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MOTTO 

 

                            

       

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini kepada perempuan yang berzina 

atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini 

melainkan oleh lak-laki yang berzina atau laki-laki msyrik, dan yang 

demikianitu diharamkan atas oran-orang yang beriman (Qs. An-Nuur:3)
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ABSTRAK 

SELVI DWI MARISTA,2018. Analisa Fiqh Dan UU Perlindungan Anak terhadap 

Pernikahan Remaja Sekolah Yang Hamil Diluar Nikah Di SMKN 1 Geger 

Skripsi Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dewi Iriani,M.H 

Kata Kunci: Kawin hamil, Hukum Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan 

Anak. 

Berdasarkan data awal yang penulis temukan di SMKN 1 Geger remaja 

sekolah yang hamil diluar nikah mayoritas disebabkan pergaulan yang bebas dan 

kebebasan orang tua terhadap anaknya, nikah diasumsikan sebagai keputusan terahir 

untuk mengahiri sekolah. Remaja sekolah yang hamil diluar nikah harusnya 

menempuh pendidikan dan dirasa belum mencapai umur menurut Undang-Undang 

perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat 

ditarik beberapa rumusan masalah, antara lain yaitu (1) Bagaimana analisis Fiqh dan 

UU perlindungan anak terhadap remaja sekolah yang hamil diluar nikah? (2) 

Bagaimana analisis Fiqh dan UU Perlindunga anak terhadap sanksi remaja sekolah 

yang hamil diluar nikah? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) . Oleh karena 

itu, peneliti melakukan penelitian di SMKN 1 Geger , dan untuk sumber datanya 

peneliti mengambil sumber data primer yaitu Guru SMKN 1 Geger dan Pelaku 

Kawin Hamil dan sumber data sekunder yaitu dari buku-buku sebagai rujukan. 

Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan (1) Realitas terhadap 

pernikahan kawin hamil tidak di SMKN 1 Geger tidak bertentangan dengan Fiqh 

karena dilihat dari realitas beberapa pendapat guru memahami kawin hamil dan 

mengetauhi hukumnya, adapun Guru membolehkan kawin hamil berdasarkan  

pendapat Ulama Syafi’iyah, Hanafi dan Ibn Hazm dan Kompilasi Hukum Islam dan 

ada beberapa guru yang berpendapat mengenai kawin hamil yang melarang 

berdasarkan Ulama Hamabiah dan Malikiyah (2) Realitas sanksi dalam perkara kawin 

hamil di SMKN 1 Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun adalah point, 

klarifikasi sanksi dan terhadap siswa yang hamil diluar nikah akan di kembalikan 

kepada orang tua atau di keluarkan dari sekolah , sebagimana menurut tata tertib 

sanksi ini diberikan agar memberikan efek jera bagi para pelaku. Berdasarkan 

Undang-Undang Perlindungan anak Pasal 9 ayat 1 . dijelaskan setiap anak berhak 

memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan 

tingkat kecerdasan sesuai minat dan bakatnya teteapi pada kenyataanya remaja 

sekolah yang hamil diluar nikah itu dikeluarkan. 

 
 



 

ix 
 

KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan 

kekedudukan mulia bagi hamba-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat 

waktunya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan 

kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman 

kegelapan ke zaman terang benderang yakni agama Islam. 

Dengan berkat rahmat Allah SWT dan petunjuk-Nya alhamdullilah penulis 

dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ANALISA FIQH DAN UU 

PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PERNIKAHAN REMAJA SEKOLAH 

YANG HAMIL DILUAR NIKAH DI SMKN 1 GEGER”.  

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa 

dorongan, bimbingan dan motivasi-motivasi yang bersifat moril maupun material dari 

berbagai pihak tidak akan mampu menulis skripsi ini dengan baik dan sempurna. 

Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih  yang tak terhingga 

kepada: 

1. Ibu Dr. Hj. Siti Maryam Yusuf, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo yang telah menerima penulis  untuk menuntut ilmu di lembaga 

pendidikan ini. 

2. Bapak Dr. H. Moh. Munir, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

3.  Bapak Dr. Miftahul Huda, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyah 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 



 

x 
 

4. Ibu Dewi Iriani, M.HI.  juga selaku pembimbing yang telah bersedia 

membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran dan ketlatenan serta 

memberikan saran demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik. 

5. Kepada Semua mahasiswa IAIN Ponorogo yang sudah menikah sudah membantu 

dalam pengalihan data demi suksesnya skripsi ini. 

6. Serta semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya penyusunan 

skripsi ini yang tak mungkin disebutkan semuanya satu-persatu. 

Karya ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang 

membangun dari semua pihak senantiasa penulis harapkan. Semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca umumnya. Semoga Allah SWT 

senantiasa memberikan ridha-Nya. Aminn. 

       

               Ponorogo, 31 Mei 2018 

                  Penulis, 

 

 

 

 

 

                                                         SELVI DWI MARISTA 

                                                 NIM: 210114122 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 
 

DAFTAR ISI  

 

HALAMAN SAMPUL ....................................................................................  i 

HALAMAN JUDUL ........................................................................................   ii 

HALAMAN PERSETUJUAN .........................................................................  iii 

HALAMAN PPENGESAHAN .......................................................................  iv 

MOTTO  .........................................................................................................  v 

HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................  vi 

ABSTRAK .......................................................................................................  viii 

KATA PENGANTAR .....................................................................................  ix 

HALAMAN DAFTAR ISI ..............................................................................  xi 

HALAMAN TRANSILITERASI ....................................................................  xv 

BAB I :  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah ..........................................................  1 

B. Rumusan Masalah ...................................................................  5    

C. Tujuan Penelitian.....................................................................  5 

D. Manfaat Penelitaian .................................................................    6 

E. Kajian Pustaka .........................................................................  6 

F. Metode Penelitian ....................................................................  10 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian ........................................  10   

2. Lokasi Penelitian ...............................................................    11 

3.  Sumber Data .....................................................................   11 



 

xii 
 

4. Teknik Pengumpulan Data ................................................  12  

5. Teknik Analisis Data .........................................................  13 

6. Pengecekan Keabsahan Data  ............................................  15 

7. Sistem Pembahasan ...........................................................  16 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

A. Pandangan Islam Tehadap Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan .......................................................  19 

2. Dasar Hukum Perkawinan..................................................  20 

3. Rukun dan Syarat Perkawinan ...........................................  21 

4. Tujuan Pernikahan .............................................................  23   

B. Perkawinan Menurut Undang-Undan Perkawinan 1974..........  25 

C. Peerkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam ..........................  27 

D. Pandangan Islam terhadap Kawin Hamil .................................  27 

1. Pengertian Kawin Hamil ....................................................  27 

2. Pandangan Ulama terhadap Hukum Kawin Hamil ............  30 

3. Dasar Hukum Kawin Hamil ...............................................   33  

E. Konsep Perlindungan Anak .....................................................  35 

BAB III: PAPARAN DATA LAPANGAN TERHADAP HUKUM 

PERKAWINAN REMAJA SEKOLAH YANG HAMIL 

DILUAR NIKAH DI SMKN 1 GEGER 

A. Gambaran umum SMKN 1 Geger ...........................................   39 

1. Profil SMKN 1 Geger ........................................................  39 

2. Visi dan Misi SMKN 1 Geger ...........................................  40 



 

xiii 
 

3. Tata Tertib SMKN 1 Geger ...............................................  40 

4. Hak-Hak Peserta Didik ......................................................  40 

B. Realitas Pernikahan Remaja Sekolah yang Hamil Diluar Nikah 

di Tinjau dari Fiqh 

1. Realitas  terhadap Hamil diluar Nikah ..............................  42 

2. Realitas Murid terhadap Hamil diluar Nikah ....................  45 

3. Faktor yang menyebabkan Hamil diluar Nikah ................  48 

C. Realitas terhadap Sanksi terhadap murid yang Hamil diluar 

Nikah ditinjau dari UU Perlindungan Anak 

1. Sanksi yang diberikan Sekolah terhadap Murid yang Hamil 

diluar Nikah .......................................................................  51 

2. Resiko yang ditanggung bagi Siswa yang Hamil diluar 

Nikah .........................................................................            53 

BAB IV: ANALISIS FIQH DAN UU PERLINDUNGAN ANAK 

TERHADAP PERNIKAHAN REMAJA SEKOLAH YANG 

HAMIL DILUAR NIKAH DI SMKN 1 GEGER 

A. Analisis Fiqh dan UU Perlindungan Anak terhadap Pernikahan 

Remaja Sekolah yang Hamil Diluar Nikah  ...........................  56 

B. Analisis UU Perlindunga Anak terhadap Sanksi Remaja 

Sekolah yang Hamil Diluar Nikah .........................................  62 

BAB V:  PENUTUP 

A. Kesimpulan ............................................................................  68 

B. Saran-saran .............................................................................    69 



 

xiv 
 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xv 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

1. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman 

transliterasi berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah IAIN 

Ponorogo 2017 sebagai berikut: 

Arab Indonesia Arab Indonesia 

ḍ ض ׳ ء  

ṭ ط B ب  

ẓ ظ T ت  

 ‘ ع Th ث

 Gh غ  j ج

 F ف  {h ح

 Q ق Kh خ

 K ك  d د

 L ل Dh ذ

 M م R ر

 N ن Z ز

 W و S س

 H ھ Sh ش

ṣ ص  Y ي 

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan 

horisontal di atas huruf a>, i>  

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab di transliterasikan dengan menggabung dua 

huruf  “ay” dan “aw” 

Contoh : Bayna, ‘layhim, qawl, mawd}u>‘ah 
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4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum 

terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring. 

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

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir. 

Contoh  : 

Ibn Taymi>yah bukan Ibnu Taymi>yah. Inna al-di>n `inda Alla>h al-Isla>m bukan Inna 

al-di>na ‘inda All>h ial-Isla>mu. …. Fahuwa wajib bukan Fahuwa wajibu dan bukan 

pula Fahuwa wa>jibun. 

6. Kata yang berakhir dengan dan berkedudukan sebagai sifat (na’at)  dan ida>fah 

ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan muda>f ditransliterasikan dengan “at”. 

Contoh  : 

a. Na’at dan Muda>filayh :Sunnah sayyi’ah, al-maktabah al-       

mis}riyah. 

b. Mud{a>f   : mat}ba’at al-‘a>mmah. 

7. Kata yang berakhir dengan ya’ mushaddadah (ya’ bertashdid) ditransliterasikan 

dengan I>. Jika I> diikuti dengan ta> marbu>t}ah maka transliterasinya adalah i>yah. 

Jika ya bertashdid berada ditengah kata ditransliterasikan dengan yy. 

Contoh  :  

1. al- Ghaza>li>, al-Nawa>wi> 

2. Ibn Taymîyah. al-Jawzi>yah. 

3. Sayyid, mu’ayyid, muqayyid.
2
 

 

 

                                                           
2
Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Ponorogo: Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas 

Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2018), 57. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam 

kehidupan masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita  

dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak 

saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.
1
 

Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau 

rohani, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, 

tetapi unsur bathin atau rokhani juga mempunyai peranan yang penting dalam 

membentuk keluarga yang bahagia.
2
 

Setiap pasangan yang akan menikah harus memperhatikan faktor-faktor 

yang dapat menjadikan rumah tangga yang harmonis yang penuh 

kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Islam menginginkan pasangan suami 

isteri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut 

bersifat langgeng. Ada keharmonisan diantara suami isteri yang saling 

mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai 

dalam rumah tangganya. Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, 

yakni rumah tangga sakinah, mawaddah, warohmah 

                                                           
1
Soerojo Wingnjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat (Jakarta: PT. Toko 

Gunung Agung, 1967),122. 
2
Penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
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Artinya:Ada tiga kata kunci yang disampaikan Allah SWT dalam ayat 

tersebut,  dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut 

Islam, yaitu sakinah (as-sakinah), mawadah (al-mawaddah), dan rahmat (ar-

rahmah).  

Keluarga islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman 

(Sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Ia terdiri 

dari istri yang patuh dan setia, suami yang tulus, ayah yang penuh kasih 

sayang dan ramah. Hal tersebut dapat tercapai bila masing-masing anggota 

keluarga tersebut megatauhi hak dan kewajiban. .
3
 

Pada zaman globalisasi seperti saat ini terlihat masih ada saja masyarakat 

yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, padahal masyarakat sedang 

di tuntut untuk meningkatkan kualitas pendidikanya. Dan lebih menarik yaitu 

perkawinan usia muda justru terjadi dikalangan muslim, baik yang hidup di 

perdesaan atau di kota. Perkawinan bukan merupakan sekedar perbuatan 

hukum yang menimbulkan akibat hukum yang baik yang berupa hak maupun 

kewajiban bagi kedua belah pihak. Masalah perkawinan bukan hanya sekedar 

memenuhi kebutuhan bilogis dan keinginan manusia akan tetapi lebih dari itu 

, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita.
4
  

Keadaan tersebut tidak bisa dilakukan apabila perkawinan dilakukan 

apabila perkawinan dilaksanakan dalam usia yang terlalu muda, pengetauhan 

                                                           
3
 Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat (Jakarta: Rajawali Pres, 2010),17-18. 

4
Djoko Prasojo dan Kentut Mrtika, Asas-asa Hukum Perkawinan di Indonesia,( Jakarta: 

Bina Aksara, 1987), 2 
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tentang berumah tangga dan keterampilan nafkah harus menjadi pegangan. 

