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ABSTRAK 

Mukaromah, Ahlul Janah, 2022. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap  

Aborsi (Studi Kasus Di Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten 

Ngawi). Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Endrik Safudin, S.H.I., 

M.H. 

 

Kata kunci/keywod: Pidana Islam,  Aborsi 

 

Penelitian ini dilatar belakangi adanya permasalahan kenakalan remaja  serta 

bebasnya pergaulan yang terjadi di Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten 

Ngawi. Pergaulan bebas oleh remaja laki-laki dan perempuan mengakibatkan 

melemahnya nilai agama ditambah dengan perkembangan teknologi informasi 

yang mudah diakses oleh anak remaja menjadikan tiga remaja di Desa Majasem 

hamil di luar nikah dan melakukan aborsi demi menutupi rasa malu. 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana tinjauan hukum 

pidana Islam terhadap motif pelaku aborsi di Desa Majasem? bagaimana tinjauan 

hukum pidana Islam terhadap pertanggung jawaban pelaku aborsi di Desa 

Majasem? 

 

Data penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik studi kasus lapangan, 

yaitu data berasal dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi. Selanjutnya 

peneliti menjelaskannya dengan uraian kata bukan angka dan dipaparkan berupa 

laporan analisis menggunakan pendekatan kualitatif.  

 

Hasil penelitian ini menyimpulkan pertama, motif pelaku dalam melakukan 

aborsi berbeda-beda, yaitu sengaja dan tidak sengaja. Apabila, ditinjau dari 

hukum pidana Islam aborsi dengan sengaja dapat dihukumi qisas, apabila tidak 

disengaja maka dapat dilihat dari faktor pendorong terjadinya aborsi terebut. 

Kedua, mengenai tinjauan hukum pidana Islam terkait tanggung jawab pelaku 

dikenai pertanggung jawaban qisas, tetapi dalam kasus ini pelaku tidak dapat 

disalahkan sebab pelaku aborsi merupakan korban. Seharusnya, keluarga juga 

dapat disebut sebagai pelaku karena keluarga merupakan faktor pendorong 

terjadinya tindakan aborsi.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masa remaja merupakan masa transisi dimana seorang anak mulai 

tumbuh menjadi dewasa baik dari pola pikir, kepribadian hingga lingkup 

pertemanan. Anak remaja pada masa ini pasti akan menunjukan beberapa 

hal yang menarik perhatian karena sifat dan peranan yang mereka miliki 

baik secara individu maupun bermasyarakat.
1
 Secara umum masa remaja 

sudah tidak dapat dikatakan sebagai anak-anak, tetapi juga belum cukup 

matang disebut dewasa karena mereka sedang proses mencari jati diri 

dengan apa yang mereka inginkan.
2
 Peran kedua orang tua sangatlah 

dibutuhkan untuk menangani terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, 

orang tua sebagai pendidik pertama yang berkewajiban besar mendidik, 

membimbing, memberikan contoh kepada anak dengan bekal wawasan 

dan pengetahuan yang mereka miliki.
3
 Apabila orang tua tidak dapat 

membimbing kemungkinan remaja akan terjerumus kedalam perbuatan 

menyimpang dan nantinya dapat merugikan diri sendiri hingga nama baik 

keluarga. Seiring berjalannya waktu remaja memiliki kebebasan untuk 

memilih zona pergaulan diluar pengawasan orang tua sehingga memicu 

kenakalan remaja.  

                                                           
1
 Shilphy A Octavia, Motivasi Belajar Dalam Perkembangan Remaja (Yogyakarta: CV 

Budi Utama, 2012), 1. 
2
Welliana Sebayang, Destyna Yohana Gultom, Eva Royani Sidabutar, Prilaku Seksual 

Remaja  (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 1. 
3
 Singgih Gunarsa, PisikologiPerkembangan Anak dan Remaja (Jakarta: PT BPK Gunung 

Mulia, 2008), 34. 
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Kenakalan remaja ialah suatu tindakan atau perilaku yang tidak 

dapat ditoleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh kenakalan yang 

banyak terjadi di dalam pergaulan remaja saat ini tentunya akan berkaitan 

dengan pelanggaran sosial dari yang paling kecil resikonya sampai dengan 

perbuatan yang memiliki resiko sangat besar baik menurut hukum agama 

dan positif. Beberapa sebab terjadinya kenakalan remaja ialah kurangnya 

kemampuan mengolah pola pikir yang logis sehingga dengan pola pikir 

yang abstrak membuat mereka lebih mengedepankan logika tanpa 

memikirkan resiko yang akan ditanggung setelah melakukan perbuatan  

tersebut.
1
  

Kurangnya agama menjadikan remaja berani berbuat kejahatan 

tanpa ada rasa takut kepada Allah. Apabila remaja meyakini Tuhan maka 

mereka tidak akan melakukan perbuatan yang akan menimbulkan dosa 

besar.
2
 Suatu kasus yang sering terjadi di kalangan remaja saat ini ialah 

hubungan terlarang di luar pernikahan sehingga menyebabkan kehamilan. 

Hakikatnya, kelahiran anak menjadi sebuah anugerah yang sangat 

dinantikan oleh setiap pasangan. Kehidupan yang digariskan oleh Tuhan 

harus dapat dihormati oleh setiap manusia, adanya hak asasi manusia yang 

hanya dapat dicabut oleh sang pemberi kehidupan ialah hak untuk hidup. 

Terkadang kehadiran seorang anak menjadi sangat tidak diharapkan setiap 

                                                           
1
 Subakti, Kenakalan Orang Tua Penyebab Kenakalan Remaja (Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo, 2008),2. 

2
 Ulil Amri Syarif, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran (Jakarta: Rajawali Pres,  

2012), 96. 
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orang tua karena ada tanpa direncanakan.
3
 Kondisi seperti itu menjadikan 

pasangan remaja tersebut tidak menginginkan kehadiran anak tersebut, 

mereka merasa memiliki hak untuk membunuh anak dengan dukungan 

orang-orang terdekat terlebih kedua orang tua tanpa adanya pertimbangan 

mengenai pertanggung jawaban dosa yang akan ditanggung oleh pelaku. 

Perbuatan tersebut dikenal dengan istilah aborsi atau peggugguran 

kandungan. 

Pada dasarnya aborsi merupakan fenomena yang kerap terjadi di 

dalam masyarakat sebagai kegiatan yang “disembunyikan” karena dalam 

praktiknya tidak diperlihatkan, cenderung ditutupi oleh pelaku, orang 

terdekat dan masyarakat. aborsi juga dapat diartikan sebagai perbuatan 

mengakhiri kehamilan dengan dikeluarkannya janin dari dalam kandungan 

sebelum janin dapat hidup.
4
 Janin ialah makhluk yang berada di dalam 

kandungan yang akan bertumbuh menjadi manusia, sehingga janin 

memiliki hak-hak yang harus dihormati sebagai calon anak manusia.
5
 

Dalam bahasa arab aborsi disebut dengan Al-Ijhad yakni perbuatan yang 

dilarang oleh Allah, karena aborsi masuk kedalam kategori pembunuhan 

jiwa manusia, secara substansi ialah bentuk pembunuhan janin yang tidak 

berdosa sehingga termasuk ke dalam golongan dosa besar yang ke dua.
6
 

Dengan begitu aborsi tidak bisa dipandang sederhana baik dari aspek 

                                                           
3
 Widiada Gunakaya,  HukumHak Asasi Manusia (Yogyakarta:CV Andi Offset, 2017), 1. 

4
 Maria Ulfa Ansor, Wan Nedra dan Sururin, Aborsi dalam Perepektif Fiqih Kontemporer 

(Jakarta: Balai Penerbit Fakultas  Kedokteran Universitas Indonesia, 2002), 158. 
5
 Edwiran, Hukum Tentang Pengguguran Kandungan Menurut Padangan Hukum Pidana 

dan Hukum Islam (Medan: FH-USU, 1196). 
6
 Yunan Putra,Aborsi  Hasil  Pemerkosaan (Analisis Metode Istinbhat Hukum Ulama 

Salaf dan Khalaf) (Indramayu: CV Adanu  Abimata, 2020), 7. 
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kesehatan, agama ataupun pidana di Indonesia sendiri menetapkan tindak 

aborsi masuk pada tindak pidana.
7
 

Hukum pidana sebagai pengatur yang mengandung keharusan serta 

larangan bagi pelaku terhadap kasus pelanggaran yang dapat diancam 

dengan hukuman pemidanaan yang berupa siksa badan ataupun denda . 

Adanya hukum pidana bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dari 

suatu perbuatan yang mengancam ataupun merugikan perorangan ataupun 

kelompok.
8
 Bukan hanya hukum positif yang berlaku dalam menangani 

kasus pidana tetapi hukum Islam sendiri memandang dengan berbagai 

pertimbangan mengenai tindak pidana yang tertuang di dalam hukum 

pidana Islam atau dikenal dengan sebutan Fiqih Jinayah.  

Fiqih jinayah berasal dari bahasa arab Jana, Yajni yang berarti 

kejahatan, atau kriminal. Jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau 

dilarang karena dapat merusak agama, jiwa, akal, keturunan dan harta 

benda. Adapun hukum pidana Islam atau jinayah sendiri merupakan 

hukum pidana dalam lingkup Islam terjemahan dari konsep uqobah, 

jarimah dan jinayah.
9
 Berbagai sumber yang digunakan dalam hukum 

pidana Islam yang diambil baik dari Al-Quran, Hadist, dan Ijtihad untuk 

menentukan kebenaran dan sebagai pegangan dalam memandang berbagai 

                                                           
7
 Istibsjaroh,Aborsi dan Hak-Hak Reproduksi dalam Islam (Yogyakarta: LKIS  

Yogyakarta,  2012), 3. 
8
 Ismu Gunadi,  Joenaidi Efendi,  Hukum Pidana (Jakarta: CV Kencana, 2014), 10. 

9
 Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah (Bandung: 

CV Pustaka Setia, 2013), 13. 
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persoalan seperti halnya dalam kasus aborsi apabila dikaji dengan  fiqih 

jinayah.
10

 

Dalam Fiqih jinayah Allah telah mengatur ketentuan hukum 

mengenai aborsi, walaupun demikian, baik hukum positif ataupun Islam 

yang berlaku di Indonesia keduannya menerapkan prinsip yang sama 

mengenai aborsi yang mana memberikan perlindungan hukum teradap hak 

hidup bagi setiap manusia. Seperti tercantum di dalam hukum pidana 

Islam yang dijelaskan pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 85, sebagai 

berikut: 

ًْفَُضُكْن ِهْي ِديَاِسُكْن ثُنَّ أَْقَشْستُْن  ًْتُْن تَْشَهذُوىَ َوإِْر أََخْزًَا ِهيثَاقَُكْن ََل تَْضِفُكىَى ِدَهاَءُكْن َوََل تُْخِشُجىَى أَ َوأَ     

 

Artinya:   

 “Dan ingatlah kamu ketika kamu mengambil janji kamu Janganlah kamu 

menumpahkan darahmu atau membunuh orang  dan mengusir dirimu 

saudara sebangsa dari kampong halaman mu kemudian kamu berikrar dan 

bersaksi”.      

Kenyataanya dalam masyarakat Desa Majasem Kecamatan Kendal 

Kabupaten Ngawi masih ditemukan tiga kasus aborsi seperti yang 

dilakukan oleh anak remaja yang masih duduk di bangku sekolah  

melakukan aborsi terhadap janin hasil hubungan di luar pernikahan. 

