anggota 

masyarakatnya juga memiliki sanksi-sanksi. Di antara bentuk-bentuk sanksi yang 

ada khususnya terkait dengan kasus kawin hamil adalah pertama pelaku 

diperingatkan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya. Kemudian sanksi 

selanjutnya pelaku akan dikeluarkan dari perkumpulan serta akan mendapatkan 

sanksi sosial pula berupa cemoohan, cibiran dan dikucilkan oleh orang lain. 

Semua bentuk sanksi tersebut bukan keputusan dari ketua perkumpulan semata, 

melainkan hasil kesepakatan bersama seperti yang sudah dijelaskan di atas. 

Apabila diamati dengan cermat pemuda zaman sekarang memang sungguh 

memprihatinkan dengan banyaknya kasus pergaulan bebas di mana-mana dan 

pada akhirnya terjerumus kepada lembah kenistaan. Sebenarnya jika dilihat dari 

kacamata geografis letak Desa Ngrukem berdekatan dengan pondok pesantren dan 

dapat dikatakan wilayah Ngrukum adalah wilayah santri. Namun itu bukan 

merupakan jaminan untuk tidak berbuat melanggar hukum baik agama maupun 

hukum positif. 
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Dalam Islam subyek atau pelaku atau orang yang dapat melakukan zina 

adalah semua orang baik pemuda, dewasa atau orang tua. Karena perbuatan 

seperti itu bukan tergantung pada umur, namun dorongan nafsu dan juga adanya 

kesempatan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) masalah kawin hamil 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Seorang waita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan orang yang 

mengawininya. 

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

tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 

3. Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak 

diperlukan perkawinan ulangsetelah anak yang dikandung lahir. 

Terjadinya wanita hamil di luar nikah yang hal ini sangat dilarang oleh 

agama, norma, etika dan perundang-undangan Negara. Selain karena adanya 

pergaulan bebas, juga karena lemah atau rapuhnya iman pada masing-masig 

pihak. Oleh karena itu untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan yang 

terlarang itu, pendiikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum sangatlah 

diperlukan.
74

 

Dari sini sudah jelas bahwa Islam melarang untuk melakukan perbuatan 

zina tidak terkecuali terhadap siapapun tua, muda, kaya raya maupun miskin. Ini 

bentuk keadilan hukum Allah SWT dalam agama Islam untuk mengayomi seluruh 

ummat. Karena perbuatan zina dapat meusak moral kehidupan bangsa dan Negara 

khususnya terhadap masing individu yang malakukannya. Selaain itu juga 

merusak jalur nasab atau keturunan pada generasi selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada pembahasan dan analisis di atas, maka peneliti dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Alasan terjadinya kawin hamil antara laki-laki dan perempuan melakukan zina 

adalah suka sama suka, sehingga melanggar hukum yang ada baik hukum 

agama maupun ketentuan yang ada di dalam perkumpulan di Desa Ngrukem  

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. 

2. Dasar ditetapkannya sanksi atas terjadinya kawin hamil adalah kesepakatan 

bersama dalam masyarakat Desa Ngrukem yang sudah mentradisi turun-

temurun. Sebagaimana menurut hukum Islam hal ini dibentuk berdasarkan „urf 

atau adat. 

3. Bentuk-bentuk sanksi dalam perkara kawin hamil di Desa Ngrukem 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo adalah peringatan, klarifikasi sanksi 

dan terhadap pelaku akan dikeluarkan dari perkumpulan serta dikucilkan di 

masyarakat, sebagaimana menurut hukum sanksi ini agar memberikan efek 

jera bagi pelaku. 

B. Saran 

1. Terhadap seseorang yang mengalami masalah seharusnya diberikan 

perlindungan dan pengayoman serta pembinaan untuk membenahi moral dan 

akhlaqnya supaya tidak melakukan perbuatan tercela lagi. 
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2. Khususnya pada perkumpulan di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo sudah waktunya untuk mengevaluasi perturan yang ada 

agar sesuai dengan kondisi masyarakatnya dengan tidak meninggalkan nilai-

nilai dan norma yang melekat pada masyarakat. 

3. Untuk pemuda agar membekali diri dengan ilmu agama dan memperkuat iman 

agar tidak mudah terjerumus kepada lembah kenistaan. 

4. Peraturan harus ditegakkan dengan tegas, bagi siapa saja masyarakat yang 

melanggar akan mendapatkan sanksi sebagai efek jera. 
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