Kerampilan tersebut tidak bisa didapatkan dengan mudah apaibila 

perkawinan dilaksanakan dalam usia ang terlalu muda karena kurangnuya 

persiapan. Dengan tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan 

dan untuk ketenangan, ketrentraman dan cinta serta kasih sayang. 

Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa pernikahan 

adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja.
5
 

Hasil wawancara di SMKN 1 Geger dari gurunya secara langsung 

bahwa banyaknya masalah tentang remaja hamil diluar nikah, ada empat 

masalah penyebab terjadinya remaja sekolah yang hamil diluar nikah 

yaitu, pertama menurut Bapak Nasrudin  faktor penyebabnya orang tua 

yang keluar negeri mereka yang hanya tinggal dengan neneknya sehigga 

kontrol keluarga yang kurang.
6
 Kedua menurut Bapak Udin faktor 

pergaulan kalau kita lihat teknologi yang maju tidak perlu bertatap muka 

kita usdah bisa bergaul celah disini bagaimana perilaku-perilaku itu bisa 

masuk remaja dengan adanya internet sering kali terjadi, kalau anak 

tidak dibekali keagamaan yang kuat maka awalnya baik-baik kalau 

terpengaruh lama kelamaan akan terpengaruh.
7
 Ketiga menurut Ibu 

Metty faktor yang menyebabkan anak hamil diluar nikah coba-coba 

anak itu hanya mencari kesenangan tidak mengetauhi dampak yang akan 

                                                           
5
Rohman Ghazali, Fiqih Munakahat (Jakarta: Prahada Media.2003), 36. 

6
 Bapak M.Nasrudin Rosyid, Hasil wawancara, 11 April 2018. 

7
 Bapak Udin, Hasil wawancara, 11 April 2018. 
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didapat.
8
 Keempat Ibu Ita menjelaskan anak itu hamil diluar nikah 

karena diberikan kekebasan kepada orang tua mau pergi kemana saja, 

kurangnya kontrol kepada anak sehingga anak itu merasa bebas berbuat 

apa saja, biasanya itu terjadi orang tuanya sudah tua dan bisa orang 

tuanya tidak serumah. 
9
Jika orang tua tidak mengarahkan dengan benar 

maka akan menjadi penyebab kehancuran anak, termasuk salah satu 

penyebab kehamilan diluar nikah. Peran guru disini hanya mendidik 

pada waktu disekolah dan disekolah sudah ada sosialisasi mengenai 

Seks bebas dan bahaya HIV & AIDS. 

Berdasarkan data awal yang penulis temukan di SMKN 1 Geger  

remaja sekolah yang hamil diluar nikah mayoritas disebabkan pergaulan 

yang bebas dan kebasan orang tua terhahap anaknya. Nikah diasumsikan 

sebagai keputusan terahir untuk mengahiri sekolahnya. Remaja sekolah 

yang hamil diluar nikah harusnya menempuh pendidikan, dan dirasa 

belum mencapai umur menurut Undang-Undang perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam. 

Oleh sebab itu penulis mengemukakan hasil penelitian awal tentang 

terjadinya pernikahan remaja sekolah di SMKN 1 Geger menurut 

pengamat sementara diketauhi, bahwa minimnya pengawasan orang tua 

yang kurang terhadap anak-anaknya sehingga usia yang masih dini 

                                                           
8
 Ibu Metty, Hasil wawancara, 11 April 2018. 

9
 Ibu Ita, Hasil wawancara, 11 April 2018. 
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banyak melalukakan pernikahan. Hal ini ditunjukan untuk lebih 

menguatkan klaim  akan diterima masyarakat akibat dari tindakan 

mereka dalam ranah ilmaih yang dengan demikian, nantinya masyarakat 

akan lebih paham mengenai pernikahan diusia dini, terlebih lagi yang 

menjadi dasar pertimbangnya adalah hukum islam. Oleh  karena itu 

penulis tertarik untuk meneliti mengenai “ Analisis Fiqh dan UU 

Perlindungan Anak Terhadap Pernikahan Remaja Sekolah yang 

Hamil Diluar Nikah Di  SMKN 1 Geger” 

B. RUMUSAN MASALAH  

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Bagaimana analisis Fiqh dan UU perlindungan anak terhadap remaja 

sekolah yang hamil diluar nikah ? 

2. Bagaimana analisis Fiqh dan UU Perlindunga anak terhadap sanksi 

remaja sekolah yang hamil diluar nikah ? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya 

semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu: 

1. Untuk menjelaskan pendapat Guru dan sangsi yang diberikan sekolah 

terhadap remaja sekolah yang hamil diluar nikah di Sekolah Menengah 

Kejuruan 1 Geger. 
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2. Untuk menjelaskan pandangan guru dan murid mengenai peraturan 

perundang-undangan tentang anak. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

memeberitaukan sangsi yang berikan sekolah terhadap siswa yang 

hamil diluar nikah, dan faktor –faktor-faktor yang menyebabkan hamil 

diluar nikah  

2. Secara Praktis. 

a. Memberikan informasi kepada sekolah untuk lebih menjaga etika 

dan perilaku para siswi Sekolah Menengah Kejuruan 1 Geger 

supaya terhindar dari pergaulan bebas. 

b. Mengedukasi siswa siswi sekolah dalam berprilaku sekolah sehari-

hari agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan, serta memberikan 

pemahaman kepada siswa sekolah akibat dari pergaulan bebas yang 

dapat menyebabkan siswi sekolah hamil diluar nikah . 

E. TELAAH PUSTAKA 

     Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan 

gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti yang sejenis 

yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada 
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pengulangan materi secara mutlak. Penulis menemukan data yang 

berhubungan dengan peneltian yang sedang ditulis, anatar lain: 

     Penelitian Pertama oleh Wiwiyanti Permasalahan dalam perkara yang 

dianalisa oleh Wiwiyanti  dengan judul “ Pernikahan Dini akibat hamil 

diluar nikah ditinjau dari tradisi dan kompilasi hukum islam (KHI) “  skprisi 

mahasiswa fakultas Syariah Prodi peradilan UIN Alauddin Makasar. 

     Permasalahan dalam perkara yang dianalisa oleh peneliti 1) Bagaimana 

Hukum pernikahan diusia dini akibat hamil diluar nikah di tinjau dari 

Tradisi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Amali Kabupaten 

Bone. 2)  Apa Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini 

akibat hamil diluar nikah di Kecamatan Amali Kabupaten Bone..  

     Faktor-faktor yang penyebab terjadinya perkawinan diusia dini akibat 

hamil di luar nikah adalah, kurangnya Pengetahuan atau Pemahaman 

Terhadap Agama, pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua , 

penyalahgunaan teknologi, faktor Pendidikan, faktor telah melakukan 

hubungan biologis, hamil sebelum menikah, faktor ekonomi, faktor adat dan 

budaya.
10

 

     Penelitian Kedua oleh Muhammad Ihsan Nurul Huda Permasalahan 

dalam perkara yang dianalisa oleh Muhammad Ihsan Nurul Huda  dengan 

judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil di Desa Ngrukem 

Kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo“  skprisi mahasiswa fakultas 

Syariah Prodi Ahwal Syaksiyah STAIN Ponorogo. 

                                                           
10

 Wiwiyanti,” Pernikahan Dini akibat hamil diluar nikah ditinjau dari tradisi dan 

kompilasi hukum islam (KHI)” (Skripsi Sarjana,UIN Alauddin,Makasar,2017).xv. 

 



8 
 

 
 

     Permasalahan Permasalahan dalam perkara yang dianalisa oleh peneliti. 

1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alasan kawin hamil bagi 

masyarakat Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. 2) 

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum ditetakanya sangsi 

kawin hamil bagi masyarakat Desa Ngrungkem Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo.3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bentuk 

sangsi terkait kawin hamil di Desa Ngrungkem Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo 

     Dalam perkara mengenai alasan terjadinya kawin hamil suka sama suka 

sehingga melanggar hukum yang ada baik hukum agama maupun ketentuan 

yang ada di perkumpulan Desa Ngrungkem Kecamatan Mlarak Kabupaten 

Ponorogo, bentuk sanksi dalam perkara kawin hamil di Desa Ngrungkem 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo adalah pelaku akan dikeluarkan 

dari perkumpulan serta dikucilkan dimasyarakat.
11

  

     Peneliti Ketiga oleh Maratus Solikhah Permasalahan dalam perkara yang 

dianalisa oleh Maratus Solikhah dengan judul “ Pandangan Hukum Islam 

Terhadap Pernikahan Dini Akibat hamil Diluar Nikah ( Studi kasus di Desa 

Cahya Maju Kecamatan Lampung Kabupaten Ogan Komering Ilir“  

sekeprisi mahasiswa fakultas Syariah dan hukum Prodi Ahwal Syaksiyah 

UIN Raden Saleh Palembang. 

                                                           
11

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

Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo”(Skripsi Sarjan,STAIN 

Ponorogo,2015).vi. 
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 Permasalahan dalam perkara yang dianalisa oleh peneliti. 1) Apa yang 

menyebabkan terjadinya pernikahan dini akibat hamil diluar nikah Studi 

kasus di Desa Cahya Maju Kecamatan Lampung Kabupaten Ogan 

Komering Ilir. 2) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadapa 

pernikahan dini akibat hamil diluar nikah ( Studi kasus di Desa Cahya Maju 

Kecamatan Lampung Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

      Bahwa pandangan masyarakat Desa Cahya Maju terhadap pernikahan 

dini akibat hamil diluar nikah. Pada umumnya masyarakat memandang 

kasus seperti ini biasa hal yang lumprah, walaupun hal ini tidak sesuai 

dengan Hukum Islam karena menurut masyarakat Desa cahya Maju hal ini 

sering terjadi di kalangan remaja pada zaman sekarang.
12

 

     Penelitian Keempat oleh Muhklisin Rofiq Permasalahan dalam perkara 

yang dianalisa oleh Muhklisin Rofiq dengan judul “ Pandangan Tokoh 

Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kecamatan Mlarak Tentang Kawin 

Hamil Di Desa Gandu Kecamatan Mlarak“  skprisi mahasiswa fakultas 

Syariah Prodi Ahwal Syaksiyah STAIN Ponorogo. 

     Permasalahan Permasalahan dalam perkara yang dianalisa oleh peneliti. 

1) Bagaimana pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah terhadap 

pelaksanaan perkawinan wanita hamil di Desa Gandu Kecamatan Mlarak. 2) 

Bagaimana pendapat toko NU dan Muhammadiyah mengenai pasal 53 ayat 

1 KHI terhadap kasus kawin hamil. 

                                                           
12

 Maratus Sholikhah,” Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Akibat 

hamil Diluar Nikah ( Studi kasus di Desa Cahya Maju Kecamatan Lampung Kabupaten Ogan 

Komering Ilir”(Skripsi Sarjana,UIN Raden Saleh Palembang,2017).vii. 
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Bahwa menurut tokoh NU dan Muhammadiyah berdasarkan pasal 53 

ayat 1 lebih memandang untuk kemaslahatan bersama yaitu wanita yang 

telah hamil boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamili atau bukan yang 

mengamilinya, karena wanita itu belum ada ikatan perkawinan dengan 

siapapun sehingga tidak ada masa Iddah.
13

 

     Di dalam telaah pustaka di atas berkaitan dengan judul saya mengenai 

Pandangan Guru terhadap Pernikahan Remaja sekolah yang Hamil Diluar 

Nikah di Tinjau dari Fikih Munakahat di SMKN 1 Geger yaitu sama 

membahas wanita yang hamil diluar Nikah. 

     Dan di dalam telaah pustaka di atas juga memiliki perbedaan 

pembahasan yaitu sama membahas tentang kawin hamil tetapi dalam 

penelitian  ini subyek yang saya teliti adalah para Guru SMKN 1 Geger dan 

Pelaku Kawin Hamil. Dan dalam penelitian ini dipandang menurut Hukum 

Islam.       

F. METODE PENELITIAN 

Untuk memperoleh data yang kami perlu kandalam kajian objek 

penelitian, serta  memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian yang 

kami harapkan. Kami menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitiannya dalah penelitian lapangan (field research), 

peneliti ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara 

                                                           
13

 Muhklisin Rofiq dengan judul “ Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama dan 

Muhammadiyah Kecamatan Mlarak Tentang Kawin Hamil Di Desa Gandu Kecamatan 

Mlarak“(Skripsi Sarjana,STAIN Ponorogo,2015).x. 
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intensif. Dilihat dari sisi pelaksanaannya, peneliti secara langsung 

berinteraksi  dengan Guru di SMKN 1 Geger untuk pemahaman guru 

terhadap hamil di luar nikah dan sangsi yang di berikan terhadap siswa.
14

 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di Sekolah 

Menengah Kejuruan 1 Geger karena, di Kabupaten Madiun yang kecil. 

Akan tetapi masih sering terjadi siswi yang hamil diluar nikah. Sehingga 

peneliti tertarik meneliti penelitian Sekolah Menengah Kejuruan 1 Geger. 

3. Sumber Data 

Sumber data yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Bahan hukum primer,bahan hukum yang mengikat dalam hal ini yang 

dimaksud adalah wawancara dari pihak yang terkait (informan) 

melalui pertayaan tulisan dan hasil wawancara dengan Guru yang ada 

Sekolah Menengah Kejuruan 1 Geger untuk mendapatkan data 

tentang pendapat guru dan sangsi yang diberikan sekolah terhadap 

remaja sekolah yang hamil diluar nikah. 

b. Data sekunder, yaitu data yang memeberikan penjelasan mengenai 

data primer yang terdiri dari literatur  yang  berkaitan dengan 

landasan hukum perkawinan, fiqh munakahat, Undang-undang 

Nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang 1945 pasal 28C dan Undang-

Undang No 23 tenntang Perlindungan Anak. 