Sehingga dari kasus tersebut menunjukan bahwa aborsi masih terjadi di 

Desa Majasem, Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. Kasus tersebut 

dapat menunjukan bahwa masih terjadi kenakalan remaja yang melampaui 

batas seperti aborsi yang terjadi di Desa Majasem. 

                                                           
10

 Ali Geno Berutu, Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam) (Purwokerto: CV Pena Persada, 

2020), 9. 
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Berangkat dari permasalahan yang ada penelit ingin menganalisis 

menggunakan  hukum pidana Islam dari sisi  motif serta pertanggung jawaban 

ketiga pelaku aborsi dan peneliti menuangkanya dalam judul: “Tinjauan Hukum 

Pidana Islam Terhadap Aborsi (Studi Kasus Di Desa Majasem Kecamatan 

Kendal Kabupaten Ngawi)”.  



7 
 

 
 

A. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap motif pelaku aborsi 

di Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi? 

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertanggung 

jawaban pelaku aborsi di Desa Majasem Kecamatan Kendal 

Kabupaten Ngawi? 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menyusun skripsi agar memperoleh 

hasil  penelitian, sehingga tujuan  penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui motif pelaku aborsi di Desa Majasem Kecamatan 

Kendal Kabupaten Ngawi. 

2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pelaku aborsi di Desa 

Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. 

C. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis dapat memberikan manfaat keilmuan dalam bidang 

hukum, menjadi referensi bahan rujukan bagi yang membutuhkan 

terkait hukum pidana Islam.  
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2. Manfaat Praktis  

Diharapkan memberikan pembelajaran serta masukan bagi anak 

remaja dan orang tua dalam mendidik dan memilih pertemanan 

terutama dengan lawan jenis.  
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D. Tinjauan Pustaka 

Sebagai pendukung penelitian yang akan dilakukan, peneliti telah 

melakukan peninjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang 

memiliki relevansi dengan tema yang akan diangkat. Sehingga peneliti 

mengetahui bahwa sebelumnya telah ada skripsi yang berkaitan dengan 

masalah aborsi. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki 

relevansi dengan tema yang diangkat adalah sebagai berikut: 

Pertama, skripsi Havizulfajri Lubis Universitas Sumatera Utara 

Medan tahun 2020 dengan judul “Tindakan Aborsi Perspektif Hukum 

Pidana dan Hukum Pidana Islam”. Adapun tujuan dari penelitian di dalam 

skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang pengaturan hukum aborsi 

menurut hukum pidana dan hukum pidana Islam serta sanksi bagi pelaku  

aborsi. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Aborsi merupakan 

pelanggaran hukum dan digolongkan ke dalam kejahatan keasusilaan dan 

penghilangan terhadap nyawa.
11

 

Kedua, skripsi atas nama Putri Aningsih S Pane jurusan Hukum 

Pidana Islam Universitas Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019. Dengan 

judul “Tindak Pidana Aborsi yang dilakukan Anak Dibawah Umur Akibat 

Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. 

Penelitian ini membahas tentang apa saja sanksi hukum Islam yang 

diberikan kepada pelaku aborsi sebagai korban pemerkosaan serta 

                                                           
11

 Hafizulfajri Lubis, “Tindakan Aborsi Persepektif  Hukum Pidana Dan Hukum Pidana 

Islam,” (Skripsi Universitas Sumatra Utara, 2020). 
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perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan yang melakukan 

aborsi.
12

 

Ketiga, Skripsi Hannisya Gurusinga jurusan Jinayah Universitas 

Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2020 dengan judul ”Sanksi Pelaku 

Aborsi dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam pada Pasal 346 KUHP 

Tentang Aborsi (Analisis Putusan No. 569/Pid.Sus/2017/Pengadilan 

Negeri Tangerang)”. Fokus pembahasan penelitian ini adalah putusan 

majelis hakim yang mempedomani asas hukum Lex Specialis Derogate 

Legi Generalis pasal 346 KUHP mengenai perlindungan anak yang 

berlaku secara spesial. Disamping itu juga mengatur tindak pidana 

pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan orang lain 

dengan persetujuan wanita yang sedang mengandung yang diatur dalam 

pasal 348 KUHP.
13

 

Keempat, Tesis Mohammad Reza Alfian Jurusan Magister Hukum 

Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif  Hidayatullah Jakarta tahun 

2019, dengan judul ”Pandangan Ulama Indonesia tentang Aborsi dalam 

Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan HAM (Kajian Fatwa NU, 

Muhammadiyah dan MUI)”. Penelitian ini membahas tentang kesepakatan 

                                                           
12

 Putri Aningsih S Pane, “Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur 

Akibat Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” (Skripsi Universitas 

Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019). 
13

 Hannisya Gurusinga, “Sanksi Pelaku Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam 

Dan Pasal 364 KUHP Tentang Aborsi (Analisis Putusan No.569/Pid.Sus/2017/Pengadilan Negeri 

Tenggarong),” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2020). 
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para ulama mengenai hukum aborsi yang dilakukan setelah usia kehamilan 

memasuki usia 120 hari tanpa ada sebab kedharuratan atau medis.
14

 

 Persamaan dengan keempat kajian terdahulu yang dipaparkan 

peneliti diatas ialah sama-sama membahas tentang aborsi. Sedangkan  

perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan 

menitik beratkan pada motif dan pertanggung jawaban sebagai pendukung 

terjadinya kasus aborsi di Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten 

Ngawi. 

 

 

  

                                                           
14

 Mohammad Reza Alfian, “Pandangan Ulama Indonesia Tentang Aborsi  Dalam  

Perspektif  Hukum Perlindungan Anak Dan Ham  (Kajian Fatwa NU, Muhmmadiyah dan MUI),” 

(Tesis Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019). 
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E. Metode Penelitian 

Penelitian berasal dari bahasa inggris yaitu Research yang 

memiliki arti mencari kembali. Dalam sebuah penelitian hendaknya 

peneliti menggunakan metode sebagai cara untuk mencari, mendapatkan 

kebenaran data dengan tujuan dan kegunaan sesuai yang dibutuhkan. 

Dengan istilah metode penelitian merupakan teknik yang di pilih peneliti 

selama proses awal hingga akhir penelitian itu berlangsung.
15

 Adapun 

metode yang digunakan peneliti dalam proses mendapatkan data ialah 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian sebenarnya beragam yang dapat seorang 

gunakan dalam melakukan sebuah penelitian, tergantung pada tujuan, 

pendekatan, tempat dan lain sebagainya. Dalam penelitian yang akan 

dilakukan ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan data 

yang di hasilkan lebih sesuai hasil data lapangan berupa uraian dan 

tulisan yang dikaji secara menyeluruh.
16

 Metode penelitian ini lebih 

kepada teknik anlisis mendalam (indepth analysis), yakni mengkaji 

masalah satu persatu. Sehingga dalam hal ini peneliti sangatlah penting 

kedudukannya untuk terlibat dalam subjek penelitian.
17
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  Muhammad Ramdhan, Metode Penelitian (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2018), 

1. 
16

 I Made Laut Merta Jaya, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: 

Anak Hebat Indonesia, 2020), 6. 
17

 Sandu Siyanto, Ali Shodik, Dasar Metodologi Penelitian (Karanganyar: Literasi Media 
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Peneliti memilih menggunakan penelitian lapangan karena melihat 

kehidupan masyarakat yang ada disekitar serta mencari permasalahan 

yang ada. Dalam pengamatan ditemukan sebuah kasus dimana terdapat 

remaja melakukan aborsi yang mana perbuatan tersebut sebenarnya 

dilarang oleh hukum dan agama, apabila melakukannya maka akan 

mendapatkan sanksi yang harus dipertanggung  jawabkan tetapi kasus 

di Desa Majasem ini belum ada pertanggung jawaban. Sehingga 

dengan permasalahan tersebut peneliti menganalisis menggunakan 

teori yang ada dan membuat asumsi dari apa yang diperoleh selama 

penelitian berlangsung sesuai realita dan sumber data yang ada dari 

para pelaku aborsi di Desa Majasem tersebut. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang peneliti gunakan selama proses penelitian 

merupakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bersikap deskriptif 

sehingga data yang diperoleh seperti hasil wawancara, observasi, 

dokumentasi, data lapangan akan langsung diketahui di tempat 

penelitian. Adapun ciri pokoknya dari pendekatan kualitatif ialah 

menggunakan lingkungan sekitar secara alamiah sebagai bahan atau 

sumber data, bersifat analistik deskriptif, lebih menekan pada proses 

penelitian, mengutamakan makna serta bersifat induktif.
18

 

Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian untuk melihat 

penjelasan-penjelasan suatu peristiwa yang sama atau berbeda di 
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 Salim, Haidir, PenelitianPendidikan: Metode, Pendekatan dan Jenis (Jakarta: Kencana, 
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dalam lingkungan masyarakat, berdasar dari data yang diperoleh 

selama proses penelitian berlangsung.
19

 Dilihat sisi pelaksanaannya 

peneliti akan secara langsung berinteraksi dengan para pelaku tindak 

pidanan aborsi di Desa Majasem Kecamatan Kendal. Menghasilkan 

data deskritif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari para pelaku aborsi 

tersebut.  

3. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti merupakan suatu keharusan karena sebagai 

instrumen kunci yang berperan sebagai pelaksana proses observasi 

sampai dengan hasil terhadap fenomena atau kasus penelitian secara 

langsung.
20

 Oleh sebab itu kemampuan pengamatan peneliti dalam 

memahami penelitian secara mendalam sangat diperlukan untuk dapat 

menemukan data yang optimal, kredibel dan relevan.
21

 Sehingga dalam 

penelitian ini, peneliti dapat memahami kasus lebih terperinci dengan 

mengumpulkan data wawancara langsung pada objek yang sedang 

diteliti dengan begitu hasil yang akan diperoleh lebih relefan. 

4. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Majasem, Kecamatan Kendal, 

Kabupaten Ngawi. Alasan dipilihnya lokasi dikarenakan adanya tiga 

kasus aborsi yang dilakukan oleh remaja di bawah umur serta dengan 

                                                           
19

 Umrati, Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian 

(Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 16. 
20

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Gresik: Academia Publication, 

2021), 36. 
21

 Nur Aini, Ibnu Nasikin, Zumrotul Bariroh, Metode dan Pembelajaran (Ponorogo: 

Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), 13. 
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dukungan kedua orang tua, sehingga yang seharusnya belum boleh 

melakukan aborsi jika dipandang oleh kacamata kesehatan tetapi 

remaja ini melakukannya. Pertimbangan pelaku masih remaja maka 

diperlukan tinjauan hukum pidana Islam terhadap motif serta 

pertanggung jawaban pelaku sampai dengan melakukan aborsi tersebut 

tanpa memikirkan hak-hak perempuan seperti mengandung dan 

melahirkan. 

5. Data dan Sumber Data 

 Data merupakan suatu hal yang penting, karena bahan keterangan 

tentang suatu objek dalam sebuah penelitian.
22

 Dalam penelitian ini 

untuk memecahkan masalah menjadi pokok pembahasan peneliti 

menggunakan dua sumber data yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

 Merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek yang 

diteliti.
23

 Data ini diperoleh dengan cara wawancara terstruktur 

untuk mengumpulkan data yang benar atau sesuai. Yaitu dengan 

wawancara kepada tiga pelaku aborsi. 

  

                                                           
22

 H. M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Jakarta: Prenada 

Media Group, 2015), 123. 
23
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b. Sumber Data Skunder 

Merupakan data dalam bentuk jadi, seperti data dokumen dan 

publikasi.
24

 Dalam penelitian ini data yang berkaitan diambil dari 

jurnal dan buku-buku tentang aborsi dan hukum pidana islam. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data ialah cara khusus yang digunakan oleh 

peneliti dalam menggali fakta atau fenomena yang diperlukan dalam 

sebuah penelitian. Sehingga peneliti akan menyesuaikan teknik dengan 

apa yang akan diteliti.
25

 Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data 

yang digunakan peneliti diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi adalah tahap pengumpulan data dengan cara 

melihat, mengamati, meninjau suatu objek. Dengan kata lain 

observasi merupakan proses intraksi antar manusia sehingga begitu 

dekat dengan kehidupan manusia.
26

 Observasi sebagai teknik 

pengumpulan data memiliki ciri khusus dibandingkan dengan teknik 

yang lainya seperti wawancara dan lain sebagainya.
27

  

Dengan begitu dalam penelitian ini, observasi dilakukan guna 

mendpatkan data tentang keadaan, kondisi dan situasi secara nyata, 

terkait tentang motif dan pertanggung jawaban aborsi yang 

                                                           
24

 Rianto Adi, Metodologi Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004), 57. 
25

 Asep Saipul Hamid, Bahruddin, Metodologi Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam 

Pendidikan (Yogyakarta:  CV Budi Utama, 2014), 49. 
26

 Ni’matuszahroh, Susanti Prasetyaningrum, Observasi Teori dan Aplikasi dalam 

Pisikologi (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), 1. 
27

 Albi Anggito, Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV Jejak, 

2018), 108. 
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dilakukan oleh para pelaku. Dalam hal ini, observasi dilakukan di 

Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi dengan 

narasumber yaitu ketiga pelaku aborsi itu sendiri. 

b. Wawancara 

Wawancara dikenal sebagai percakapan antara dua orang 

atau face to face (tatap muka) mengenai suatu subjek, salah satu 

diantara keduanya ingin mencari informasi dari lawan bicaranya. 

Dalam sebuah teknik wawancara terdapat interviewer (penanya) 

sedangkan pihak lain menjadi interviewee (penjawab) yang 

sebelumnya sudah ditetapkan oleh peneliti.
28

  Dalam penelitian ini, 

wawancara yang akan dilakukan peneliti adalah wawancara secara 

langsung dengan ketiga pelaku aborsi di Desa Majasem Kecamatan 

Kendal Kabupaten Ngawi. 

  

                                                           
28

 Fadhallah, Wawancara (Jakarta: UNJ Press, 2020), 1. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data berupa 

teks tertulis, artikel-artikel, majalah, surat kabar, jurnal, skripsi dan 

lain sebagainya. Dengan kata lain teknik dokumentasi ialah 

pengambilan gambar yang dilakukan peneliti untuk memperkuat 

hasil data data dalam penelitian.
29

 Dengan demikian peneliti dapat 

mencermati serta menganalisis secara langsung dokumentasi yang 

di dapat dan tidak akan mengalami perubahan karena dokumentasi 

bersifat tetap.
30

 Peneliti dalam hal ini akan melakukan foto secara 

langsung dilokasi sebagai bukti tambahan yang memiliki 

keakuratan. 

d. Teknik Analisis Data 

Analisis data disebut juga dengan cara pengolahan data dan 

penafsiran data. Hal ini berdasar pada argumentasi bahwa analisa 

yang diperoleh peneliti dapat diterjemahkan sesuai dengan kaidah 

ilmiah.
31

 Teknik analisis data yang akan  peneliti lakukan mendasar 

pada hasil data lapangan dan keterkaitan antara pengumpulan dan 

analisis data.
32

 Data yang sudah diperoleh selanjutnya akan 

dipelajari lebih lanjut sehingga teori dan permasalahan yang diteliti 

sesuai keinginan peneliti. Dengan begitu akan mempermudah 

                                                           
29

 Nur Hadi, dkk, Metode Penelitian Ekonomi Islam (Bandung: CV Media Sains 
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30
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32

 Samiaji Sarosa, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Depok: PT KANISUS, 2021), 3. 
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penelitian pada hasil akhir yang diperoleh peneliti sebagai jawaban 

dari pokok permasalahan.  
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F. Sistematika Pembahasan  

Sisitematika pembahasan yaitu pemaparan tentang hal-hal 

yang akan ditulis di dalam skripsi. Adapun ulasan dari sistematika 

pembahasan skripsi di atas ialah sebagai berikut: 

Bab Pertama: Pendahuluan  

Pada bab ini berisi gambaran umum untuk memberikan 

pemikiran bagi laporan penelitian secara menyeluruh. Seperti latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian dan diakhiri sistematika pembahasan. 

Bab Kedua: Aborsi Dalam Hukum Islam 

  Bagian ini memuat tentang kajian teori dan telaah 

penelitian terdahulu. Kajian teori ini membahas meliputi hukum 

pidana Islam, dasar hukum pidana islam, asas-asas dalam hukum 

pidana islam,  aborsi serta macam-macam aborsi. 

Bab Ketiga: Praktik Aborsi di Desa Majasem  

   Pada bab ketiga ini memuat secara rinci tentang hasil 

temuan penelitian meliputi data mengenai motif dan tanggung 

jawab aborsi di Desa Majasem.  
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Bab Keempat: Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap   

Praktik Aborsi di Desa Majasem 

Dalam bab pembahasan berisi tentang analisis data  motif 

dan pertanggung jawaban pelaku aborsi di Desa Majasem 

Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi ditinjau dari hukum pidana 

Islam. 

Bab Kelima: Penutup 

Bab terakhir atau penutup pada bab ini berisi mengenai 

kesimpulan, saran-saran dan rekomendasi. Dalam kesimpulan 

menyajikan ringkasan selama proses penelitian yang berkaitan 

dengan masalah penelitian. Sehingga diperoleh hasil analisis dan 

kesamaan data yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya.  
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BAB II 

HUKUM PIDANA ISLAM DAN ABORSI 

1. Hukum Pidana Islam (Fikih Jināyah) 

a. Pengertian Hukum Pidana Islam (Fikih Jināyah) 

Hukum Pidana Islam adalah bagian dari syariat Islam yang 

digunakan untuk menetapkan hukum tentang masalah kepidanaan 

ataupun kejahatan, sehingga bertujuan mendatangkan kebaikan atau 

kebenaran bagi yang bersangkutan.
1
 Dalam fikih, hukum pidana Islam 

dikenal dengan istilah Fikih Jināyah yang berasal dari kata, fikih dan 

Jināyah. Fikih secara bahasa berasal dari lafal faqiha, yafqahu, fiqhan, 

yang memiliki arti paham, mengerti. Sedangkan menurut istilah dari 

Abdul Wahab Khallaf Fiqih mengartikan fikih sebagai kumpulan 

hukum-hukum syara’ dari dali-dalil yang terperinci. Adapun Jināyah 

sendiri, menurut bahasa ialah akibat atau hasil dari perbuatan yang 

kurang baik dan apa yang diusahakan, Abdul Qodir Audah secara 

istilah, memberikan arti perbuatan dilarang oleh agama baik perbuatan 

yang menyangkut jiwa, harta dan lainya. 

 Dalam konteks hukum pidana Islam jināyah sama dengan jarīmah. 

Sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Al-Mawardi, Jarīmah 

merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama islam dan apabila 

melanggarnya akan mendapatkan hukuman had atau ta’zīr.  
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23 
 

 
 

Terdapat dua istilah yang sering digunakan dalam Jināyah, yaitu 

Jarīmah  atau tindak pidana yang dilakukan dan Uqubah sebagai 

hukumannya. Keduanya sama memberikan pengertian bahwa hukum 

pidana Islam mengandung arti melakukan suatu perbuatan yang 

melanggar hukum apabila melakukannya maka akan mendapatkan 

hukuman.
1
 

Adapun pembagian jarimah pada dasarnya tergantung pada sisi berat 

ringannya sanksi hukum, niat, cara mengerjakannya, korban yang 

ditimbulkan dan sifat yang khusus. Ditinjau dari sisi berat dan 

ringannya jarimah dibagi menjadi jarimah hudud, qisas/diyat dan 

jarimah ta’zir. Akan dijelaskan satu persatu mengenai jarimah dilihat 

dari sisi ringan dan beratnya hukuman:  

1) Tindak Pidana Hudud (Jarimah Hudud) 

Tidak pidana hudud merupakan perbuatan yang paling serius dan 

berat dalam hukum pidana Islam. Tindak pidana ini berkaitan 

tentang penyerangan kepentingan publik, namun bukan berate 

tidak mempengaruhi kepentingan pribadi manusia sama sekali, 

tetapi yang terpenting dalam tindak pidana hudud ini ialah 

berkaitan apa yang disebut dengan hak Allah. 

Adapun cirinya ialah: Pertama, hukumanya tertentu dan terbatas, 

dalam artian hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara’ dan 

tidak ada batas minimal dan maksimalnya. Kedua, hukuman 
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tersebut merupakan hak Allah semata-mata jika ada hak manusia 

disampingnya maka hak Allah lah yang diutamakan. Dan hukuman 

had ini tidak boleh digugurkan oleh perseorangan (orang yang 

menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat karena hal 

itu merupakan suatu kosekuensi bahwa hukuman had itu adalah 

hak Allah. Sedangkan yang masuk dalam golongan tindak pidana 

hudud ialah: Zina, tuduhan palsu zina, minuman keras, pencurian 

dll. 

2) Tindak Pidana Qishas atau Diyat 

Tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang 

hukumanya berasal dari hak manusia atau individu yang sudah 

ditentukan oleh syara’ yang hukumanya dapat di maafkan oleh 

korban dan keluarganya. Seperti apabila ada kasus pembunuhan 

maka balasan yang harus dipertanggung jawabkan juga setimpal 

atau sama. Adapun tindak pidana qhisas atau diyat sebenarnya 

cakupanya hanya dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan 

tetapi jika diperluas tindak pidana ini memiliki lima cakupan yaitu: 

pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, 

pembunuhan kesalahan, penganiayaan sengajan dan penganiayaan 

tidak sengaja.  
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Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 

ayat 178: 

ًۗ اَْلُحشُّ تِاْلُحّشِ َواْلعَْثذُ تِاْلعَْثِذ ٰيٰٓاَيَُّها الَِّزْيَي ٰاَهٌُْىا ُكتَِة َعلَْيُكُن اْلِقَصاُص فِ  ً اْلقَتْٰل

ًۗ فََوْي ُعِفَي لَٗه ِهْي اَِخْيِه َشْيٌء فَاتِّثَاٌع ۢتِاْلَوْعُشْوِف َواَدَۤاٌء اِلَْيِه تِِاْحَضا ٰث ًْ ًْٰثً تِاَْلُ ٍى ۗ ٰرِلَك َواَْلُ

ّتُِكْن َوَسْحَوةٌ ۗفََوِي اْعتَٰذي تَعْ  ْي سَّ ذَ ٰرِلَك فَلَٗه َعزَاٌب اَِلْيٌن                                تَْخِفْيٌف ّهِ  

Artinya:  Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas 

kamu qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang 

merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba 

sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa yang 

memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah dia mengikutinya 

dengan baik dan membayar diat (denda) kepadanya dengan baik 

pula. Dengan, demikian merupakan keringanan rahmat dari 

tuhanmu barang siapa melampaui batas setelah itu maka ia akan 

mendapat azab yang sangat pedih. 