 

                                                           
14

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: ALFABETA, 

2010), 1. 
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4. Tehnik Pengumpulan Data 

       Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan pada 

natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik 

pengumpulan data lebih banyak pada wawancara terstruktur dan 

dokumentasi resmi.: 

a. Observasi adalah suatu metode pengukuran data untuk 

mendapatkan data primer, yaitu dengan cara melakukan 

pengamatan secara langsung dan sistematis, dengan 

menggunakan alat indra (Indra mata, telinga, hidung, tangan 

dan pikiran).Observasi diartikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada 

obyek penelitian. Disini peneliti menggunakan obsevasi 

langsung yaitu pengamatan berlangsungnya peristiwa, sehingga 

observasi berada bersama obyek yang diselidiki.
15

 

b. Teknik Wawancara ,wawancara ini digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data, dengan cara menyampaikan beberapa 

pertayaan lisan mengenai pokok-pokok masalah tentang siswa 

yang hamil diluar nikah kepada guru untuk mendapatkan 

jawaban atas pertayaan-pertayaan tersebut. Dalam peneliti ini, 

peneliti mewawancarai Guru  Agama dan Guru Bimbingan 

Koseling 
16

 

                                                           
15

 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 158-159. 
16

Nana Syaodih Sukmadi Nata,Metode Penelitian Pendidikan,(Bandung:PT.Remaja 

Rosydakarya,2007),216. 
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c. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun 

dan menganalisis dokumen-dokumen. Metode dokumentasi 

dilakukan dengan cara memperoleh data dengan menelusuri data-

data mengenai jumlah siswi yang hamil diluar nikah Sekolah 

Menengah Kejuruan 1 Geger. 

d. Analisa Data Adapun metode yang dipakai dalam menganalisis 

data menggunakan metode deskriptif analisis. Dengan kata lain 

metode deskriptif adalah memberikan gambaran yang jelas dan 

akurat tentang material atau fenomena yang diselidiki, yakni 

metode analisis data yang proses kerjanya meliputi penyusunan dan 

penafsiran data atau menguraikan secara sistematis sebuah konsep 

atau hubungan antar konsep. Sebagaimana hasil penelitian yang 

dilakukan di SNKN 1 Geger, yaitu dengan mengumpulkan data 

yang telah di dapatkan dari hasil penelitian Sekolah Menengah 

Kejuruan 1 Geger. Kemudian dianalisis dengan teori dan konsep 

yang ada sehingga terlihatlah akibat dari permasalahan subjek 

penelitian. 

5. Teknik Analisis Data  

       Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya 

dapat di informasikan kepada orang lain. 
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Teknik pengelolaan data yang digunakan penulis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

Editting, yaitu pemeriksaan semua data-data yang diperoleh terutama 

dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuain dan 

keselarasan dengan yang lainya, relevansi dan keragaman sesuatu atau 

kelompok data.
17

 

Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang 

diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya. 

Kerangka tersebut dimuat dan  berdasarkan data yang relevan dengan 

sistematika pertayaan-pertayaan yang relevan dengan rumusan masalah.
18

 

Penemuan hasil riset, yaitu melakukan analisa lanjutan tehadap 

hasil pengorganisasian dengan meggunakan kaidah-kaidah, teori dan lain 

sebaginya. Sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu yang 

sejalan dengan rumusan masalah yang ada. 

Analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, 

sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil 

penelitian. Analisis disini diartikan sebagai penguarain hasil penelitaian 

melalui teori-teori yang telah ditemukan sebelumnya. Dengan demikian 

diharapkan menemukan suatu pemikiran yang baru atau mungkin 

menguatkan yang sudah ada. 

                                                           
17

 Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian “Teori dan Aplikasi” (Jakarta: Praja 

Grafindo Persada, 2000), 173. 
18

 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam 

Penelitian (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 44. 
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Dalam mengelolah dan membahas menggunakan data yang 

diperoleh penulis menggunakan,metode induktif, yaitu pembahasan yang 

dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat 

khusus dari riset, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat 

umum.
19

 

6. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan 

menggunakan criteria kredibilitas. Kredibilitas data dapat ditentukan 

dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat 

dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini untuk menguji kredibilitas 

data menggunakan teknik sebagai berikut: 

a. Perpanjangan Pengamatan 

Peneliti tinggal dilapangan penelitian sampai kejenuhan 

pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan penelitian 

memungkinkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan 

pepanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data 

yang telah diberikan selama ini telah dicek kembali pada sumber data asli 

atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka penulis melakukan 

pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data 

yang pasti kebenaranya. 

                                                           
19

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 225. 
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Dalam perpanjangan penagamatan ini peneliti kembali kelapangan 

kembali untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar ataukah masih 

ada yang perlu diperbaiki atau ditambahkan. 

b. Triangulasi 

Tringulasi dalam pengujian kredibilitas itu diartikan sebagai 

pengecekan data dari bebrbagai sumber dengan berbagai sumber, 

tringulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan tringulasi sumber Dimana peneliti melakukan 

pengecekan data tentang kebsahannya, membandingkan hasil wawancara 

dengan isi suatu dokumen dengan memnfaatkan berbagai sumber 

informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini membandingkan 

data hasil observasi dengan data hasil wancarai, dan juga 

membandingkan data hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang 

kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan 

lapangan.
20

 

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

       Agar mempermudah pembahasan dalam pemahaman skripsi ini, maka 

peneliti megelompokan pembahasab skripsi ini menjadi lima bab, dimana 

kesemuanya merupakan pembahasan yang utuh dan saling berkaitan antara 

satu dengan yang lainya. Sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

 

                                                           
20

 Ibid,. 
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BAB I : PEMBAHASAN 

Merupakan bab poendahuuan yang mengemukakan Latar Belakag 

Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, dan 

Sistematika Pembahasan. Bab ini yang akan menghantarkan penulis dalam 

penyusunan skripsi ini sebagai pijakan awal atau juga disebut sebagai 

kerangka dasar dan umum dari keseluruhan isi dan proses dalam penyusunan 

skripsi ini, sehingga dari bab ini akan terlihat gambaran besar dari semua isi 

skripsi ini. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Merupakan Landasan teori yang menguraikan tentang masalah 

perkawinan pada umumnya terutama perkawinan yang meliputi pemgertiam, 

dasar hukum, tujuan, rukun, pengertian kawin hamil, kawain hamil menrut 

Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan UU No 23 Tahun 

2002 Jo No 35 tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak, UUD 1945 pasal 28. 

BAB III : PAPARAN DATA LAPANGAN TERHADAP HUKUM 

PERKAWINAN REMAJA SEKOLAH YANG HAMIL DILUAR 

NIKAH  SMKN 1 GEGER 

Bab ini merupakan hasil penelitian yang mengemukakan tentang 

Prespektif Hukum Islam terhadap perkawinan Remaja sekolah yang hamil 

diluar nikah dan hal-hal yang berkaitan denganya. 
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BAB IV: ANALISA FIQH DAN UU PERLIDUNGAN ANAK 

TERHADAP PERNIKAHAN REMAJA SEKOLAH YANG HAMIL 

DILUAR NIKAH DI SMKN 1 GEGER 

Bab ini berisi tentang analisa penulis dari hasil penelitian tentang 

pendapat guru dan siswa yang diberikan sekolah terhadap remaja sekolah 

yang hamil diluar nikah. 

BAB V: PENUTUP 

 Merupakan akhir dari penyusunan skripsi ini yang berisikan kesimpulan 

dari penelitian yang dilakukan disertai saran-saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

A. Pandangan Islam Terhadap Perkawinan  

1. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan  berasal  dari dua  kata,  nakaha  dan zawaja.  Istilah 

nakaha berarti berhimpun, sedangkan zawaja berarti pasangan, dengan 

demikian dari sisi bahasa  perkawinan  adalah  berkumpulnya  dua  insan  

yang  berbeda  jenis  yang dulunya  sendiri-sendiri  menjadi  satu-kesatuan  

yang  utuh . Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
21

 

Nikah  menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti 

majazi (mathaporic) atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang 

menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antar seorang pria dan 

seorang wanita. 

Nikah artinya perkawinan sedangkan aqad artinya perjanjian. Jadi akad 

nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara 

seorang wanita dan seorang pria membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal.
22

 

Definisi perkawinan yang diberikan oleh beberapa mazhab. Yaitu sebagai 

berikut: 
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1) Menurut hanafiyah nikah adalah suatu akad yang berguna untuk 

memiliki mu’tah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat 

menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk 

mendapatkan kesenangan dan kepuasan. 

2) Menurut Syafi’iyah nikah adalah suatu akad yang mengunakan lafazh 

nikah bermakna zauj, dengan maksud mengambil manfaat untuk 

memiliki. Artinya, dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau 

mendapatkan kesenangan dari pasangannya. 

3) Menurut Malikiyah  nikah adalah suatu akad yang mengandung 

mu’tah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adaya 

harga. 

4) Menurut Hambali nikah adalah akad yang akad yang menggunakan 

lafazh nikah bermakna tazwaj dengan maksud mengambil manfaat 

untuk bersenang-senang.
23

 

Dari beberapa pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa 

perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

wanita yang bukan muhrimnya untuk membina suatu rumah tangga yang 

kekal dan bahagia berdasarkan syari’at agamanya. 

2. Dasar Hukum Perkawinan 

Hukum asal perkawinan adalah mubah, Namun hukum itu dapat berubah 

karena kondisi dan situasi tertentu. Menurut jumhur ulama’ Hukum 

perkawinan dapat menjadi wajib, sunnah, makruh, mubah bahkan haram. 
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1. Hukum menikah bisa wajib bagi orang yang sudah siap dan mampu 

untuk kawin dan khawatir akan terjerumus pada pezinaan, tidak ada cara 

lain untuk menjaganya kecuali dengan jalan menikah. karena 

menghindarkan diri dari perbuatan zina adalah wajib. 

2. Hukum menikah bisa Sunnah, bagi mereka yang syahwatnya sudah 

mengebu akan tetapi masih besar kemungkinan seadainya belum 

menikahpun, ia masih dapat menjaga dirinyadari perbuatan ina. Untuk 

kondisi sepetyi ini hukumnya sunnah. 

3. Hukum menikah bisa Makruh, bagi orang yang mampu untuk 

melaksanakanoleh hal-hal yang menghkan pernokahan karena tidak 

mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain 

lemah syahwat. 

4. Hukum menikah bisa Haram, bagi orang yang ingin menikahi dengan 

niat untuk menyakiti istrinya atau menyia-nyiakannya. Hukum haram ini 

juga terkena bagi orang yang tidak mampu member belanja kepada 

istrinya, sedang nafsunya tidak mendesak. 

5. Hukum menikah bisa Mubah, bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh 

hal-hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.
24

 

3. Rukun dan syarat perkawinan 

Perkawinan dalam islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun 

syaratnya yang telah digariskan oleh para fuqaha’. Rukun perkawinan ada 

lima yaitu: 
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a. Calon suami. 

b. Calon Istri. 

c. Wali. 

d. Dua orang saksi 

e. Ijab qabul 

      Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun 

perkawinan menurut hukum islam, akan kamiuraikan satu persatu sebagai 

berikut: 

a. Syarat calon pria, syarat-syarat: Islam, Lelaki yang tertentu, Jelas 

orangnya, Dapat memberikan persetujuan, Tidak sedang mempunyai 

yang haram dimadu dengan calon. 

b. Syarat Calon Isteri, syarat-syaratnya: Islam, Perempuan tertentu, 

Baligh, Bukan perempuan mahram dengan calon suami, Bukan dalam 

ihram haji atau umrah, Tidak dalam iddah, Bukan isteri orang 

c. Syarat Wali : Islam, Dewasa,  Mempunyai hak perwalian, Tidak 

terhadap halangan perwaliannya 

d. Saksi nikah syarat-syaratnya: Minimal dua orang laki-laki, Hadir 

dalam ijab qabul, Ijab Qabul syarat-syaratnya, Adanya pernyataan 

mengawinkan dari wali, Adanya peryataan penerimaan dari calon 

mempelai.
25
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Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua   kata tersebut, 

Antara ijab dan qabul bersambungan, Antara ijab dan qabul jelas 

maksudnya, Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak ihram haji atau 

umrah,  Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang 

yaitu. Calon memepelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua 

orang saksi.
26

 

4. Tujuan Perkawinan 

      Secara politis dengan menikah akan terjadi ekspansi dan penyebaran 

kekuatan umat Islam ke berbagai suku bangsa, maka tak heran Rasulullah 

menyerukan kepada umatnya, “mengembaralah ke negeri asing (untuk 

mencari pasangan) niscaya tidak akan lemah. 

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu 

yang akan melakukannya, karena bersifat subyektif. Namun demikian ada 

juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan 

melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan 

kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia 

dan ahirat. 

     Nabi Muhammad menganjurkan SAW menganjurkan bahwa 

hendaklah tujuan dan pertimbangan agam serta ahlak yang menjadi tujuan 

utama dalam pernikahan. Hal ini karena kecantikan, atau kegagahan, harta 
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dan pangkat serta lainya yang menjamin tercapainya kebahgiaan tanpa 

didasari ahlak dan budi pekerti yang luhur.
27

 

      Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai 

berikut: 

a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan 

generasi yang akan datang. 

Firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 1 

                            

                                 

         

Artinya: “ Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu 

yang menjadikan kamu dari diri yang satu dari padanya 

Allah menjadikan istri-istri, dan dari keduanya Allah 

menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan 

perempuan” 

 

b. Melaksanakan libidio seksual  

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai 

insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan 

pernikahan seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya 

kepada seorang perempuan yang sah dan begitu pulas sebaliknya. 

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 223. 
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Arinya: “ Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok 

tanam, Maka datagilah tanah tempat bercocok tanamanmu itu 

bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah (amal yang 

baik) untuk dirimu, dan bertaqwalah kepada Allah dan ketauhilah 

bahwa kelak kamu akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira 

kepada orang-orang yang beriman”. 

      Untuk menimbulkan rasa cinta kasih antara suami dan istri dan 

menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya dan 

adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Rasa cinta dan 

kasih sayang dalam keluarga ini akan di rasakan pula dalam masyarakat atau 

umat, sehingga terbentulah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang.
28

 

B. Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan 1974 

Dalam Undang-Undang  perkawinan Indonesia  No 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan yang di atur di Indonesai menyatakan dalam pasal ayat 2 

perkawinan didefinisikan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, 

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha 

Esa.
29

 

Berbeda degan perspektif fikih. UU No 1 Tahun 1974 tidak mengenal 

adanya rukun perkawinan. Tampaknya Undang-Undang Perkawinan hanya 

memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perawinan. Di dalam 

Bab II ditemukan syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 

2. Untuk melangsungkan perkawinan perkawinan seorang yang belum 

setahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. 
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3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau 

dala, keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud 

ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan 

kehendaknya. 

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia. Atau dalam keadaan 

tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin dipeoleh dari 

wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan 

keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus 

keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan 

kehendaknya. 

5. Dalam  hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam 

ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih diantara mereka 

todak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum 

tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas 

permintaan orang tersebut  dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu 

mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (40) pasal ini.
30

 

Sehubungan dengan aspek sosial perkawinan, maka hal itu didasarkan 

pada anggapan bahwa orang yang melasungkan perkawinan berarti telah 

dewasa dan berarti hidup mandiri. Karena itu, kedudukannya terhormat 

kedudukannya dalam masyarakat dihargai sepenuhnya. 

Sementara itu, dalam agama dalam perkawinan tercermin dalam 

ungkapan bahwa perkawinan menurut islam merupakan ibadah. Yaitu dengan 
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rangka terlaksananya perintah Allah atas petunjuk Rasulnya, yakni terpenuhi 

rukun dan syarat nikah. 

C. Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam 

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 2 

adalah yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk menaati 

perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah. 

Berbeda dengan UU No 1 Tahun 1974. KHI ketika membahas 

perkawinan tampaknya mengikuti sistematika fikih yang mengaitkan rukun dan 

syarat, ini di muat dalam pasal 14. Kedatipun KHI menjelaskan lima rukun 

perkawinan sebagaimana fikih, ternyata dalam urain peryataanya. KHI 

mengikuti Undang-Undang Perkawinan yang melihat syarat hanya berkenaan 

dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur. 

Yang menarik, pada pasal-pasal berikutnya juga di bahas tentang wali 

(pasal 19), saksi (pasal 19), saksi (pasal 24), akad nikah (pasal 27), namun 

sistematiknya diletakkan pada bagian yang terpisah dari pemhasan rukun. 

Sampai di sini, KHI tidak mengikuti skema fikih, juga tidak mengikuti UU No 

1 Tahun 1974 yang hanya membahas persyaratan perkawinan. 
31

 

D. Pandangan Islam Terhadap kawin hamil 

1. Pengertiam kawin hamil 

Pengertian kawin hamil secara bahasa berasal dari dua kata yaitu awin 

dan hamil dimana keduanya mempunyai makna yang berbeda. Menurut 

bahasa, kawin merupakan sinoman dari kata nikah, nikah adalah kata 
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serapan dari bahasa Arab yang telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. 

Kata nikah berasal dari وكح- يىكح-ا حوك  yang berarti kawin atau perkawinan. 

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) kata kawin atau nikah 

berarti memebentuk keluarga dengan lawan jenis.
32

 

Adapun pengertian hamil ditinjau dari bahasa adalah kata serapan dari 

bahasa arab yang telah dibakukan, yaitu dari kata ا لحمل yang berarti 

kadungan. 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 rahimnyasetelah terjadi pembuhan dalam rahim akibat 

hubunganseksual (wati’).
33

 

Dari kedua pengertian di atas dapat ditarik pengertian nikah hamil atau 

kawin hamil berarti pernikahan yang calon memepali wanitanya dalam 

keadaan hamil sebelum adanya ijab qabul. Secaran otomatis orangyang 

melakukan kawin hamil itu tealah melakukan perbuatan zina. Meskipun 

perzinaan itu dilandasi dengan rasa suka sama suka sekalipun pasangan zina 

itu akan melangsungkan perkawinan.
34

 

  Dalam Kompilasi Hukum Islam suatu perkawinan yang semula 

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah 

(tenang, tentram, bahagia) yang dibina dengan kasih sayang (mawaddah-

warahmah) oleh suami istri dalam keluarga yang bersangkutan, sehingga 

                                                           
32

 Mohammad Asmawi, Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan 

(Yogyakarta:Darussalamm,2004), 17. 
33

 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van 

Hoeve,1997),203. 
34

 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003), 124. 



29 
 

 
 

dengan kasus kawin hamil akibat zina tersebut akan berubah menjadi aib 

dalam keluarga. 

Sedangkan menurut KHI, kawin hamil adalah perkawinan seorang yang 

hamil di luar nikah dengan lelaki yang menghamilinya.  Mengenai kasus 

kawin hamil terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan wanita 

hamil di atur pada pasal 53, yang berbunyi: 

(1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang 

menghamilinya. 

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

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahuli kelahiran anaknya. 

(3) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak 

diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
35

 

      Dasar pertimbanagn Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan 

wanita hamil adalah QS: An-Nuur ayat 3, yang berbunyi: 

                            

           

 

Artinya: “ Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan 

yang berzina, atau perempuan yanh musyrik, dan perempuan yang 

berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau 

laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas 

orang-orang yang mukmin” 

 

Maksud ayat diatas ialah laki-laki pezina tidak pantas kawin kecuali 

dengan perempuan pezina, demikian pula perempuan pezina tidak pantas 
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kawin kecuali dengan laki-laki pezina . dengan kesimpulan tidak pantas 

orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya. 

Persoalan menikahkan wanita hamil apabila dilihat dari Kompilasi Hukum 

islam, penyelesaianya jelas dan sederhana cukup satu pasal tiga ayat. 

2. Pandangan Ulama’ Terhadap Hukum Kawin Hamil 

Bahwa sah dengan perempuan hamil karena zina, dengan sepakat 

ulama. Adapun tentang boleh atau tidaknya mencapurinya sesudah akad 

nikah, para ulama berpendapat.
36

 

Secara umum, pandangan ulam fikih mengenai perkawinan wanita 

hamil karena zina, dapat diedakan menjadi dua: 

a. Ulama yang mengharamkan perkawinan wanita hamil karena zina. 

b. Ulama yang membolehkan perkawinan hamil karena zina. 

Akan tetapi, secara lebih rinci pendapat mereka dapat dikelompokkan 

menjadi enam :  

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 melangar 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. 
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Apabila perempuan tersebut nikah 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 kehamilnnya tidak dapat nasabkan kepada seseorang 

(kecuali kapada ibunya) karena adanya kehamilan dipandang sama 

dengan tidak adanya kehamilan. Imam al-Nawawi mejelaskan bahwa 

wanita yang hamil karena zina tidak diwajibkan melakukan iddah (waktu 

tunggu, alasannya adalah karena wanita hamil ina tidak termasuk yang 

dilarang kawin.
37

 

4) Ulama Hambaliah menentukan dua syarat mengenai kebolehan menikahi 

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

yang mengetaui seorang wanita telah berzina, tidak halal menikahi 

wanita tersebut kecuali dengan dua syarat: 

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 menikahi karena Nabi Muhammad SAW Melarang kita 

menyirami hasil tanaman orang lain. 
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b. Wanita hamil telah bertaubat ( menyesali perbuatanya dan tidak 

mengulanginya). Sebelum bertaubat, wnanita hamil karena zina haram 

dinikahi oleh seorang beriman. 

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

atau dinikahkan walupun belum melahirkan anaknya. Ibn Hazm 

menjelaskan bahwa wanita hamil yang tidak boleh dikawinkan adalah 

wanita hamil yang dicerai atau di tinggal wafat oleh suaminya. Wanita 

hamil selain dari hasil hubungan yang sah, boleh dikawinkan karena yang 

besangkutan tidak berada dalam ikatan perkwinan dan tidak berada dala 

waktu tunggu. 

6) Abu Yusuf berpendapa bahwa perkawinan wanita hamil karena zina 

tidak boleh seprti ketidakbohan perkawinan wanita hamil selain zina ( 

seperti diitinggal wafat oleh suami dalam keadaan hamil), karena tidak 

memungkinkan tidur bersama, maka tidak boleh melaksanakan 

perkawinan.
38

 

       Dari ketentuan pasal 53 diatas, Kompilasi Hukum Islam secara tegas 

mengantur bahwa perkawinan hamil dapat dilakukan asalkan yang menikahi 

wanita hamil itu adalah laki-laki yang mengamilnya, ketentuan ini sejalan 

dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur’an surat An-Nuur 3 yang 

dikutip di atas, bahwa pezina perempuan tidak layak dikawinkan kecuali 

dengan pezina laki-laki, dan hal itu diharamkan terdapat orang-orang yang 

beriman. Dan perkawinan semacam ini tidak perlu menunggu habis masa 
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iddah wanita hamil tersebut, dan tidak diperlukan perkawina ulang setelah 

anak yang dikadungkan lahir.
39

 

 

3. Dasar Hukum Kawin Hamil 

Pengertian pernikahan hamil diluar nikah atau kawin hamil adalah 

seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah kemudian 

dinikahi oleh pria yang mengamilinya.
40

 Segala persetubuhan antara laki-

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

mengharamkan zina dan menanggapnya sebagai perbuatan yang keji dan 

dibenci Allah SWT. 

 Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunnya dikenakan 

sangi yang sangat berat, baik itu hukum dera maupun rajam ( dilempari batu 

sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia muhsan. Jika ia 

ghairu muhsan, maka cambuk 100 kali.
41

 Adanya perbedaan hukuman 

tersebut karena muhsan seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan 

perbuatan tersedia itu, apalagi 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 
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martabat kemanusian. Apabila zina tidak diharamkan niscaya martabat 

manusia akan hilang karena tata aturan perkawinan dalam masyarakat akan 

rusak. Di samping pelaku zina bearti mengingkari nikmat Allah SWT 

tentang kebolehan dan anjuran Allah SWT untuk menikah. Soal hukuman 

(punishment) bagi para pezina muhson dan ghairu muhshan banyak 

perbedaan pandangan.  

        Menurut Mazhab Maliki berpendapat bahwa seorang perjaka merdeka 

yang melakukan tindak pidana zina harus dikenakan hukuman pengasingan, 

setelah terlebih dahulu dihukum dera seratus kali. Pengasingan ini harus 

dilakukan pada suatu tempat yang jauh dari tanah airny, lebih kurang sama 

dengan (jarak perjalanan yang diperbolehkan untukmenqashar shalat) dalam 

waktu satu tahun. Hal ini dimaksudkan sebagai celaan bagi pelaku dan 

sebagai upaya untuk menjatuhkan diri dari tempat perzinaan, karena jika 

pelaku masih berada ditempatnya, maka sangat berpotensi sebagai bahan 

pembicaraan dan cercaan. 

       Adapaun bagi gadis yang telah melakukan tindak pidana zina, sanksi 

pengasingan tidak berlaku, sebab kalau gadis dikukum dengan pengasingan 

dikhawatirkan akan menimnulkan fitnah dan mengakibatkan muculnya 

berbagai pengaruh negatif yang lain. 

Menurut Mazhab Syafi’i dan Hambali kedua mazhab ini berpendapat, 

bahwa pelaku zina ghairu muhshan yang kedua-duanya berstatus merdeka 

dan dewasa, bagi keduanya dapat diberlakukan dua jenis hukuman, yaitu 

dera seratus kali dan pengasinagan ketempat yang jauh sehingga mereka 
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dapat merasakan betapa tidak enaknya akibat pidana yang mereka lakukan 

sehingga harus diasinkan jauh dari keluarga dan tanah airnya. 

Kedua mazhab Syafi’i dan Hambali dapat memerlakukan hukum 

pengasingan ini menganggap sama, baik perjaka maupun gadis, hanya saja 

gadis pelaku zina harus disertai mahram yang akan menemani dan 

mengurusi di tempat pengasingan. 

      Mazhab Hanafi berpedapat bahwa, dua jenis hukuman bagi pelaku zina 

ghairu muhsan yang berupa dera seratus kali dan pengasingan tidak dapat 

dicampurkan, sebab hukuman pengasingan sama sekali tidak disebutkan 

dalam ayat 2 Surat An-Nur, disini hanya menyebutkan dera seratus kali. 
42

 

                        

            

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka 

deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali deras, dan 

janganlah belas kasihan kepada keduanya mencengah kamu untuk 

(menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan 

hari ahir, dan hendalah (pelaksanaan)hukuman mereka disaksikan 

oleh sekumpulan orang-orang beriman”. 