3) Tindak Pidana Ta’zir 

Tindak pidana ta’zir yaitu tindak pidana yang dihukumi ta’zir 

yang artinya dalam bahasa ialah memberikan pelajaran. Dalam 

bukum pidana islam perbuatan ta’zir dibagi menjadi tiga yaitu: 

Pertama, tindak pidana hudud dan qhisas yang tidak memenuhi 

syarat, namun sudah merupakan perbuatan maksiat. Kedua, tindak 

pidana yang sudah ditentukan dalam Al-Quran dan hadis namun 

belum ditentukan sanksinya. Ketiga, tindak pidana yang ditentukan 

oleh Ulul Amri dan untuk kemaslahatan umum.
2
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b. Aspek Hukum Pidana Islam 

Adapun dalam fikih jināyah bertujuan untuk mengamankan 

lima aspek yang mendasar bagi kehidupan setiap manusia.  lima 

aspek tersebut antara lain yaitu: 

1) Aspek Agama 

Dalam kehidupan nyata agama memiliki kedudukan yang 

penting, jadi sangat wajar apabila Islam mengedepankan agama 

sebagai pedoman dan kebutuhan hidup yang utama. Sehingga 

dalam hukum pidana Islam menetapkan hukum pidana Riddah. 

2) Aspek Jiwa 

Mengingat pentingnya menjaga jiwa dan hak bagi manusia, 

menjadikan larangan bagi setiap manusia melakukan tindak 

kejahatan mengilangkan nyawa atau membunuh sehingga  

menetapkan Qishas sebagai hukuman bagi pelaku pidana 

pembunuhan. 

3) Aspek Akal Pikiran 

Dua hal ini yang saling berkesinambungan dan penting, 

oleh karena itu Islam melarang keras bagi manusia untuk 

merusak akal pikiran. Seperti halnya minum-minuman keras, 

karena dengan tindakan tersebut dapat merusak akal serta 

pikiran pada manusia. 
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4) Aspek Keturunan 

Menyadari kelahiran merupakan hal yang sangat ditunggu 

bagi manusia yang ada dimuka bumi. Karena pentingnya 

kesucian bagi keturunan, Islam menjadikan perbuatan zina 

sebagi perbuatan yang menimbulkan dosa besar. Hubungan 

suami istri di luar nikah ialah salah satu perbuatan zina yang 

dalam pidana Islam juga terdapat ancaman atau hukuman bagi 

pelaku jika melakukan perbuatan tersebut mendapatkan sanksi 

yang sangat keras. 

5) Aspek Harta Benda 

  Jaminan atas kepunyaan harta benda serta pemeliharaan 

harta milik bagi kemaslahatan setiap umat manusia. Islam 

melarang perbuatan mencuri atau mengambil hak orang lain 

tanpa adanya izin dengan alasan apapun itu.
3
 

  Sangat jelas dalam hal ini hukum pidana termasuk juga 

hukum Islam dimana tidak hanya melindungi kepentingan bagi 

individu tetapi menyangkut kepentingan agama, jiwa, akal, 

keturunan dan harta. Sehingga aspek yang terdapat di dalam 

hukum pidana sangat luas, karena berkaitan dengan aspek 

kehidupan manusia serta sang pencipta. 
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c. Dasar Hukum Pidana Islam atau Jinayah 

Dasar hukum merupakan rujukan atau sumber pokok yang dapat 

dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan hukum Islam yang 

menimbulkan aturan-aturan yang memiliki kekuatan hukum memaksa.  

Dengan istilah lain, aturan-aturan yang dibuat apabila dilanggar dapat 

mengakibatkan sanksi yang tegas. Adapun sumber hukum di dalam 

hukum pidana Islam ialah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma’, Qiyas, serta 

ijtihad. Ayat Al-Quran mengenai dasar pidana Islam dalam surat An-

Nisa ayat 105: 

ٰٓ اِلَْيَك اْلِكٰتَة تِاْلَحقِّ  ًَْزْلٌَا ُ َۗوََل تَُكْي ِلّْلَخۤاىٌِِْٕيَي َخِصْيًوا  اًَِّآٰ اَ ِلتَْحُكَن تَْيَي الٌَّاِس تَِوآٰ اَٰسىَك ّٰللاه       

Artinya: “Sungguh, kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada 

Muhammad membawa kebenaran, agar engkau mengadili 

antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah 

kepadamu, dan janganlah engakau menjadi penentang (orang 

yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang 

berkhianat. 

d. Asas-Asas Hukum Pidana Islam 

Adapun asas yang menjadi dasar pelaksanaan hukum pidana 

Islam yaitu  sebagai berikut: 

1) Asas Legalitas 

Asas legalitas ialah perlindungan dari penyalahgunaan 

kekuasaan seorang hakim. Asas ini menerangkan bahwa tidak ada 

hukuman sebelum adanya undang-undang yang mengesahkan, 

serta asas legalitas sebagai jaminan bagi kebebasan individu 

dengan memberi batasan aktivitas yang dilarang secara tepat. 
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2) Asas Tidak Berlaku Surut 

Asas tidak berlaku surut bahwa setiap aturan pidana yang 

dibuat tidak dapat menjerat perbuatan pidana yang dilakukan 

sebelum terbentuknya aturan. Sehingga berlakunya hukum 

pidana ke belakang belum ada peraturannya, karena pidana harus 

berjalan ke depan, adapun pelanggaran yang dilakukan dapat 

berakibat terhadap hak asasi manusia. 

3) Asas Praduga Tidak Bersalah 

Asas praduga tak bersalah ialah asas yang mendasari 

terhadap seseorang yang dituduh berbuat suatu kejahatan harus 

dianggap tidak melakukan atau tidak bersalah. Sebelum hakim 

atau pengadilan menemukan bukti-bukti yang meyakinkan dan 

menyatakan dengan tegas atas perbuatan yang dilakukan itu. 

4) Asas Kesalahan 

Asas kesalahan yakni asas yang tidak mencakup tentang 

kejahatan-kejahatan ta’zir. Seperti halnya seseorang yang dikenai 

pidana dalam hukum Islam apabila telah terbukti melakukan 

suatu tindak pidana yang dilarang oleh syar’i. Sehingga tidak 

terjadi keraguan oleh hakim dalam memutuskan hukumannya. 

5) Asas Kesamaan  Hukum 

Asas ini menjelaskan manusia memiliki derajat yang sama 

dihadapan sang pencipta tidak ada pembeda dari segi golongan, 

suku ataupun ras, karena semua hakikatnya dari tanah yang sama, 
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sehingga yang terpenting ialah penyelenggaraan pengadilan 

semua orang yang berperkara memiliki kesamaan hak dan 

kedudukan, persamaan dalam mencari sebuah keadilan untuk 

mendapatkan perlindungan hukum dihadapan hakim sesuai 

dengan hukum yang berlaku. 

6) Asas Tanggung Jawab Individu. 

Asas tanggung jawab individu  disebut dengan istilah asas 

larangan memindahkan kesalahan terhadap orang lain. Asas ini 

menekanan pada pertanggung jawaban atas kesalahan pidana 

yang dibuat oleh individu atau pribadi sendiri.
4
 

e. Karakteristik Hukum Pidana Islam 

Hukum Islam merupkan hukum yang memiliki karakteristik 

berbeda dengan ilmu hukum lainya. Karakter ini dilihat dari ketentuan 

yang tidak dapat dirubah, bersifat sempurna, seimbang, harmonis dan 

mampu berkembang sesuai perkembangan zaman. Terpadu antara 

aqidah dan moral yang menjadi kekuatan tersendiri dan tidak 

bergantung terhadap  kekuasaan pemaksaan dari luar hukum tersebut. 

Dari kesimpulan di atas hukum Islam ada sebelum manusia 

diciptakan karena ditetapkan langsung oleh Allah untuk mengatur 

hubungan antara manusia dengan Allah.
5
  

                                                           
4
 Ali Gino Berutu, Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam) (Purwokerto: Penapersada, 

2020), 3-9. 
5
 Rohidin,Pengantar Hukum Islam (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 87. 
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2. Aborsi 

a. Pengertian Aborsi 

Aborsi pada dasarnya dapat diartikan  dari berbagai sudut pandang, 

menurut hukum ataupun pakar kedokteran. Pengertian aborsi menurut 

hukum ialah lahirnya janin dari kandungan sebelum waktunya oleh 

suatu perbuatan seseorang yang berbentuk suatu tindak kejahatan. 

Sedangkan menurut medis atau pakar kedokteran aborsi dikaitkan 

sebagai gugurnya janin dengan terhentinya kehamilan setelah nidas, 

sebelum terbentuknya gumpalan yang kurang dari 20-28 minggu. 

Adapun Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mengartikan bahwa 

aborsi berasal dari kata abortus yang diartikan sebagai pengguguran 

atau terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup (sebelum 

habis bulan ke-4 dari kehamilan).
6
 

Adapun dalam aborsi terdapat ibu yang mengandung dan janin 

yang dikandung dan keduanya juga memiliki hak antara lain yaitu: 

1) Hak wanita   

Seorang wanita mempunyai hak untuk memperoleh 

pelayanan aborsi karena merupakan bagian dari hak kesehatan 

reproduksi. Pada dasarnya wanita juga mempunyai hak untuk 

mempertahanka hidupnya tanpa campur tangan dari pihak 

manapun. Hak reproduksi meliputi seorang wanita barhak 

memutuskan memiliki anak tanpa ada paksaan dan kekerasan, 

                                                           
6
Tina  Asmarawati, Hukum dan Abortus (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012),  5. 
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hak mendapatkan informasi dan kesehatan, hak mendapatkan 

pelayanan dan perlindungan, hak dilindungi dari kematian 

karena kehamilan, hak bebas dari penganiayaan dan perlakuan 

buruk, dll. 

2) Hak janin atau anak 

Janin yang berada dalam kandungan ibu nantinya akan 

berkembang menjadi makhluk hidup yang baru yang berbentuk 

berdasarkan pada struktur genetik. Kewajiban moral setiap 

individu juga mengharuskan untuk menghormati hidup sesama 

manusia termasuk juga janin yang berada dalam kandungan. 
7
 

Adapun ayat Al-Quran mengenai aborsi pada sura Al-Isra’ ayat 33 : 

 

ُ اَِلَّ تِاْلَحّقِۗ َوَهْي قُتَِل َهْظلُْىًها فَقَذْ َجعَْلٌَا ِلَىِليِّه   َم ّٰللاه ُصْلٰطًٌا فَََل يُْضِشْف  َوََل تَْقتُلُىا الٌَّْفَش الَّتِْي َحشَّ

ٌُْصْىًسا                                                                             فًِّ اْلقَتِْلۗ اًَِّٗه َكاَى َه

Artinya: 

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah 

(membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan 

barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah 

memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu 

melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang 

yang mendapat pertolongan.” 