 

E. Konsep Perlindungan anak 

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup 

manusia dan keberlangsungan sebuah bagsa dan negara. Agar kelak mampu 

bertanggung jawab dalam keberlangsungan bagsa dan negara, setiap anakperlu 

mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang 
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secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan 

upaya perlindungan untu mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan 

jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. 
43

 

      Permasalahan perlindungan anak dalam persektif hukum keluarga islam di 

Indonesia, telah ditetapkan UU No.39 tahun 1999 tentang HAM yang 

mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab 

orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan 

perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan dan tangung 

jawab tersebut. Namun demikian, dalam kegiatan perlindungan anak dan 

segala aspeknya ternyata payung hukum sangat diperlukan untuk mewujudkan 

kehidupan terbaik untuk anak diharapkan sebagai penerus bangsa yang 

potensial, tangguh memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh ahlaq mulia dan 

kemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. 
44

 

Payung hukum yang maksud adalah UU No.23 tahun 2002 jo No.35 

Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam ranah pendidikan disebutkan 

pada pasal 9 ayat 1.
45

 

(1) setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadiya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat 

dan bakatnya 

(1a)  Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan 

dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan pleh pendidik, tenaga 

kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. 
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      Kesadaran universal tentang perlindungan anak diatas, dari waktu ke waktu 

menyentuh relung kemanusian seagaiman ditunjukkan dengan upaya perbaikan 

terus menerus untuk mengargai keberadaan anak. Dalam kontrks Indonesia, hal 

ini ditunjukkan dengan kehadiran Undang-Undang No 23 tentang perlindungan 

anak.2 juga menyebutkan penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan 

pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta 

prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi non diskriminasi, 

kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan 

perkembangan, dan penghargaan terhadap anak. 

      Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat dan martabat 

kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

      Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang ini hak seseorang ank benar-

benar dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai berusia 18 tahun atau 

sampai menikah. Akan tetapi dari kedua sumber hukum tersebut masih 

memberikan toleransi “kekerasan” selama hal tersebut tidak mempengaruhi 

terhadap perkembangan fisik dan metal sebagio saran pendidikan terhadap 

anak, namun tidak melanggar hak-hak anak. Baik hukum islam maupun 

Undang-Undang No 23 tahun 2002 mengatur tentang perlindungan anak sejak 

dalam kandungan sampai berusia 18 tahun. 
46
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Salain disebutkan dalam pasal 1 ayat 2, bahwa anak juga mempuyai hak 

dalam mengembangkan pendidikan  sebagaimana disebut dalam UUD 1945 

pasal 28. 

 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 

kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat 

dari ilmu pengetauhan dan teknologi, seni  dan budaya, demi meningkatkan 

skualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”
47

 

Berpangkal tolak dari uraian dan penjelasan di atas dapat dikemukakan 

baik menurut Undang-Undang Negara maupun hukum islam bahwa anak-

anak harus dilindungi hak dan kepentingan mereka. Begitu pula sebaliknya 

tidak dapat dibenarkan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun yang 

dilakukan terhadapa nak yang dapat membahayakan kehidupan dan masa 

depan mereka. 
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BAB III 

PAPARAN DATA LAPANGAN TERHADAP HUKUM PERKAWINAN 

REMAJA SEKOLAH YANG HAMIL DILUAR NIKAH DI SMKN 1 

GEGER 

A. Gambaran Umum Smkn 1 Geger 

1. Profil Smkn 1 Geger 

       SMKN 1 Geger berdiri dengan alasan dulu sebelum SMKN 1 Geger 

ini berdiri sebelah utara ada aset pemerintah yakni SMPN 2 Geger yang 

mana sebelum tahun-tahun 2004 itu memang kondisi siswanya sangat 

kurang sehingga pemerintah daerah berfikir aset ini harus bisa 

dimanfaatkan untuk masyarakat bagaimana SMP 2 Geger itu tetap berdiri, 

sehingga harus didirikan sebuah intasi baru untuk alternatif utuk menawab 

tantangan jaman sehingga pemerintah daerah mendirikan sekolah SMKN 1 

Geger.
48

 

SMKN 1 Geger pada saat itu statusnya hanya SMK kecil masih 

bergabung degan SMPN 2 Geger pada tahun 2004 kebawah. SMKN 1 

Geger berdiri pada tanggal 17 Februari 2004. SMKN ini berlokasi sangat 

strategis, yang bisa ditempuh dar kota 15 menit , yaitu beralamat di Desa 

Nglandung Kec. Geger Kab. Madiun 
49

 

SMKN 1 Geger lebih lanut dikatakan oleh Bapak Sumadi 

mempunyai berbagai jenis 5 kompetensi kejuruan, tenik sepada motor, 
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teknik komputer dan jaringan, akutansi, perbankan syariah,dan 

administrasi perkantoran.
50

  

2. Visi dan Misi Smkn 1 Geger 

Mempersiapkan generasi muda untuk siap dan trampil imtek dan 

imtaq dan menyosong yang global dan berwaawasan lingkungan . 

3. Tata Tertib SMKN 1 Geger 

a. Meninggalkan jam pelajaran selama jam pelajaran berlangsung 

kecuali atas ijin guru mata pelajaran dan diketauhi guru piket atau BK. 

b. Ke kantin selama jam pelajaran. 

c. Ke ruang UKS kecuali atas ijin guru mata pelajaran. 

d. Membawa rokok dan atau merokok di sekolah maupun di luar 

sekolah. 

e. Mengadakan kegiatan yang mengacukan jalanya pelajaran ataupun 

ketertiban sekolah seperti pesta ulang tahun dengan guyuran air dan 

sebagainya. 

f. Mengadakan kegiatan ekstra kurikuler kecuali atau ijin pembina dan 

waka kesiswaan. 

g. Membawa senjata tajam, gambar porno, CD porno, Handphone (HP) 

yang menyimpan gambar, dan buku-buku yang bersifat porno. 

h. Mebawa dan atau meminum-minuman keras dan obat-obatan 

terlarang. 
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i. Bergerombol dan berada di luar kelas setelah bel tanda masuk kelas 

dimulai. 

j. Mengecat rambut dengan cat warna selain warna hitam. 

k. Mengecat atau memanjangkan kuku. 

l. Memakai make up, perhiasan maupun pakaian yang berlebihan bagi 

siwa purti. 

m. Bertindik di telinga, hidung, bibir, lidah, pusar atau bagian tubuh 

lainya kcuali putri boleh dan hanya telinga. 

n. Bertato. 

o. Berada di luar sekolah saat KBM berlangsung. 

p. Membuang sampah di sembarang tempat kecuali di tempat yang telah 

disediakan. 

q. Melakukan coret-coret di tembok, pintu, bangku, kamar kecil dalam 

bentuk apapun. 

r. Melakukan asusila. 

s. Merusak barang-barang inventaris sekolah. 

t. Mengambil uang/ barang milik orang lain/mencuri.
51

 

4. Hak-Hak Peserta Didik 

a. Mengikuti semua mata pelajaran selama tidak melanggar tata tertib 

sekolah. 

b. Meminjam buku dari pepustakaan sekolah dengan mentaati peraturan 

sekolah yang berlaku. 
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c. Mendapatkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. 

d. Mendapatkan perlakuan yang sama dengan siswa yang lainya selama 

tidak melanggar tata tertib. 

e. Menggunakan fasilitas lain yang dibenarkan oleh sekolah. 

f. Mengikuti kegiatan ekstra kurikuler selama tidak mengganggu 

kegiatan belajar mengajar. 

A. Realitas Pernikahan Remaja Sekolah yang Hamil diluar Nikah ditinjau 

dari Fiqh  

a. Realitas terhadap hamil diluar Nikah 

      Memang masalah kawin hamil ini sangat tidak etis untuk dibicarakan 

secara umum karena itu masalah pribadi. Tetapi berdasarkan fakta yang 

ditemukan peneliti hal ini sudah menjadi rahasia umum yang menjadi buah 

bibir masyarakat. 

      Hal ini peneliti kuatkan dengan wawancara dengan Bapak Sumadi 

(kurikulum Smkn 1 Geger) yang memberikan keterangan bahwa: 

“Kawin hamil itu hamil dahulu baru menikah. Sebenarnya bukan 

kewenangan saya untuk menjawab itu kewenangan guru Agama. 

Karena kewenangan saya hanya menjawab masalah yang ada di 

sekolahan. Tapi saya akan mencoba menjawab secara pribadi saya. 

Kawin hamil hamil menurut syariat agama  maupun perundang-

undangan di Negara saya kurang paham tapi melihat fakta dilapangan, 

nikah hamil ada 2 yang langsung dinikahkan dan ada yang menunggu 

anaknya lahir. Tinggal kesepakatan kedua calon yang tentu saja 

melibatkan kedua keluarga calon suami istri itu sendiri. Sekali lagi 

kalau saya pribadi kurang pas”
52

 

 

      Dari pendapat Bapak Sumadi dapat peneliti simpulkan bahwasanya 

beliau memberikan pendapat berdasarkan hukum  Islam. Yaitu membagi 
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pengertian kawin hamil kedalam 2 pendapat, pendapat pertama boleh 

langsung dinikahkan dalam keadaan hamil. Kedua menunggu anak yang 

dikadung wanita itu dilahirkan. Disisi lain Bapak Sumadi sebenarnya juga 

kurang memahami aturan yang ada di Negara maupun Agama. Tetapi 

beliau menganggap bahwa hal tersebut kurang pas dinilai dari segi sosial  

Adapun yang diungkapakan oleh  Bapak M. Nasrudin Rosyid 

tentang kawin hamil adalah sebagai berikut: 

“Kawin hamil kalau menurut saya seorang yang hamil belum 

adanya perkawinan yang sah. Apabila kita kembali pada pandangan 

ulama ada yang memperbolehkan ada yang tidak, berbicara yang 

meperbolehkn mazhab Imam Syafi’i boleh menikah dengan wanita 

hamil baik yang mengamili maupun tidak berbeda dengan 

pandangan Hanabilah dan Malikiyah tidak boleh karena wanita 

hamil itu ada masa iddah anak itu lahir terlebih dahulu baru bisa 

menikah berbeda lagi dengan Hanifiyah memperbolehkan akan 

tetapi wajib dengan yang menghamili. Menurut saya sepakata 

dengan Kompilasi Hukum Islam karena jika di lihat dari sisi 

psikologi ini wanita hamil itu sebagai korban sehingga ada ulama 

yang membolehkan dan menurut Kompilasi Hukum Islam saya 

lebih sepakat yang membolehkan melihat aspek-aspek seperti itu. 

Akan tetapi walaupun boleh dinikahkan  yang menjadi tugas kita 

harus kita tanamkan kepada anak didik kita kerugian-kerugian yang 

di dapat tidak hanya dunia akan tetapi juga di ahirat dan perbuatan 

zina itu harus dijauhi”.
53

 

 

Berbeda dengan penjelasan dari Bapak Sumadi, Bapak Nasrudin 

memberika penjelasan bahwa itu tidak tidak masalah asalakan yang 

menikahi yang mengahamili. Dapat peneliti tarik kesimpulan pendapat itu 

disandarkan pada Kompilasi Hukum Islam, tanpa tanpa 

mempertimbangkan aspek sosial dan syari’at bahwa perzinaan sebelum 
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dilangsungkan akad nikah itu tidak boleh dan tidak sesuai dengan nilai- 

nilai sosial masyarakat. 

Hal senada diungkapakan juga oleh Udin ketika ditanya oleh 

penulis dalam suatu wawancara : 

“Menurut saya kawin hamil itu ada seorang anak yang hamil 

terlebih dahulu baru menikah dan dilihat dari fonema sekarang 

banyak itu terjadi menurut saya pernikahan wanita hamil itu sah 

asalakan yang menikahi pria yang mengamilnya”.
54

 

 

Sedikit mendapatkan titik terang wawancara dengan Bapak 

Nurhadi (Guru Agama Smkn 1 Geger) : 

“Kawin hamil itu menurut saya melanggar aturan Islam, karena 

anak yang hamil diluar nikah anaknya anak zina menurut Al-

Qur’an. Anak zina itu kalu menurut Islam bukan termasuk 

anaknya, anak tersebut tidak mendapatkan hak waris. Ini perlu kita 

tanamkan pada anak didik kita jangan sampai melakukan sebelum 

adanya pernikahan. Dan banyaknya yang berkembang istilah 

“patetan dino”kemmudian terleda kemudian terjadi lah perzinaan. 

Dan itu tidak boleh dinikahkan sebelum anak itu itu lahir terlebih 

dahulu dan perbutan itu termasuk perbuatan zina dan saya 

mendasarkan pada  surat An-Nuur ayat 2. Jadi jika disimpulkan itu 

kan jadi begini mbak, seperti kita akan mencoblos ketua bupati atau 

wakilnya sebelum acara itu dilaksanakan apabila kita 

mencoblosnya terlebih dahulu atau berarti tidak sah, sama halnya 

seperti menikah jadi sebelum ada perkawinan yang sah tetapi hamil 

dahulu berarti perkawinan itu tidak sah”
55

 

 

Menurut Bapak Nurhadi mengenai kawin hamil masih dilema. 

Disatu sisi Agama mealarang karena melihat perzinaanya, disisi lain kalau 

tidak diperbolehkan sudah terlanjur mengandung. Peneliti dapat menarik 

kesimpulan bahwasanya secara syari’at perzinaan itu itu dilarang, tetapi 

menurut kaca mata sosial perzinaan itu sudah terjadi dan hasil dari 
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perzinaan itu juga sudah terjadi artinya si wanita itu sudah mengandung. 

Sehingga pelangaran itu bisa dilanggar apabila keadaan itu sudah 

mendesak dan melihat fakta dserta dampak yang terjadi. 

Adapun Khoirun Mustarom mengatakan bahwa kawin hamil 

adalah sebagai berikut, bahwa : 

“Menurut saya kawin hamil itu tidak boleh karena kalau itu 

dibolehkan akan meremehkan hukum islam, akan tetapi apabila ada 

seorang wanita hamil dan yang menikahi benar-benar yang 

menghamili dan merka telah bertaubat dengan kesalahan yang 

mereka perbuat saya melihat fenomena dimasyarakat tidak 

dipermasalahkan ” 
56

 

 

Menurut pendapat diatas kesimpulan peneliti adalah tidak 

memperbolehkan karena jika di perbolehkan akan meremehkan hukum 

islam, akan tetapi sini ada beberapa guru yang  memberikan sedikit 

kelonggran apabila yang menikahi yang menghamili tidak 

dipermasalahkan. 

b. Realitas Murid terhadap hamil diluar Nikah 

       Pergaulan bebas memang banyak terjadi dikalangan remaja khususnya 

pacaran sampai dengan melakukan perbuatan zina. Hal ini sungguh sangat 

memprehatikan perbuatan tersebut selain dilarang oleh agama juga 

merupakan pelanggaran terhadap Hukum negara dan ini masuk pada ranah 

pidana. Ketika kasus zina atau pemerkosaan di bawa sampai meja hijau 

akibaya akan berujungan pada penjara atau hukuman. 
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Pergaualan bebas yang terjadi disebabkan banyak faktor yang 

mendukungya. Diantaranya adalah faktor keadaan lingkungan, kondisi 

psikologi, coba-coba dan mencari kepuasan.  

Agar peneliti lebi obyektif maka peneliti mewawancarai pelaku kawin 

kawin hamil yang dikeluarkan ataupun tidak. Untuk nama dari pelaku 

kawin hamil segaja diinisial oleh peneliti untuk menjaga keprivasian dari 

pelaku kawin hamil. Karena menyandang status pelaku kawin kawin itu 

suatu beban mental dihadapan masyarakat umum. Dari pelaku kawin hamil 

yang berinisal TY itu memberikan pesnjelasan bahwa : 

“Menurut saya kawin hamil itu tidak boleh mbak, karena jelas 

melanggar hukum Islam dan tata tertib yang ada disekolahan. Tapi 

mau gimana lagi semua ini sudah terlanjur. Dan kalau dikatakan 

menyeseal saya menyesal karena saya tidak bisa lulus sampai SMK 

mbak. Tidak juga karena yang menikahi saya yang menghamili saya 

pacar saya juga mbak dan faktanya pacar saya juga bertanggung jawab 

”
57

 

 

Pelaku kawin hamil itu sendiri sebenarnya mengakui perbuatannyaitu 

tidak benar menurut hukum islam tetapi dia juga terpengaruh oleh 

pergaulan remaja, yang mejadikan dia yakin  perbuatan itu benar menurut 

hukum ialah yang menikahi itu yang menikahi itu yang menghamili. 

Peneiti terus melanjutkan dengan mewawancarai pelaku kawin hamil yang 

berinisial ST sebagai berikut : 

“Kawin hamil itu kan menikah dalam posisi hamil. Kawin hamil 

secara pastinya saya belum begitu paham mb, tetapi setahu saya 

perbuatan itu salah. Itu saja yang saya ketauhi”
58
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 ST (pelaku hamil diluar nikah), Hasil Wawancara, 20 April 2018. 
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Pelaku kawin hamil sendiri memberikan penjelasan kawin hamil itu 

tidak boleh dan tidak sah. Artinya nilai sosial dalam masyarakat mengenai 

kawin hamil itu buruk dan kejadian itu merupakan suatu aib keluarga yg 

harus di tanggung. 

Wawancara penelti dilajutkan masih kepada pelaku kawin hamil,yaitu 

berinisial AN, bahwa : 

“ Kawin hamil menut saya tidak boleh karena belum ada perkawinan 

atau  ikatan yang sah dari Agama maupun Negara karena  sudah hamil 

duluan. Tetapi mau gimana lagi mbak saya terbawa oleh nafsu mbak 

dan karena suka sama suka dan setiap hari saya berangkat sekolah 

saya barengan dengan pacar saya dan  orang tua saya kalau pacaran 

dengan yang menjadi suami saya sekarang mbak”
59

 

 

Menurut keterangan dari saudara AN  bahwa saudara AN berani 

melakukan perzinaan karena merasa sudah direstui kedua orang tuanya . 

tetapi disisi lain ijab dan qabul belum dilaksanakan dengan alasan apapun 

kalau ijab qabul belum dilaksanakan artinya perbuatan itu dikategorikan 

sebgai perzinaan gejala sosial seperti inilah dikawatirkan akan menjadi 

sebuah tradisi pada masyarakat umum. 

Peneliti mewawancarai saudara MW, mengatakan: 

“ Saya belum begitu paham mengenai kawin hamil, hamil duluan gitu. 

Yang saya ketauhi ya tidak boleh soalnya karena zinanya mungkin. 

Pada  saat saya hamil duluan saya hanya dinikahkan modin mbak”
60

 

 

Dengan sangat sadar saudara MW , juga mengungkapkan penyebab 

kawin hamil itu adalah zina, dan zina itu dilarang. Artinya pelaku sendiri 

sebenarnya mengetauhi hukum perzinaan itu. Dengan alasan 
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 AN (pelaku hamil diluar nikah), Hasil Wawancara 25 April 2018.  
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 MW (pelaku hamil diluar nikah), Hasil Wawancara, 11 April 2018. 
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perkembangan zaman pelaku mencoba membela dirinya sendiri demi 

sebuah kebenaran . 

Berdasarkan paparan data dari informan diatas berkaita tentang kawin 

hamil yang terjadi menurut guru dan murid, meskipun beberapa guru 

menilai itu bertentangan dengan nilai-nilai agama dan tata tertib sekolah. 

Dan dari kelima pelaku yang bersedia memberikan keterangan itu 

menyatakan bahwa mereka menikah dengan pria yang mengamilinya. 

c. Faktor yang menyebabkan Hamil diluar Nikah 

Pergaulan bebas memang banyak terjadi dikalangan remaja khususnya pacaran 

sampai dengan melakukan perbuatan zina. Hal ini sungguh sangat 

memprehatikan perbuatan tersebut selain dilarang oleh agama juga merupakan 

pelanggaran terhadap Hukum negara dan ini masuk pada ranah pidana. Ketika 

kasus zina atau pemerkosaan di bawa sampai meja hijau akibaya akan 

berujungan pada penjara atau hukuman. 

  Pergaualan bebas yang terjadi disebabkan banyak faktor yang 

mendukungya. Diantaranya adalah faktor keadaan lingkungan, kondisi 

psikologi, coba-coba dan mencari kepuasan. Berkenaan dengan alasan 

terjadinya kawin hamil atau hamil diluar nikah yang banyak terjadi di kalangan 

anak Sekolah Menengah Kejuruan  dapat dikwalifisikasikan penyebabnya 

adalah pergaulan bebas antar remaja yang berujung pada hubungan di luar 

nikah dan ini dapat menjadi faktor utama terjadinya kawin hamil. Hal ini 

peneliti mewawancarai bebrapa guru mengenai faktor yang menyebabkan 
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hamil di luar nikah. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak M. Nasrudin 

Rosyid. 

“Menurut sepengetauhan saya dan ada murid saya yang mengalami 

berawal dari keluarga seperti itu. Sering kita temui bahwa pendidikan 

sekolah itu tidak bisa menjamin apa yang mereka lakukan diluar sekolah, 

kalaupun sebenarnya sudah lepas kontrol murid kita akan kemana saja 

sehingga keluarag disini a penting sering kita temui fator penyebabnya 

orang tuanya yangegi keluar negeri mereka hanya tinggal dengan 

neneknya, sehingga kontrol dari keluarga kurang. Faktor pergaulan kalau 

kita melihat teknologi yang maju kita tidak perlu bertatap muka kita suda 

bisa bergaul celah celah disini bagaiman perilaku-perilaku itu bisa masuk 

pada remaja dengan adanya internet sering kali terjadi, ketika anak tidak 

dibekali keaganaab yang kuat maka yang awalnya baik-baik kalau 

terpengaruh maka lama kelamaan akan mengikuti.”
61

 

 

       Jadi menurut Bapak Nasrudi Faktor yang menyebabkan anak itu hamil 

diluar nikah kurang kintrol dari keluarga dan pergaulan, begitu juga 

sidampaikan oleh Bapak Udin Sebagai berikut : 

“Menurut saya faktor yang menyebabkan Hamil diluar Nikah coba-coba 

lalu anak itu mencari kesenangan dan salah pergaulan. Jadi apabila anak 

itu gaulnya dengan anak pesatren kemungkinan melakukan perbuatan zia 

itu kecil, akan tetapi apabila anak itu bergaulnya dengan anak seperti itu 

maka lama kelamaan akan terjrumus hal seperti itu juga“
62

 

 

 Hal ini dibenarkan oleh TY dan PR selaku orang yang melakukan 

hubungan di luar nikah. Ia mengatakan kajadian itu terjadi karena dorongan 

nafsu belaka yang ketika itu sudah tidak bisa ditahan lagi. Salain itu mungkin 

akibat dia ada kesempatan di rumahnya tidak ada orang tuanya sehingga 

terbawa untuk melakukan hal tersebut. Berikut kutipan wawancara dengan TY. 

“ Ya karena hasrat nafsu saya tidak bisa terahan lagi pas bersama dia dan 

ahirnya saya melakukan hal tersebut. Sebenarnya ini juga saya ransangan 

                                                           
61

 Bapak M. Nasrudin Rosyid (Guru Agama SMKN 1 Geger) , Hasil Wawancara, 11 

April 2018. 
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 Bapak Udin (Guru SMKN 1 Geger) , Hasil Wawancara, 11 April 2018. 
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dan kesempatan untuk melakukan hal tersebut karena ibu saya keluar 

negeri dan sbapak saya kerja”.
63

 

 

 Hal ini juga disampaikan sedana dengan ST yang mengatakan dia hamil 

duluan atau hamil diluar nikah alasanya suka sama suka tidak ada paksaan dari 

salah satu pihak. Pada intinya pergaulan bebas yang yang menjadi sebab 

pertamanya. Berikut kutipanya: 

“Kalau saya hamil duluan kareana saya diberikan kebebasan kepada 

orang tua saya mbak, saya mau pergi kemana saja yang dengan begitu 

saya tidak bisa mengontrol hawa nafsu saya mbak”
64

 

Begitu juga disampaikan oleh AN mengatakan dia hamil diluar nikah 

alasanya karena dia selalu berpacaran ditempat yang sepi dan sehingga di 

terjerumus dalam kemaksiatan. Berikut kutipanya: 

“ Saya hamil diluar nikah karena saya dengan pacar saya berpacaran 

ditempat yang sepi dan sehingga saya tidak bisa menahan hawa nafsu 

saya mbak. Dan saya melakukan itu dirumah pacar saya mbak karena 

dia tinggal dengan bapaknya saja pada saat itu bapaknya kerja”
65

 

 

Kawin hamil yang terjadi di kalangan siswa SMKN 1 Geger yang 

paling besar dan mendasar pergaulan bebas adalah pergaulan bebas dan 

menuruti hawa nafsu belaka . jika dilihat lebih dalam latar belakang siswa 

sekolah yang hamil diluar nikah, banyak terjadi kawin hamil disebabkan 

kurang pengawasan dari orang tua, kontrol orang tua yang kurang, nilai agama 

yang kurang kuat. Oleh karena itu ini terjadi ini termasuk masalah serius tidak 

hanya lingkup sekolah ataupun masyarakat tetapi pengawasan orang tua harus 

lebih diperketat. Ditambah lagi dengan majunya teknologi membuat apa saja 

menjadi mudah untuk berbuat senonoh. 
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 Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa musuh yang paling besar adalah 

hawa nafsu. Dan memang benar ketika nafsu dapat terkontrol dengan baik 

maka tidak akan terjadi hal-hal yang menjrumus kepada haram. Sebaliknya 

apabila manusia sudah tidak mengkontrol nafsunya maka akan terjrumus pada 

perkara haram.  

B. Realitas Sanksi terhadap Murid yang Hamil diluar Nikah 

a. Sanksi yang diberikan sekolah terhadap Siswa yang hamil diluar Nikah 

        Sebuah peraturan yang sudah dibentuk sedemikian baik sudah pasti 

bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan serta menjamin 

baik masyarakat atau sekolahnya. Hukum atau peraturan tidak lepas dari 

subyek hukumnya yakni pelaku atau orang yang dikenai hukum tersebut 

keduanya merupakan salah 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 berkembang di 

masyarakat. 