   

                                                           
7
 Wiknjosastro, Ilmu Kandungan, (Jakarta:Bina Pustaka, 2006), 18. 
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b.Pandangan Ulama tentang Aborsi 

1) Aborsi sebelum ditiupkan roh 

 Ulama fiqhi berbeda pendapat mengenai hukum terhadap 

aborsi yang dilakukan sebelum roh ditiupkan, antara lain yaitu: 

a) Pendapat pertama, dari ulama madzhab Zaidiyah, sebagian 

madzhab Hanafi dan sebagian madzhab Syafi’i bahwa 

dibolehkan secara mutlak tanpa ada kaitan uzhur sama sekali.  

b) Pendapat kedua, yang dikemukakan oleh madzhab Syafi’i dan 

sebagian madzhab Hanafi dibolehkan apabila ada uzur, dan 

makruh hukumnya apabila tanpa uzur.  

c) Pendapat ketiga, berasa dari madzhab Maliki bahwa makruh 

secara mutlak apabila belum ditiupkan roh. 

d) Pendapat keempat, dikemukakan oleh jumhur madzhab Maliki 

dan madzhab Zahiri haram  melakukan aborsi sekalipun belum 

ditiupkan roh, karena air mani apabila telah menetap di dalam 

rahim meskipun belum melalui masa 40 hari. 
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2) Aborsi setelah ditiupkan roh 

 Para ulama fiqih sepakat bahwa barang siapa yang melakukan 

aborsi terhadap kandungan yang telah menerima roh hukumnya 

haram. Para ulama juga sepakat mengenai sanksi yang akan 

diberikan bagi wanita yang melakukan aborsi setelah ditiupkannya 

roh dengan membayar gurrah (budak laki-laki atau perempuan). 

Demikian pula jika yang melakukannya ialah orang lain sekalipun 

suaminya sendiri. Sebagian ulama diantaranya madzhab Zahiri 

berpendapat bahwa pelaku aborsi juga akan dikenai hukuman 

kaffarat, yaitu memerdekakan budak, apabila tidak mampu wajib 

berpuasa dua bulan dan apabila masih tidak mampu maka wajib 

member makan 60 orang fakir miskin. 

 

3)  Aborsi karena darurat 

  Aborsi yang dilakukan apabila terdapat uzhur yang benar-benar 

tidak bisa dihindari, yang dalam istilah fiqih disebut “darurat” seperti  

apabila janin tetap berada dalam kandungan maka akan terjadi 

kematian sang ibu. Para ulama sepakat bahwa terdapat aborsi yang 

dihukumi mubah karena kebolehannya untuk menyelamatkan nyawa 

sang ibu. Dalam kaida fiqih pun juga menjelaskan apabila terdapat 

dua pilihan yang merugikan, padahal tidak mungkin dihindari 

keduannya, maka harus ditentukan pilihan kepada yang paling ringan 

keruginnya. 
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c. Jenis-Jenis Aborsi 

Aborsi  dipandang dari tujuan dilakukannya dapat  dibagi menjadi 

dua macam yaitu sebagai berikut:  

1) Abortus spontaneus yakni suatau tindak aborsi yang tidak sengaja 

dilakukan karena adanya faktor alamiah bukan disebabkan oleh 

medicinalis atau mekanis. 

2) Abortus provocatus criminalis yakni aborsi yang sengaja dilakukan 

dengan memanfaatkan alat-alat yang ada ataupun dengan obat-

obatan sehingga mengakibatkan terjadinya kontraksi hingga bayi 

yang ada di dalam kandungan gugur. Adapun aborsi jenis ini 

dibedakan kembali menjadi dua, yaitu sebagai berikut: 

a) Abortus provocatus medicinalis yaitu dilakukan karena indikasi 

medis yang harus dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu 

janin agar terhindar dari kerusakan fatal terhadap kesehatan ibu 

yang tidak dapat dikembalikan lagi. 

b) Abortus provocatus criinalis yaitu aborsi dilakukan dengan 

alasan-alasan tertentu selain therapeutic dan larangan hukum 

sebelum janin bisa hidup diluar kandungan dari sang ibu 

tersebut. 

Adapun jenis aborsi yang sudah dipaparkan diatas, sangat 

berbanding dengan alasan-alasan wanita melakukan tindak aborsi, 

beberapa alasan tersebut ialah: 
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1) Alasan kesehatan, aborsi ini dilakukan apabila ada indikasi 

medis apabila nanti tetap diteruskan akan berakibat fatal atau 

mengancam nyawa ibu tersebut. 

2) Alasan sosial, yaitu terdapat beberpa wanita yang belum siap 

untuk hamil karena dengan berbagai alasan sepertihalnya anak 

sudah banyak, hamil di luar nikah, pergaulan bebas dan lain-

lain. 

3) Alasan ekonomi, yakni dengan adanya ketidak siapan orang 

tua ataupun pasangan yang tidak menghendaki kehamilan 

sehingga solusi yang diambil pihak keluarga ialah melakukan 

aborsi. 

4) Alasan darurat, ialah keadaan memaksa bagi ibu janin tersebut 

karena suatu hal yang diharuskan aborsi seperti halnya hamil 

akibat pemerkosaan.
8
  

                                                           
8
 Amira Paripurna, Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana  (Yogyakarta: CV Budi 

Utama, 2021),  34. 
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BAB III 

PRAKTIK ABORSI  

A. Deskripsi Data Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Desa Majasem 

Majasem merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan 

Kendal Kabupaten Ngawi. Asal mula nama dari desa Majasem tidak 

lepas dari waktu pecah perang Diponegoro, waktu itu keadaan di 

Kraton Yogyakarta sedang kacau yang disebabkan para penguasa 

kerajaan bersekutu dengan pasukan Belanda. Pada Tahun 1825, 

banyak Adipati serta prajurit kraton yang berontak atau melawan. 

Akhirnya banyak kelompok prajurit yang melarikan diri kearah Timur 

dengan tujuan demi keselamatan diri ,anak keturunanya dikemudian 

hari. Meskipun banyak pangeran yang ditahan oleh pihak Belanda, 

tetapi sebagian adipati serta para prajuritnya megadakan musyawarah 

untuk melanjutkan perjuanga guna mempertahankan kebenaran demi 

hidupnya. Antara lain yang melanjutkan perjalanan kearah Timur 

ialah: Eyang Sosronggolosuro, Eyang Sosropronggo, Eyang Saraudin, 

Demang Patalan, Demang Nglumbi, Lurah Mbangle dan Ki 

Winontiko. Salah satu dari ke Tujuh prajurit dalam pelariannya kearah 

Timur sampailah kedaerah lereng Gunung Lawu yang disebelah 

timurnya.   
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Kemudian, masing-masing prajurit membuka daerah baru dengan 

jalan babat yang letaknya tidak berjauhan, Salah satunya yaitu ketika 

Eyang Sosronggolosuro bersama anaknya melakukan babat desa 

dengan babat hutan terlebih dahulu beliau menjumpai pohon besar 

yang berdekatan pohon Mojo dan pohon Asam. Dengan penemuan 

pohon tersebut, daerah itu diberi nama Majasem. Sampai sekarang 

tempat itu terkenal dengan sebutan Desa Majasem masuk wilayah 

Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Sekian banyak pohon yang 

ditemui oleh Eyang Sosronggolosuro dua jenis pohon yang letaknya 

sangat berdekatan tersebut (dalam bahasa jawa dampit atau gancet) 

hanya pohon Mojo dan Asem. Pohon tersebut terletak di tengah sawah 

dekat dengan makam dan inilah yang dijadikan simbol desa, maka 

sejak saat itu pohon tersebut dijadikan penanda untuk menjadi nama 

desa yaitu Desa Majasem. 
1
 

Dalam versi masyarakat Desa Majasem ada pula yang berpendapat, 

menurut Mbah Mujinah penjelasan mengenai adanya Desa Majasem. 

“Dulu mbah-mbah saya dan orang tua saya pernah bercerita nduk, 

bahwa asal mula desa ini ada seorang raja yang menemukan dua 

pohon berdampingan tetapi menyatu menjadi satu akarnya yaitu 

pohon mojo dan pohon asem diseberang dusun sana dan akhirnya  

muncul nama Desa Majasem yang di pakai hingga saat ini”.
2
 

 

 

  

                                                           
1
 http://majasem.ngawikab.id/profil/sejarah-desa-2/ 

2
 Mujinah, Hasil Wawancara, Ngawi, 21 Februari 2022. 
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2. Letak Geografis Desa Majasem 

Desa Majasem berada diwilayah Kecamatan Kendal Kabupaten 

Ngawi, dengan luas 1.481.895 ha. Dengan dibagi menjadi 6 dusun 

yaitu, Sondriyan, Tegalsari, Sapen, Krajan, Pentuk Pelem dan Jatisari.
3
 

Yang mana Desa Majasem Beratasan langsung dengan: 

a. Bagian Utara  : Berbatasan dengan Ds. Patalan Kec. 

Kendal 

b. Bagian Timur  : Berbatasan dengan Ds. Randusongo Kec. 

Gerih 

c. Bagian Selatan  : Berbatasan dengan Ds. Banjarejo Kec. 

Panekan 

d. Bagian Barat  : Berbatasan dengan Ds. Ploso Kec. Kendal 

Ngawi 

 

Desa Majasem terletak ditimur lereng Gunung Lawu, dengan 

mayoritas penduduk desa berprofesi sebagai petani dan buruh tani 

serta menjadi TKI ataupun TKW, sisanya dari mayoritas penduduk 

tersebut berprofesi sebagai peternak ayam potong, ayam petelur, 

pengajar, PNS dan pedagang. Kondisi pertanahan yang ada bisa 

dibilang sangatlah subur dan sangat menguntungkan bagi para petani 

dalam bercocok tanam padi, para masyarakat yang menjadi petani 

tidak begitu sulit dalam mencari air untuk tanaman padi milik mereka 

                                                           
3
 http://id.m.wikipedia.org/wiki/Majasem,_Kendal,_Ngawi. 
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karena sekarang sudah banyak dibangun sumur-sumur untuk irigasi 

pertanian serta aliran-aliran sungai dirasa cukup untuk mengairi sawah 

setiap tahunnya.  

3. Kondisi Pemerintahan Desa Majasem, Kecamata Kendal Kabupaten 

Ngawi 

Desa Majasem, Kecamatan Kendal, dipimpin oleh seorang Kepala 

Desa dan dibantu beberapa staf perangkat dusun, berikut nama kepala 

desa Majasem dari tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang, sesuai 

denga hasil wawancara Bapak Sukiran:
4
 

a. Kepala Desa Majasem tahun sebelumnya -  sekarang 

1) Abdul Syukur   1945-1980 

2) Zainudin    1981-1996 

3) Budi Setianto   1996-2001 

4) Stio Armodo    2001-2010 

5) Muhamad Toha Almaskur  2011-2015 

6) Nur Muhamadi   2016-2020 

7) Suhadi Purnomo   Sekarang 

  

                                                           
4
 Sukiran, Hasil Wawancara, Ngawi, 23 Februari 2022. 



41 
 

 
 

4. Kondisi Masyarakat Desa Majasem, Kecamatan Kendal, Kabupaten 

Ngawi 

a. Kondisi masyarakat dalam bidang ekonomi 

Kondisi perekonomian masyarakat Desa Majasem, sesuai 

dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Mbah Mujinah  

Yaitu: 

“Sebelum saya lahir waktu itu sekitar tahun 1981 

Masyarakat desa Majasem mayoritas memang sudah bekerja 

sebagai petani, selain petani banyak juga masyarakat yang 

bekerja sebagai pedagang di pasar-pasar kecil ataupun pasar 

kota seberang untuk menjual sayuran, buah-buahan serta 

hasil dari cocok tanam sawah mereka. Walaupun perjalanan 

yang mereka tempuh dengan berjalan kaki hingga berkilo-

kilo meter dari rumah, berangkat dini hari bersama-sama 

baik dari buruh tani ataupun pedagang dan pulang dengan 

membawa hasil yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari.”
5
 

 

 Sebelum tahun 1990 kondisi sektor ekonomi masyarakat 

Desa Majasem dalam pertanian dan perdagangan belum cukup 

maju seperti sekarang ini, dahulu petani di Desa Majasem belum  

mempunyai aliran irigasi seperti halnya sumur bor dan disel 

sehingga petani pada waktu itu hanya mengandalkan aliran sungai 

serta curah hujan. Begitu juga dengan pedagang rata-rata dahulu 

yang mereka jual hanya kebutuhan pokok seperti beras, ubi, jagung 

belum cukup banyak sayuran yang mereka jual seperti saat ini, 

meskipun jarak tempuh rumah dengan pasar berkilo-kilo meter dan 

hanya berjalan kaki serta berharap pulang membawa hasil yang 

cukup untuk mengisi perut satu keluarga. 