Berbicara mengenai tata tertib yang sudah disampaiakan pada saat 

anak didik yang mau masuk disekolah tersebut. Tata tertib disekolah itu 

sebenarnya sudah ketat sekali namun mesti demikian tidak semua siswa 

mentaati peraturan yang sudah ada di sekolah. Seperti yang disampaikan  

Bapak Sumadi selaku kurikulum Sekolah, berikut kutipan wawancara 

dengan Bapak Sumadi : 

“Untuk kasus hamil diluar nikah bilamana itu terjadi ada murid yang 

hamil duluan , dan itu termasuk melnggar tata tertib yang ada 
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disekolahan mendapat point 90 dan itu berarti harus dikembalikan 

kepada orang tua atau dikeluarkan dari sekolah”
66

 

 

Apa yang diutarakan Sumadi juga dibenarkan oleh Bapak Nasrudin 

selaku guru agama yang mengatakan apabila melanggar tata tertib yang 

ada disekolahan langsung dikembalaikan kepada orang tua.  

“ Jadi apabila ada siswa yang ketauhan hamil diluar nikah langsung 

mendapatkan point dan harus dikembaliakn kepada orang tua, karena 

itu merupakan tata tertib yang harus dipatuhi setiap siswa” 
67

 

Lebih lanjut Bapak Nasrudin menambahkan salah satu kasus yang 

sering terjadi adalah kawin hamil. Ketika itu terjadi sebagai pendidik harus 

tegas seperti yang telah dipaparkan bahwa sanksinya harus dikembalikan 

kepada orag tua . Bapak Sumadi sebagai kurikulum juga mengatakan hal 

yang sama ketika penulis temui dirumahanya. Beliau mengatakn sanksi 

yang diberikan pelaku jika melanggar tata tertib yang ada disekolah maka 

harus dikeluarkan dari sekolah tersebut. Begitu juga seperti yang 

dijelaskan guru Bibingan Koseling Ibu Metty. 

“Menegai Kawin hamil atau hamil diluar nikah dalm buku aturan 

tata tertib peserta didik SMKN 1 Geger menegenai perbuatan 

asusila sudah ada point tersendiri. Dan disini saya sebagai guru 

Bimbinga Koseling apabila ada anak didik saya ketauhan hamil 

diluar nikah siswa saya panggil keruangan Bimbingan Koseling 

terlebih dahulu. Lalu kita tanyai apakah siswa tersebut hamil 

beneran apakah tidak lalu apabila siswa itu tidak mengaku anak 

tersebut saya antarkan ke Rumah Sakit YEPA kita teskan urine 

apakah anak tersebut benar-benar hamil atau tidak lalu apabila anak 

itu terbukti hamil diluar nikah maka anak itu kita kembalikan 

kepada orang tau”
68
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Selanjutnya peneliti wawacara kepada Ibu Ita juga sebagai guru 

Bimbingan Koseling, menuturkan sebagai berikut: 

“Menurut saya mengenai sangsi terhadap kawin hamil itu ada 

kaitanya dengan  tata tertib di sekolah sini. Dan tata tertib disekolah 

ini sudah ditegaskan sedemikian rupa , tetapi dalam kenyataanya 

masih banyak iswa kami yang hamil diluar nikah. Dan disini saya 

sebagai guru Bimbingan Konseling secara tegas apabila ada siswa 

yang hamil diluar nikah langsung kita panggil keruangan 

Bimbibingan Koseling apakah benar hal itu terjadi pada siswa itu 

dan apabila terbukti secara tegas siswa itu harus dikembalikan 

kepada orang tua dan sebelum itu pihak sekolah menghantarkan ke 

Rumah sakit YEPA untyk tes urin pakah tebukti hamil atau tidak. 

Tetapi apbila siswa itu kalau tidak terbukti hamil maka kita sebagai 

guru Bimbingan Koseling harus memberikan bimbingan kepada 

anak tersebut jangan sampai terjadi hal seperti itu”
69

 

 

Sanksi yang diberikan guru terhadap siswa yang ketauhan hamil di luar 

nikah itu menurut  beberapa guru itu sudah ada didalam Tata tertib yang 

ada. 

b. Resiko yang ditanggung bagi  Siswa yang Hamil Diluar Nikah 

 

Berbicara mengenai tata tertib yang sudah disampaiakan pada saat 

anak didik yang mau masuk disekolah tersebut. Tata tertib disekolah itu 

sebenarnya sudah ketat sekali namun mesti demikian tidak semua siswa 

mentaati peraturan yang sudah di sekolah menengah atas atau kejuruan. 

Seperti yang disampaikan TY yang diberikan sangsi pada sekolah akibat 

hamil diluar nikah: 

“ Saat itu saya ketauhan hamil hamil dulu saya di panggil keruanagn 

Bimbingan Koseling mbak dan pada saat itu pacar saya juga dipanggil. 

Setalah itu saya di tanya apakah benar saya hamil dulu tetapi saya tidak 

mengaku pada saat itu mbak. Setalah itu saya di antarkan ke Rumah Sakit 

YEPA untuk dites urine saya mb, dan saat itu say memang hamil mbak. 

                                                           
69

 Ibu Ita (Guru Bimbingan Koseling SMKN 1 Geger),  Hasil Wawancara,13 April 2018 
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Sdan menurut saya sangsi yang diberikan pihan sekolah itu sudah tegas dan 

benar mbak, tetapi mau gimana lagi saya sudah terlanjur melakukanya. 
70

 

 

Begitu juga disamapaikan oleh ST, siswa yang keluar dari sekolah, 

sebagai berikut:  

“ Saya keluar dari sekolah kelas 3 mb, tetapi saya tidak di keluarkan 

saya keluar terlebih dahulu sebelum pihak dari sekolah mengeluarkan saya, 

karena saya takut apabila perbuatan yang saya lakukan itu ketauhan guru 

ataupun teman saya mbak”
71

 

Pelaku kawin Hamil keluar dari sekolah karena malu, padahal jika di 

lihat dalam buku tata tertib dalam hal-hal lainya menjelaskan. Khusus untuk 

siwa kelas XII semester 6 yang sudah masuk kedalam daftar nominatif tetap 

Ujian Nasional, apabila melakukan pelanggaran yang poinya mencapai 

angka 90 atau lebih, sangsi diserahkan kepada Kepala Sekolah.
72

 Jadi jika 

dilihat dalam tata tertib, guru atau kepala sekolah memberikan kelonggaran 

bagi siswa  kelas XII yang sudah masuk kedalam daftar nominatif lain juga 

ditutukan oleh AN sebagai berikut: 

“Resiko saya pada saat saya hamil dulu saya dikeluarkan dari sekolah 

mbak, saya sebenanya keberatan mbak tapi mau gimana lagi kalau saya 

melanjutkan saya jug melanjutkan saya juga malu kepada teman saya 

mbak”
73

 

                                                           
70

 TY (pelaku hamil diluar nikah), Hasil Wawancara, 16 April 2018. 
71

 ST (pelaku hamil diluar nikah), Hasil Wawancara, 20 April 2018. 
72

Bapak Fortuna (bagian tata tertib), Hasil Wawancara, 14 Mei 2018. 
73

 AN (pelaku hamil diluar nikah), Hasil Wawancara 25 April 2018. 



55 
 

 
 

AN merasa keberatan terhadapa sangsi yang diberikan sekolah kepada 

pelaku hamil diluar nikah.Adapun MW berpendapat bahwa sangsi yang di 

berikan guru terhadap siswa sebaga berikut:  

“Mengenai sangsi yang diberikan terhadap hamil duluan , menurut saya 

sudah benar karena apabila dtidak dikembalikan kepada sekolah imbas 

kepada nama baik sekolah mbak, walaupun itu terjadi pada saya mbak, 

karena saya menyesal dengan perbuatan saya”
74

 

Dari penjelasan lima informan diatas pendapat tentang sangsi yang 

diberikan kepada murid yang hamil diluar nikah murid di anggap sudah 

benar, tetapi jika dilihat pelaku hamil di luar  sudah mengetauhi tata tertib 

yang ada disekolahan.  

 

 

 

 

                                                           
74

 MW (pelaku hamil diluar nikah), Hasil Wawancara, 11 April 2018. 



 
 

56 
 

BAB IV 

ANALISA FIQH DAN UU PERLIDUNGAN ANAK TERHADAP 

PERNIKAHAN REMAJA SEKOLAH YANG HAMIL DILUAR NIKAH 

DI SMKN 1 GEGER 

A. Analisis Fiqh dan UU perlindungan anak terhadap remaja sekolah yang 

hamil diluar nikah 

Di zaman yang sudah modern ini yang penuh dengan kecanggihan 

teknologi ini menmudahksan manusia untuk mengakses segala sesuatu yang 

diinginkan selain itu dengan adanya teknologi yang modern ini dapat 

mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Jika dilihat dan dicermati pasti 

ada dampak positif dan juga dampak negatife itu tergantung dari 

penggunaanya. 

Jika teknologi digunakan dengan salah maka berakibat pada hal 

negatif. Misalnya adalah internet yang sekarang dapat diakses dengan 

bebrbagai media di antaranaya computer, hp, laptop dan lain-lain. Selain itu 

dapat juga diakses dimana-mana yang sekarang sudah banyak tesebar 

diberbagai tempat fasilitas wifi. Contoh kecil dampak negative adalah 

mudahnya mengakses vidio porno yang imbasnya kepada nafsu yang 

meningkat. Ketika seseorang tidak dapat mengendalikan nafsunya, maka bisa 

terjadi perbuatan asusila, pemerkosaan atau pencabulan. Namun jika 

digunakan dengan sesuai keperluan makan dampaknya juga positif. 

Berkenaan dengan alasan terjadinya kawin hamil atau hamil diluar 

nikah yang tejadi di SMKN 1 Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun 
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dapat dikwalisikan penyebabnya adalah pergaulan bebas antar remaja yang 

berujung pada hubungan diluar nikah ini menjadi faktor penyebab terjadinya 

kawin hamil. 

Nikah hamil atau dalam bahasa kompilasi Hukum Islam disebut 

dengan kawin hamil atau dalam Undang-Undang perkawinan disebut hamil di 

luar nikah ini bukan masalah yang baru. Namun pro dan kontra sampai saat 

ini masih menjamu meskipun dalam hukum islam dan Kompilasi Hukum 

Islam sudah diatur secara khusus. Namun pada faktanya di sekolah masih 

banyak terjadi. 

Dalam hukum Islam sebenarnya sudah melarang mendekati perkara 

yang mengarah pada perzinaan apalagi sampai melakukannya merupakam 

melanggar hukum yang sudah di nash Allah SWT. Hal ini tertuang dalam 

firman yang terdapat dalam surat Al-Isro’ ayat 32 artinya:  

 َواَلَتْقَرُبواالِّزنى ِاَنُه َكاَن َفاِحَشًة َوسآءَسِبْياًل

“Dan janganlah kamu mendekati zina.(zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, 

dan suatu yang buruk di jalanAllah”
75

 

Namun dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat Bab khusus 

mengenai kawin hamil, yaitu Bab VII pasal 53 ayat (1),(2), dan (3), Bunyinya 

sebagai berikut: 

(1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang 

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

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahuli kelahiran anaknya. 

(3)  Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak 

diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. 
76

 

    Dalam pasal 53 ayat 1 dijelaskan bahwa wanita hamil diluar nikah 

dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dari ketentuan pasal 53 

ayat 1 dapat diketauhi bahwa pelaku kawin hamil yang terjadi di SMKN 1 

Geger bahwa pelaku TY dan AN mereka hamil dengan pria yang 

menghamilinya, sehingga antara keduanya tidak ada halangan untuk 

melangsungkan perkawinan. Kemudia pasal 53 ayat 2 dapat diperoleh dari 

penjelasan secara implisit bahwa perempuan hamil karena zina menikah 

dengan pria yang yang mengamilinya beberapa pebdapat guru membolehkan 

itu terjadi seperti yang dijelakan oleh Bapak Udin dan Bapak Nasrudin karena 

mereka beranggapan wanita hamil itu lebih menjadi korban dan melihat 

seperti itu beliau lebih sepakat dengan ulama yang membolehkan dan 

Kompilasi Hukum Islam. Seperti yang dijelaskan ayat 2 bahwa perempuan 

tersebut dapat langsung dikawinkan tanpa harus menunggu lebih dahulu 

kelahiran anaknya. 

Begitu juga dalam hukm Islam menurut beberapa Ulama 

membolehkan kawin hamil diantaranya Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa 

wanita hamil zina boleh dinikahkan, karena kehamilnnya tidak dapat 

nasabkan kepada seseorang (kecuali kapada ibunya) karena adanya kehamilan 
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dipandang sama dengan tidak adanya kehamilan begitu juga 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 kentetuan syara’ 

secara tekstual yang melanggar perkawinan wanita hamil karena zina
77

  

Peran dan fungsi disini sangat penting, meskipun dalam hati menolak. 

Tetapi dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di masyarakat tidak bisa 

berbuat apa-apa selain dari pada itu, perundang-undangan di negara 

membolehkan dengan berbagai pertimbangan. Sebagai warga negara yang 

baik kita juga harus patuh dan taat aturan hukum. 

Sedangkan dari pelaku kawin hamil sediri juga berdalih yang sama. 

Mereka melakukan hamil di luar nikah atas suka sama suka, selain itu yang 

mereka nikahi itu adalah perempuan yang dihamili atau laki-laki yang 

menghamili. Hal itu yang sekarang terjadi di SMKN 1 Geger Kecamatan 

Geger Kabupaten Madiun. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap guru dan pelaku kawin 

hamil di SMKN 1 Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.Penulis 

membagi pendapat itu kepada 2 klasifikasi, yaitu pendapat yang 

membolehkan kawin hamil dan pendapat yang menolak adanya kawin hamil. 