                                                           
5
 Mujinah, Hasil Wawancara, Ngawi, 22 Februari 2022. 
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 Namun dari tahun ke tahun saat ini, nampak sudah banyak 

perubahan dari petani dan kemajuan dibidang teknologi. Buktinya 

dahulu kerbau masih sangat dibutuhkan untuk membantu para 

petani dalam membajak sawah namun kini, sudah ada traktor atau 

bajak untuk pembajak sawah bahkan sekarang  juga sudah terdapat 

alat untuk memanen hasil padi mereka. Hal ini sesuai wawancara 

dengan bapak Sukiran sebagai berikut: 

“Memang jika dilihat dari tahun sebelumnya yaitu 1970 

sampai 1990 saat ini sudah banyak kemajuan, kerbau 

dulu selalu menjadi kawan para petani dalam membajak 

sawah, sekarang hampir tidak ada satu masyarakatpun 

yang punya karena sudah ada traktor pembajak sawah. 

Sekarang sebagian masyarakat ada yang mempunyai 

mesin penanam, pemanen padi, sekarang dibandingkan 

dengan yang dulu itu sudah jauh lebih enak”.
6
 

 

Pernyataan bapak Sukiran dipertegas lagi oleh bapak Siman 

sebagai berikut: 

 “Dahulu kerbau memang menjadi andalan para petani 

disini, bahkan pupukpun dulu susah sekali didapatkan 

oleh para petani. Sekarang sudah sangat mudah, jerih 

payah petani menanam sekarang sudah bisa dinikmati 

hampir setiap tiga sampai empat bulan sekali dulu kalau 

belum sampai delapan bulan petani belum merasakan 

hasil panenannya. Dulu saja belum ada yang namanya 

kelompok tani atau sejenisnya itu baru muncul kisaran 

tahun 2000, banyak bapak-bapak desa yang mengajak 

musawarah untuk membentuk kelompok tani dengan 

mendatangkan ahli pertanian untuk mendorong pertanian 

lebih maju. Sehingga Alhamdulillahnya sekarang petani 

sudah semakin maju dibandingkan dengan dahulu.”
7
 

 

                                                           
6
 Sukiran, Hasil Wawancara, Ngawi, 23 Februari 2022. 

7
  Sukiran, Hasil Wawancara, Ngawi, 23 Februari 2022. 
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 Sekitar awal tahun 2000 an masyarakat bermusyawarah 

dan bergotong royong untuk menghidupkan kelompok tani 

tersebut hingga akhirnya berkembang seperti saat ini. Kemudian 

disisi lain para ibu-ibu dan bapak-bapak masyarakat Desa 

Majasem ada juga yang mengadu nasib dinegeri orang menjadi 

TKW, dengan Negara tujuan Arab Saudi dan Malesiya. Dengan 

bekal nekat, berani mereka akhirnya pulang dengan membawa 

hasil dan mampu membangun keidupan yang layak bagi 

keluarganya. Misalnya mereka bisa membangun rumah yang 

layak untuk tempat tinggal, membeli tanah dan keperluan 

lainnya. Seperti yang diceritakan oleh ibu Siti Muti’ah sebagai 

berikut: 

“Dahulu banyak sekali ibu-ibu termasuk saya dan bapak-

bapak mengadu nasib dinegeri orang mbak, terutama 

banyak yang pergi ke Arab Saudi h untuk mencari nafkah 

keluarganya dengan bekal nekat dan berani pergi kesana 

dan Alhamdulillahnya pulang membawa hasil yang pada 

zaman dahulu bisa dikatakan banyak sekali sampai bisa 

buat rumah, beli tanah, nah baru tahun-tahun 2000 

sampai saat ini sudah banyak berganti  kaum pemuda 

yang pergi ke luar negeri dengan Negara tujuan Jepang, 

Korea, Taiwan, Hongkong dan Brunai Darusalam.”
8
 

 

 Sedangkan sebagian ada yang bekerja sebagai peternak 

burung puyuh, ayam, bebek dan juga entok. Jika dilihat dari 

banyaknya pernyataan di atas dapat disimpulkan mayoritas 

penduduk Desa Majasem bermata pencaharian sebagai petani 

dan buruh tani. 

                                                           
8
 Siti Muti’ah, Hasil Wawancara, Ngawi, 22 Februari 2022. 
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b. Kondisi masyarakat dalam bidang sosial budaya 

Masyarakat Desa Majasem terkait kondisi sosial budaya 

tergolong sangatlah bagus, dapat terlihat dari  kearifan masyarakat 

untuk saling menjaga persaudaraan serta mau bergotong royong 

membangun desa, ditambah dengan adanya organisasi kepemudaan 

yaitu karang taruna yang dapat membantu masyarakat ketika ada 

acara desa atau hajatan masyarakat. Setiap satu bulan sekali 

masyarakat selalu rutin melakukan gotong royong membersihkan 

desa, semua dilakukan secara bersama penuh dengan kerukunan. 

Adapun kebudayaan sampai saat ini masih dilestarikan oleh 

masyarakat ialah beladiri pencak silat dari berbagai perguruan, 

seperti Setia Hati Winongo, Setia Hati Terate, Ikatan Kera Sakti, 

Cp, kemudian ada seni tari reog, hadroh, musik dangdut  para 

pemuda pemudi desa yang selalu menjadi hiburan saat ada acara 

bersih desa dan acara 17 an disetiap tahunnya. Pernyataan ini 

sesuai wawancara dengan Bapak Waris berikut: 

“Desa Majasem ini kalau seni dan budaya yang sampai saat 

ini masih berkembang seperti pencak silat kemudian juga 

seni hadroh, dan untuk yang modern seni reog dan musik 

dangdut sebagai hiburan jika ada acara hajatan warga di sini 

mbak, apalagi jika ada acara 17 an desa sangat ramai karena 

mayoritas masyarakat sini sangat antusias dalam hal 

meramaikan desa.”
9
  

  

                                                           
9
 Waris, Hasil Wawancara, Ngawi, 21 Februari 2022. 
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c. Kondisi masyarakat dalam bidang pendidikan  

 

Pendidikan Masyarakat yang berada di Desa Majasem 

Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi saat ini tergolong baik sekali 

di banding dengan dahulu, seperti yang disampaikan Bapak 

Untung sebagai berikut: 

“Pada Tahun-tahun 1970-1980 an masih banyak sekali 

masyarakat Desa Majasem yang hanya tamat pendidikan 

SD bahkan ada juga yang tidak tamat SD, tetapi sampai 

pada tahun 1990 an mulai banyak yang sudah bisa tamat 

SMP dan SLTA. Sampai pada taun 2000 sudah banyak 

sekali kita jumpai anak-anak yang tamat pendidikan SMA 

sampai juga perguruan tinggi tetapi mayoritas masarakat 

Desa Majasem ialah lulusan SMA.”
10

 

 

Demikian dalam sektor pendidikan masyarakat Desa 

Majasem pada tahun 1970 masih sangat minim, tetapi lambat laun 

sedikit banyak ada kemajuan semula hanya lulusan SD ditahun 

1990 sudah banyak yang menjadi lulusan SMP sampai SMA. Baru 

tahun 2000 an sampai sekarang masyarakat sudah mulai sadar akan 

pentingnya pendidikan sehingga sudah banyak yang lulus SMA 

sampai dengan perguruan tinggi.   

d. Kondisi masyarakat dalam bidang keagamaan 

Dilihat sisi keagamaan, masarakat Desa Majasem sangatlah 

religius dan mumpuni, karena banyak sekali kegiatan keagamaan 

yang diselenggarakan masyarakat sendiri dan minat masyarakat 

sangatlah tinggi. Mayoritas penduduk Desa Majasem memeluk 

agama Islam seperti yang disampaikan oleh bapak Anto  berikut: 
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 Untung, Hasil Wawancara, Ngawi 21 Februari 2022. 
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“Masyarakat disini kalau soal keagamaan sangatlah kencang 

atau bisa dibilang utun, karena mayoritas penduduk disini 

beragama islam tidak ada selain itu sehingga banyak sekali 

keaktifan masyarakat sini mengadakan kegiatan keagamaan 

seperti rutinan yasinan. Yasinan dilaksanakan setiap hari 

kamis habis maghrib baik bagi laki-laki ataupun perempuan 

yang biasa masyarakat sini disebut jamaah yasin”.
11

 

 

Memang setiap kamis masyarakat setelah melaksanakan 

sholat magrib, Sudah mejadi rutinan para bapak-bapak dan ibu-ibu 

melakukan yasinan dirumah-rumah masyarakat secara berurutan 

dan bergantian. Kemudian potensi anak-anak di dalam masarakat 

Desa Majasem banyak yang berkemauan tinggi yang aktif setiap 

sore hari melaksanakan TPA (Taman Pendidikan Al-Quran) dan 

sekolah malam atau biasa disebut dengan Diniyah dimadrasah 

desa, kemudian hasil wawancara peneliti dikuatkan penyampaian 

oleh Bapak Abdul Karim Berikut ini: 

“anak-anak mengaji ditempat saya setiap sore kisaran 

usianya 5-12 tahun, TPA masih dilaksanakan di dalam 

rumah, dengan saya dan istri sebagai pengajar. Walaupun  

kondisi yang dibilang kurang memadai karena belum ada 

gedung kusus untuk mengaji tetapi semangat anak-anak 

sangatlah terlihat dan perlu diacungi jempol.”
12

 

  

Walaupun sarana gedung tidak ada hanya rumah pribadi 

yang menjadi tempat TPA dan beralaskan tikar tetapi anak-anak 

sangat antusias dan diharapkan generasi kedepan akan lebih 

baik dan lebih maju lagi. Serta antusias semangat anak-anaknya 

perlu diacungi jempol. 

                                                           
11

 Anto, Hasil Wawancara, Ngawi, 23 Februari 2022. 
12

 Abdul Karim, Hasil Wawancara, Ngawi, 23 Februari 2022. 
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e. Kondisi sarana prasarana Desa Majasem Kecamatan Kendal 

Kabupaten Ngawi 

Sarana prasarana di Desa ini sangatlah cukup hanya saja 

mungkin perlu untuk dikembangkan kembali seperti sarana 

perpustakaan umum yang berada dikantor Desa. Sedangkan untuk 

sarana pendidikan baik dari jenjang PAUD sampai dengan jenjang 

SMA hingga pondok pesantren sudah ada dan sudah berkembang 

pesat di Desa Majasem. Begitu juga sarana beribadah sudah  sangat 

cukup, Kemudian desa ini sudah banyak juga sumur bor sebagai 

sarana pengairan air untuk masarakat serta ada juga Posyandu dan 

Poskamling. Sedangkan sarana olahraga, desa sudah menyediakan 

gedung didekat kantor desa dan satu lapangan atau Gor kecil desa.  
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B. Data Khusus 

1. Profil Singkat Narasumber 

Jumlah pelaku aborsi yang ada di Desa Majasem yang akan 

peneliti gunakan sebagai penelitian ada tiga orang. Di mana dari ketiga 

pelaku tersebut merupakan anak remaja yang masih duduk di bangku 

sekolah menengah atas. Sehingga dari ketiga pelaku aborsi yang 

dilakukan remaja di Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten 

Ngawi  tersebut memiliki berbagai motif. 

a. Profil Narasumber 

Bahwa berdasarkan pemaparan di atas, ketiga pelaku sebagai 

narasumber utama di dalam penelitian ini. Berikut profil singkat 

narasumber: 

1) Mbak T 

Mbak T lahir di Ngawi tanggal 7 January 2001, pada saat 

melakukan aborsi Mbak T masih duduk dibangku SMA kelas 

satu naik kelas dua pada waktu itu, adanya motif kesengajaan  

yang membuat Mbak T melakukan aborsi dengan pendidikan 

dan lingkungan keluarga. Adapun usia Mbak T pada waktu itu 

belum cukup umur maka tidak ada pertanggung jawaban secara 

khusus mengenai aborsi tersebut. 
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2) Mbak K 

Mbak K lahir di Ngawi tahun 2001, adapun usia Mbak K 

pada waktu itu sekitar 17 tahun. Mbak T yang pada waktu itu 

duduk dibangku sekolah menengah atas yang membedakan usia 

kandungan janin. Dengan motif sama kesengajaan melakukan 

aborsi karena hamil di luar pernikahan . 

3) Mbak D 

Mbak D lahir di Magetan tahun 1998, adapun usia Mbak D 

pada waktu melakukan aborsi sekitar 18 tahun, dengan usia 

kadungan sekitar 4 bulan. Dengan motif  ketidak sengajaan yang 

karena hamil di luar nikah dengan alasan dorongan keluarga. 

2. Motif Aborsi Menurut Pelaku di Desa Majasem 

  Dalam melakukan suatu perbuatan, motif merupakan 

hal yang paling mendasar terjadinya suatu perbuatan. Karena tanpa 

adanya  motif perbuatan tidak akan dapat terlaksanakan, apalagi 

jika terdapat faktor lain yang menjadi pendukung dalam proses 

tersebut. Namun secara garis besar ketiga pelaku aborsi di Desa 

Majasem memiliki motif dari pada tindakan yang mereka lakukan. 

Motif kesengajaan dan tidak tersebut menjadikan mereka secara 

tidak langsung melanggar norma Agama dan Hukum. 

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para pelaku 

aborsi mengenai motif mereka antara lain: 

a) Motif Sengaja Mbak T 
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 Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan 

Mbak T, sebagai berikut: 

 “Memang motif saya pribadi melakukan aborsi tersebut 

ialah sengaja karena faktor pendidikan, karena waktu itu 

saya duduk dibangku sekolah menengah atas di kelas satu 

naik kelas dua saya takut jika nanti saya dikeluarkan dari 

sekolah dan saya malu dengan teman-teman pada waktu 

itu kondisi saya sedang hamil. Ya, sebenarnya memang 

itu perbuatan yang dilarang tetapi saya pikir jalan yang 

harus diambil aborsi Mbak, begitu juga keiginan keluarga 

saya khususnya orang tua saya”.
13

 

 

 Adanya motif kesengajaan menjadikan Mbak T melakukan 

aborsi dengan faktor pendidikan jika tidak dilakukan aborsi 

menurut pengakuan Mbak T takut jika dikeluarkan dari sekolah 

serta adanya dukungan kedua orang tua. 

b) Motif Sengaja Mbak K 

Dalam wawancara dengan Mbak K, sebagai berikut: 

“Motif kesengajaan dengan faktor lingkungan yang 

menjadikan saya mengambil keputusan aborsi ini. 

Karena rasa malu yang nantinya akan saya rasakan jika 

tidak saya lakukan aborsi ini Mbak. Saya sebenarnya 

juga tidak tega karena kesalahan yang saya perbuat 

sendiri menjadikan orang tua juga menanggung akibat 

dikemudian hari, ya walaupun tidak ada sanksi sosial 

dimasyarakat saya secara kusus, tapi malu Mbak belum 

menikah sudah hamil duluan”.
14

 

 

 Jadi selain motif kesengajaan faktor lingkungan juga 

mengakibatkan terjadinya aborsi yang dilakukan Mbak K 

faktor tersebut juga menjadikan pelaku melakukan perbuatan 
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 Mbak T, Hasil Wawancara, Ngawi, 7  Februari 2022. 
14

 Mbak K, Hasil Wawancara, Ngawi, 9 Februari 2022. 
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aborsi. Karena rasa malu yang mereka rasakan dikemudian hari 

menjadikan mereka melakukan aborsi. 

c) Motif Tidak Sengaja Mbak D 

 Berbeda dengan kedua pelaku aborsi di atas Mbak D 

melakukan aborsi dengan motif ketidak sengajaan serta faktor 

ekonomi pasti akan selalu berperan menjadi motif pendukung. 

Seperti yang dipaparkan Mbak D dalam wawancara ini: 

 “Mengenai motif saya aborsi sebenarnya tidak sengaja 

dengan faktor desakan orang tua disamping pendidikan, 

ekonomi keluarga saya Mbak, Walaupun sebenarnya saya 

belum paham hal itu karena saya pada waktu itu masih 

dibangku sekolah tetapi pasti kedepanya jika saya tidak 

dinikahi pacar saya hidup saya juga bagaimana Mbak kan 

kasian orang tua saya juga Mbak”.
15

 

 

 Jadi kalau menurut Mbak D, motif  melakukan aborsi ialah 

ketidak sengajaan dengan faktor keluarga dan ekonomi. Karena 

pada dasarnya selain kita harus mampu dalam hal mendidik 

dan merawat kita juga harus ada biaya untuk kebutuhan sehari-

hari kedepan nantinya. 

3. Faktor-faktor Terjadinya Motif Aborsi di Desa Majasem  

Di dalam suatu tindakan atau perbuatan, tentu terdapat 

berbagai faktor yang menjadi dasar motif suatu tindakan tersebut. 

Pada umumnya, faktor yang mempengaruhi seorang remaja dalam 

melakukan perbuatan yaitu salahnya memilih lingkup pertemanan. 

Akan tetapi dalam permasalahan di Desa Majasem ini, tentu ada 

                                                           
15

 Mbak D, Hasil Wawancara, Ngawi, 9 Februari 2022. 
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beberapa faktor lain yang mengharuskan remaja melakukan 

perbuatan  aborsi. 

Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan dari ketiga 

pelaku aborsi terdapat faktor lain yang mengharuskan mereka 

melakukan aborsi, antara lain, yang menjadi dasar bagi mereka 

untuk melakukan aborsi yang dinilai tindakan tersebut sangat 

dilarang baik oleh hukum Agama ataupun hukum positif. Ketiga 

pelaku aborsi melakukan perbuatan aborsi tersebut karena hamil 

di luar pernikahan yang tidak diinginkan akibat pergaulan bebas 

serta  posisi pelaku pada saat itu masih di bawah umur dan dengan 

dorongan keluarga.  

 Hasil wawancara Mbak T, salah satu pihak yang melakukan 

aborsi dengan motif kesengajaan karena faktor pendidikann 

mengatakan bahwa: 

“Begini Mbak, kan dulu saya sekolah di kota dan banyak 

mengenal teman-teman baru yang notabennya dari kalangan 

keluarga kaum elit. Pada waktu itu saya kenal dengan teman 

laki-laki yang beda sekolah dengan saya sebelumnya saya 

juga sudah lama mengenalnya kurang lebih 1 tahunan karena 

dia teman saya waktu SMP. Lalu kita pacaran dan sering 

pergi berdua, sampai kita lupa bahwa kita belum ada ikatan 

yang halal dan pada akhirnya saya ketahuan hamil, saya 

memutuskan untuk berhenti sekolah tetapi orangtua saya 

tidak mengizinkan sehingga saya dan orangtua mengambil 

keputusan untuk melakukan tindakan aborsi tersebut”.
16

 

 

Menurut keterangannya Mbak T, di atas melakukan 

hubungan tersebut atas dasar awal suka sama suka dan tidak 

                                                           
16

  Mbak T, Hasil Wawancara, Ngawi, 7 Februari 2022. 
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memikirkan akibatnya. Sehingga, mereka menjalani hubungan 

pacaran yang mendalam dan melakukan hubungan layaknya 

suami istri sampai hamil di luar perikahan. Faktor inilah yang 

menjadikan pelaku melakukan aborsi serta desakan dari pihak 

keluarga. Semua itu dilakukan semata-mata untuk menghindari 

rasa malu terhadap masyarakat sekitar. 

4. Pertanggung Jawaban Aborsi Menurut Pelaku di Desa 

Majasem 

  Pertanggung jawaban merupakan pembebanan atas akibat 

dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dengan 

sengaja atau tidak sengaja melakukan, mengetahui, mendukung 

maksud dan tujuan dari perbutan tersebut. Dalam aborsi yang 

terjadi di Majasem ketiga pelaku dapat dikatakan juga sebagai 

korban, karena terdapat orang tua sebagai pedukung terjadinya 

aborsi tersebut. Apalagi jika perbuatan tersebut sudah masuk  

pidana dan menghilangkan nyawa memang sebaiknya ada 

pertanggung jawaban. Namun, pastinya ketiga pelaku aborsi di 

Desa Majasem memiliki pandangan terhadap bagaimana harusnya 

pertanggung jawaban itu dilaksanakan.  

 Karena pada dasarnya pelaku dalam kasus aborsi di 

Majasem juga dapat disebut sebagai korban yang memiliki hak 

untuk hidup begitu juga dengan janin yang berada di dalam 

kandungannya. 
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 Berdasarkan hasil  wawancara  terhadap ketiga pelaku 

aborsi menurut Mbak D mengenai belum adanya pertanggung  

jawaban. 

 “Memang pada waktu itu saya sendiri juga menjadi korban 

ya Mbak, perbutan seperti aborsi itu harus dipertanggung  

jawabkan atau tidak. Karena saya juga hidup di desa dan 

tidak ada yang tau selain yang ikut menjadi saksi saya waktu 

melakukan aborsi tersebut. Dan Alhamdulillah juga sampai 

saat ini semua hidup saya berjalan baik-baik saja”.
17

 
 

 Jadi mengenai pertanggung jawaban yang seharusnya 

ada, menurut Mbak D ditiadakan dengan berbagai pertimbangan 

antaranya yaitu usia mereka yang masih di bawah umur hingga 

adanya hak-hak Mbak D sebagai wanita yang  menjadi korban. 
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 Mbak D, Hasil Wawancara, Ngawi, 9 Februari 2022. 
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BAB  IV 

ANALISIS DATA 

A. Motif Pelaku Aborsi Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam di Desa 

Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi 

Motif merupakan alasan yang paling mendasar ketika seseorang 

ingin melakukan perbuatan. Dalam perbuatan akan dikatakan salah, benar 

serta penjatuhan hukuman tergantung motif awal yang seseorang 

melakukan perbuatan tersebut.  Berdasarkan pada hasil penelitian di dalam 

BAB III, motif aborsi yang dilakukan menurut ketiga pelaku di Desa 

Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi berbeda ada yang 

dilakukan aborsi dengan adanya dua motif. 

 Pertama, motif sengaja atau kesengajaan yang dilakukan oleh 

narasumber pertama Mbk T dan narasumber  kedua  Mbak K dengan 

faktor pendidikan sebagai alasan utama sehingga kedua pelaku melakukan 

aborsi secara sengaja dan dirasa penting dalam mencari pekerjaan nantinya 

untuk masa depan mereka. Sedangkan, jika dengan kondisi hamil di luar 

pernikahan akan mengakibatkan tidak dapat melanjutkan pendidikan dan 

timbul perasaan malu terhadap teman-teman mereka, maka kedua pelaku 

lebih memilih jalan melakukan aborsi tersebut walaupun sebenarnya tidak 

diperbolehkan karena bagaimanapun jika aborsi dilakukan dengan sengaja 

tanpa alasan yang dibenarkan maka tetap tidak diperbolehkan.  

  Kedua, terdapat motif tidak sengaja atau dengan kata lain ketidak 

sengajaan pelaku aborsi di Desa Majasem oleh Mbak D sebagai
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narasumber ketiga. Adapun faktor yang mempengarui terjadinya aborsi 

ialah karena faktor ekonomi dan desakan dari kedua orang tua sehingga 

tidak terdapat pilihan lain selain melakukan aborsi. Sedangkan ketidak 

sengajaan dalam melakukan aborsi dalam hukum pidana islam harus 

terdapat kesertaan alasan yang sesuai seperti halnya apabila dalam keadaan 

darurat dan jika tidak dilakukan aborsi maka salah satu dari keduanya atau 

ibu bayi akan meninggal dunia. 

 Motif di dalam kasus aborsi yang dilakukan ketiga pelaku di Desa 

Majasem tersebut sebenarnya belum dibenarkan untuk  melakukan aborsi. 

Adapun kedudukan hukum aborsi sendiri di Indonesia perlu dilihat 

kembali dengan apa yang menjadi tujuan dari aborsi tersebut, sebagian 

masyarakat menganggap bahwa aborsi merupakan tindak pidana. Tetapi 

ketiga pelaku aborsi di Majasem juga dapat dibilang sebagai korban 

karena adanya motif ketidak sengajaan dan faktor pendukung dari keluarga 

sehingga mengakibatkan mereka melakukan aborsi. 

Selanjutnya apabila dilihat dari hukum pidana Islam motif yang 

dilakukan para pelaku dalam aborsi sebenarnya bertentangan dengan 

konsep pemeliharaan jiwa yang ada di dalam hukum pidana islam yang 

mana apabila seseorang melakukan pembunuhan dengan sengaja tanpa 

adanya alasan tertetu maka dosa baginya karena hak setiap manusia ialah 

hak untuk hidup, yang suci dan tidak boleh dirusak kesempurnaannya, 

tidak heran jika harus dijaga dan dipelihara.  
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Seperti yang diterangkan dalam surat Al-Isra’ ayat 33 yang 

berbunyi sebagai berikut: 

ُ اَِلَّ تِاْلَحّقِۗ َوَهْي قُتَِل َهْظلُْىًها فَقَذْ َجعَْلٌَا ِلَىِليِّه  ُصْلٰطًٌا فَََل َوََل تَْقتُلُ  َم ّٰللاه  يُْضِشْف ىا الٌَّْفَش الَّتِْي َحشَّ

ٌُْصْىًسا                                                                             فًِّ اْلقَتِْلۗ اًَِّٗه َكاَى َه

 

Artinya: 

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah 

(membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan 

barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah 

memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu 

melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang 

yang mendapat pertolongan.” 

  Kaitanya dengan motif aborsi yang dilakukan ketiga pelaku di Desa 

Majasem, yang mana motif tersebut sebenarnya bukan hanya dari diri 

mereka sendiri tetapi masih terdapat faktor yang menjadi pendukung lain 

dibalik terjadinya motif aborsi seperti motif ketidak sengajaan dan terdapat 

faktor campur tangan orang tua sebagai pendukung sehingga jika dilihat 

dengan hukum pidana islam sendiri belum dapat disalahkan karena 

sejatinya ketiga pelaku juga merupakan korban. Namun dengan adanya 

kejadian aborsi tersebut mereka akan lebih faham dan berfikir mengenai 

motif ketika ingin melakukan suatu perbuatan agar tidak menjadi resiko 

besar nantinya bagi mereka. 
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B. Tanggung Jawab Pelaku Aborsi Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam 

di Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. 

Aborsi sudah bukan rahasia lagi, terutama dengan meluasnya 

pergaulan bebas pada saat ini, semakin banyaknya kasus-kasus kehamilan 

di luar pernikahan dan berbagai keragaman motivasi. Sehingga hal 

tersebut mendorong orang-orang untuk menggugurkan kandungan demi 

menghilangkan aib. Apalagi perempuan dan anak remaja merupakan 

kelompok yang amat rentan menjadi korban kejahatan. Alasan aborsi, 

memang banyak mengandung kontroversi, ada yang menyebut sebagai 

perbuatan pembunuhan dan bahkan melanggar atas nama agama karena 

mereka sejatinya menyatakan bahwa bayi yang berada dalam kandungan 

ialah titipan sang pencipta dan mempunyai hak untuk hidup sehingga 

harus dipertahankan. 

Aborsi dalam bahasa Arab disebut dengan Al-ijhâd yang 

mengandung makna tindakan membuang janin pada masa sempurna 

dengan cara tertentu. Sedangkan istilah yang digunakan para ulama ialah 

isqâth yang mengandung makna perbuatan penggugguran janin pada usia 

kehamilan 4 sampai 7 bulan.
1
  Para ulama juga memiliki pandangan yang 

berbeda mengenai hukum melakukan aborsi, Mazhab Hanafi dan Hambali 

mengatakan bahwa hukum aborsi mubah apabila ada uzur (karena 

mengganggu kesehatan sang ibu yang menyebabkan kematian atau 

menyebabkan janin cacat apabila tidak dilakukan pengguguran), 

                                                           
1
 Gus Arifin, Sundus Wahidah, Fikih Wanita Dalam Pandangan Empat Mahzab (Jakarta: 

PT Elex Media Komputindo, 2018), 192. 
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hukumnya akan menjadi makruh apabila aborsi dilakukan tanpa adanya 

uzur, tetapi apabila dilakukan tanpa adanya uzur dan mendatangkan 

kemudhorotan maka hukumnya haram atau dosa. Berbeda dengan 

pendapat mazhab Maliki hukum melakukan pengguguran atau aborsi 

dikatakan haram meskipun usia kehamilan belum mencapai 40 hari, tetapi 

jika kandungan yang digugurkan sudah mencapai 40 hari maka mutlak 

hukumnya haram. Sedangkan berbeda juga dengan pendapat yang 

disampaikan oleh mazhab Syafi’i, yaitu apabila kandungan berusia 40 

sampai dengan 45 hari maka dihukumi makruh dengan persetujuan kedua 

belah pihak yaitu suami istri sehingga nantinya tidak mendatangkan 

kemudharatan. Namun, jika usia kehamilan lebih dari batas yang 

ditentukan maka hukumnya akan haram atau dosa.  

Selanjutnya mengenai tanggung jawab aborsi di Desa Majasem 

yang dilakukan oleh ketiga pelaku yang telah dipaparkan pada BAB III. 

Apabila sesuai dengan hukum pidana Islam seharusnya terdapat unsur-

unsur pertanggung jawaban seperti menjalankan hukuman Qisas ataupun 

diat. Namun, yang terjadi ketiga pelaku tidak ada pertanggung jawaban 

mengenai aborsi yang telah lakukan.  Dalam hal ini sebenarnya perbuatan 

tersebut hendaknya dipertanggung jawabkan karena perbuatan aborsi yang 

masih dalam kandungan terhadap janin yang tidak berdosa menjadi 

korban. Tetapi  kenyataannya ketiga pelaku aborsi tersebut juga disebut 

sebagai korban kareana mereka juga memiliki hak atas apa yang mereka 

lakuakan. 
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Jadi dari kesimpulan di atas bahwa ketiga pelaku aborsi di Desa 

Majasem tidak sepenuhnya dapat disalahkan dan dimintai pertanggung 

jawaban karena mereka sendiri pada keyataannya juga menjadi korban atas 

apa yang mereka perbuat. Di sisi lain islam sendiri bukan agama yang 

kaku, tetapi dinamis yang memandang kehidupan manusia dari berbagai 

sudut sehingga dari permasalahan aborsi tersebut dapat diambil jalan 

tengah dengan tidak sepenuhnya kesalahan pelaku aborsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

62 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasar pada penelitian di atas yang berjudul Tinjauan Hukum 

Pidana Islam Terhadap Aborsi (Studi Kasus di Desa Majasem Kecamatan 

Kendal Kabupaten Ngawi) dapat ditarik kesimpulan:  

1. Terkait motif ketiga pelaku aborsi di Desa Majasem berbeda-beda 

adapun motif tersebut ialah sengaja dan tidak  sengaja dengan adanya 

faktor yang mempengaruhi motif tersebut antara lain faktor pendidikan, 

ekonomi dan keluarga. Apabila, ditinjau dari hukum pidana Islam aborsi 

dengan sengaja dapat dihukumi qisas tetapi apabila tidak disengaja maka 

dapat dilihat dari faktor terjadinya aborsi. Dalam kasus ini aborsi 

memang tidak dibenarkan tetapi  pelaku aborsi juga menjadi korban. 

2. Terkait tanggung jawab ketiga pelaku aborsi, apabila ditinjau dari 

hukum pidana Islam pelaku dikenai pertanggung jawaban qisas, tetapi 

dalam kasus ini pelaku tidak dapat disalahkan sebab pelaku aborsi 

merupakan korban. Seharusnya, keluarga juga dapat disebut sebagai 

pelaku karena keluarga merupakan faktor pendorong pelaku untuk  

melakukan tindakan aborsi.  
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B. Saran 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis ada 

beberapa masukan dalam mengantisipasi terjadinya hal-hal atau kejahatan 

yang terjadi pada para remaja khususnya. Adapun saran ditujukan kepada: 

1. Bagi orang tua dan masyarakat, diharapkan agar lebih 

meningkatkan kewaspadaannya dalam menjaga dan melindungi 

anak, tanamkan akhlak yang baik karena anak pada masa 

pubertas masih memiliki pola pikir yang berubah-ubah. 

2. Bagi pelaku atau anak remaja  

Diharapkan lebih berhati-hati dalam memilih pertemanan 

karena zaman kemajuan seperti sekrang ini banyak sekali 

godaan-godaan yang menjerumuskan kedalam hal-hal yang 

kurang baik khususnya bagi remaja perempuan. Sehingga 

dalam hal ini remaja harus pandai memilah teman agar tidak 

merugikan diri sendiri, keluarga dan lingkungan masyarakat. 
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