Pertama, pendapat yang membolehkan kawin hamil. Yaitu dijelaskan 

oleh Bapak Sumadi kurikulum sekolah dan Bapak Nasrudin guru agama dan 
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Bapak Udin guru agama. Pendapat beliau berdua sejalan dengan apa 

diamanatkan Ulama Syafiiyah, Hanafi dan Ibn Hazm . 

Bahwa wanita hamil karena boleh dinikahkan, karena kehamilanya 

dipandang sama tidak adanya kehamilan.  Beliau berpendapat bahwasanya 

hukum menikahi wanita hamil itu diperbolehkan apabila yang menikahi itu 

yang menghamili sebagaiman juga dalam surat An-Nuur ayat 3  

َالَسا ِوْي اَلَيْىِكُح ِااَلَزا ِوَيًةاْوُمْشِرَكًة َوالَسِوَيُة اَل َيْىِكُحَها ِااَلَزا ٍن َاْو ُمْشِرٌك َو 

   ُحِر َم َذِ لَك َعَلى ا لُمؤ ِمِىيَه 

Artinya: “ Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan 

yang berzina, atau perempuan yanh musyrik, dan perempuan yang berzina 

tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang 

musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang 

mukmin”
78

 

 

Bahwa seorang laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan 

perempuan pezina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang 

berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki 

yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. 

Selanjutnya seluruh pelaku kawin hamil TY, ST, AN, MW meraka 

juga juga mengakui bahwa mereka juga nikahi itu yang menghamili dan yang 

dihamili. Maksudnya mereka melakukan itu atas dasar suka sama suka dan 

tidak dibawah paksaan atau ancaman. Sehingga mereka juga tidak bisa 

dikategorikan sebagai pelanggar hukum ditinjau dari pasal 53 ayar 1 

Kompilasi Hukum Islam terlepas dari perbuatan pidana perzinaan. 

                                                           
78

  Al-Qur’an, 24:3. 



61 
 

 
 

Berkaitan dengan yang disyaratkan dalam hukum islam serta 

Kompilasi Hukum Islam, itu sebagai penyelesaian yang bijaksana dalam 

permasalahn kawin hamil yang terjadi dalam SMKN 1 Geger. Namun juga 

tudak dapat dilakukan tanpa alasan yang memang darurat karena jika 

demikian sama halnya melegalkan perzinaan. 

Kedua, pendapat yang berbeda disampaikan oleh Bapak Nurhadi dan 

Bapak Mustarom, beliau menilai kurang pas apabila Kompilasi hukum Islam 

itu ditetapkan. Karena kawin hamil itu mempunyai pengaruh sangat besar 

tidak hanya menyangkut kedua belah pihak dan keluarga begitu juga Sekolah 

yang ditepati.  

Bahwasanya kawin hamil berawal dari zina, sedangkan zina itu 

melanggar norma-notma agama maupun masyarakat. Seperti hal yang 

diutarakan oleh Bapak nurhadi sebagaimana dalam surat Al-Isra’ ayat 3 

                    

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina itu sungguh suatu perbuatan 

yang keji dan jalan yang baik.
79

 

 

Hal ini dapat dibenarkan dengan dasar hukum dalam al-quran bahwa 

seorang perbuatan zina perbuatan ya sangat tercela dan pelakunyadikenakan 

hukumn sangsi yang sangat berat jika keduanya belum menikah maka 

cambuk 100 kali.
80
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Secara keseluruhan alasan yang mendasar yang menjadi penyebab 

terjadinya kawin hamil di SMKN 1 Geger Kecamatan Geger Kabupaten 

Madiun adalah keinginan antara keduanya baik laki-laki maupun perempuan 

untuk melakukan zina atau bisa dikatakan melakukan berdasarkan suka sama 

suka. 

Faktanya pelaku kawin hamil sendiri yaitu ST,TY,AM juga 

menganggap perbuatan mereka lakukan itu salah dan melanggar norma-

norma agama. Akan tertapi perkembangan zaman yang semakin pesat ini 

dijadikan kambing hitam untuk membenarkan perbuatan yang mereka 

lakukaan itu. 

Namun dalam kasus yang penulis teliti yang menjadi pendahulu kawin  

hamil adalah kondisi psikologis pelaku atau nafsu yang tinggi dan ditambah 

dengan kerelaan keduanya. Pemuda sekarang banyak yang berkhalwat  

(berdua-duaan ditempat yang sepi) dan khalwat merupakan perantara zina dan 

hukumnya sudah jelas haram. 

Dari penjelasan diatas maka menurut penulis menurut pendapat 

beberapa guru sda sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam meskipun pelaku 

hamil kurang memahaminya, tetapi secara fakta guru sudah benar menurut 

hukum Islam dengan alasan mereka masing-masing. 

B. Analisis UU Perlindungaa anak terhadap sanksi remaja sekolah yang 

hamil diluar nikah 

Seorang dinilai baik atau tidak tercermin degan sikap dan tingkah 

lakunya siapapun dan diamanapun. Berprilaku baik terkadang orang menilai 
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kurang baik begitu pula sebaliknya, maka dari itu semua kembali kepada 

orang yang menilai dan aturan yang ada baik tertulis maupun tidak. Seiap 

orang pasti mempunyai kesalahan dan itu sudah menjadi rahasia umum 

tinggal bagaiman manusianya untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan 

terus menerus. Bahwa suatu permasalahan tidak lepas dari pelaku orang yang 

melakukan. Pada kasus kawin hamil yang terjadi di SMKN 1 Geger 

Kecamatan Geger Kabupaten Madiun pelakunya adalah siswi SMKN 1 

Geger.  

Tata tertib yang melekat pada sekolah tentunya yang menjadi kearifan 

lokal yang harus dipatuhi. Namun seiring berkembangnya zaman dan 

generasi banyak tata tertib yang di langgar oleh siswa. Ketika terdapat suatu 

peraturan yang mengikat sudah barang tentu terdapat sangsi-sangsi tegas yang 

diberikan apabila terjadi pelanggaran.  

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa suatu permasalahn 

tidak lepas dari pelaku atau orang yang melakukan. Pada kasus kawin hamil 

yang terjadi di SMKN 1 Geger pelakunya adalah siswa. Suatu keputusan 

yang diambil kalau bermuara pada kemaksiatan otomatis dampaknya akan 

buruk dan itu sudah pasti.  

Apabila diamati secara cermat pemuda zaman sekarang sungguh 

memprehatinkan dengan banyaknya pergaulan bebas dimana-mana. 

Sebenarnya jika dilihat dari segi tata busana siswi SMKN 1 Geger 

mewajibkan untuk siswi perempuan mamakai kerudung atau jilbab. Namun 
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itu bukan merupakan jaminan untuk tidak berbuat melanggar hukum baik 

agam maupun hukum positif. 

Secara sederhana sesbagai salah satu dampak hamil di luar siswa 

harus dikeluarkan dari sekolah atau di kembalikan kepada orang tua. Tertera 

dalam tata tertib berbuat asusila dilingkungan atau diluar sekolah 

mendapatkan point 20-110.
81

 

Artinya tata tertib di sini  sebenarnya sudah sangat ditegaskan 

mengenai kesusilaan, melainkan melihat tata tertib yang sudah diberikan 

kepada sekolah kepada siswi dan  tata tertib itu dibuat berdasarkan 

kesepakatan dengan orang tua wali murid. Jadi tata tertib itu dijalankan atas 

dasar kespakatan dengan orang tua wali murid. 

Berbeda kalu kita melihat Undang-Undang No 23 Dalam Undang-

Undang No 23 Tahun 2014 pasal 9 ayat (1) menjelaskan: 

1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat 

dan bakat. 

1a) setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan 

dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga 

kependidikan, sesama peserta didik, dan/ atau pihak lain.
82

 

      Jika melihat Undang –Undang tentang Perlindungan Anak memang anak 

itu berhak mendapatkan pendidikan, akan tetapi kembali kepada tata tertib 
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yang diberikan sekolah  terhadap siswa merupakan kesepakatan .antar guru 

dan murid. 

Disisi lain juga di jelaskan Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 

Jo No 35 Tahun 2014  pasal 1 ayat 1 dan 2 

(1) anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas), 

termasuk anak yang dalam kandungan. 

(2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat. 

Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang ini hak seseorang ank benar-

benar dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai berusia 18 tahun atau 

sampai menikah. 
83

  

Dalam UU diatas dijelaskan bahwa remaja sekolah itu berhak 

mendapatkan pendidikan dan di SMKN 1 Geger anak yang dikeluarkan kalau 

kita lihat menggunakan kaca mata UU berarti anak belum mempunyai hak 

sepenuhnya. 

Dalam Undang-Undang 1945 pasal 28C. Setiap orang berhak 

mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak 

mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetauhan dan 

teknologi, seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnyandan demi 

kesejahteraan umat manusia.
84
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Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 ayat 1 dan 2 dan pasal 9 

ayat 1 tentang Perlindungan Anak disebutkan “Setiap anak berhak 

memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan 

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”. 

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28C intinya setiap orang mempunyai hak 

untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 

pengetauhan.Akan tetapi sebagaiman dalam wawancara dengan Ibu Guru 

Bimbingan Konseling sebagai berikut “ mengenai kawin hamil atau hamil 

diluar nikah yang dilakukan oleh siswa maka siswa tersebut harus 

dikembalikam kepada orang tua apabila terbukti hamil”. 

Menurut peneliti guru lebih menaati tata tertib yang ada disekolah 

karena tata tertib itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan kedua 

orang tua murid  

Tetapi tata tertib yang ada di sekolah mau tidak mau harus di patuhi 

dan di laksanakan. Dengan adanya tata tertib yang begitu tegas dan di 

terapkan khususnya pada kasus kawin hamil yang terjadi pada siswa SMKN 1 

Geger maka akan memberikan efek jera kepada siswa  dan siswa tersebut 

lebih hati-hati dalam bergaul.  

Sebagai mana yang diutarakan oleh oleh ibu guru Bimbingan 

Konseling  di SMKN 1 Geger. Untuk kasus hamil diluar nikah bilamana itu 

terjadi ada murid yang hamil duluan , dan itu termasuk melanggar tata tertib 

yang ada disekolahan mendapat point 90 dan itu berarti harus dikembalikan 
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kepada orang tua atau dikelurakan. Sedangkan menurut pelaku kawin hamil 

yang di sampaikan. 

jika lihat dari hasil wawancara mengenai sangsi yang berikan sekolah 

terhadap siswi atau pelaku kawin hamil mereka lebih menerima tetapi ada 

juga siswa yang merasa keberatan terhadap sangsi yang diberikan pihak 

sekolah terhadap siwa tersebut. Sebenarnya dengan kebijakan sekolah saya 

juga keberatan tapi mau gimana lagi kalau saya melanjutkan saya  malu 

kepada teman saya. 

Meraka sebenarnya tidak paham sama sekali mengenai Undang-

Undang perlindungan anak dan anak tersebut lebih dengan keadaan menerima 

atau pasrah terhdapa sangsi yang diberikan guru terhadap dirinya. 

Dari argumentasi guru dan pelaku kawin hamil penulis simpulakan. 

Bahwa meskipun secara teori baik dengan adanya aturan yang tegas maka 

diharapkan siswa tidak ada yang mengulangi perbuatan tersebut. Meskipun 

pelaku hamil kurang memahaminya, tetapi secara fakta guru sudah benar 

menurut tata tertib yang ada disekolah akan tetapi jika di lihat dari peraturan 

perundang-undangan anak belum sesuai atau bertentangan.  

 

 

 

 



 
 

68 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam skripsi ini dan 

berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat di 

ambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Realitas terhadap pernikahan kawin hamil tidak di SMKN 1 Geger 

tidak bertentangan dengan Fiqh karena dilihat dari realitas beberapa 

pendapat guru memahami kawin hamil dan mengetauhi hukumnya, 

adapun Guru membolehkan kawin hamil berdasarkan  pendapat Ulama 

Syafi’iyah, Hanafi dan Ibn Hazm dan Kompilasi Hukum Islam dan ada 

beberapa guru yang berpendapat mengenai kawin hamil yang melarang 

berdasarkan Ulama Hamabiah dan Malikiyah. 

2. Realitas sanksi dalam perkara kawin hamil di SMKN 1 Geger 

Kecamatan Geger Kabupaten Madiun adalah point, klarifikasi sanksi 

dan terhadap siswa yang hamil diluar nikah akan di kembalikan kepada 

orang tua atau di keluarkan dari sekolah , sebagimana menurut tata 

tertib sanksi ini diberikan agar memberikan efek jera bagi para pelaku. 

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan anak Pasal 9 ayat 1 . 

dijelaskan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran 

dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai 

minat dan bakatnya teteapi pada kenyataanya remaja sekolah yang 

hamil diluar nikah diluarkan. 
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B. Saran-Saran 

Belajar dari penelitian tentang Perkawinan Remaja Sekolah yang Hamil di 

luar Nikah di SMKN 1 Geger, maka dapat dijadikan renungan sebelum 

bertindak dan melaukakan perbuatan pada saat sekolah.. 

1. Khusunya pada Guru SMKN 1 Geger agar membekali muridnya 

dengan ilmu agama dengan menanamkan ahlakul karimah kepada 

siswa  yang lebih agar siswa tidak terjerumus kepada lembah 

kemaksiatan. 

2. Peraturan harus ditegakkan dengan tegas, bagi siap saja siswa yang 

melanggar akan mendapakans sebagai efek jera. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama Informan  : Bapak Sumadi  

Hari/ tanggal   : Rabu 9 April  2018 

Jam    : 09.00-10.15 

Disusun Jam   : 19.00-20.00 

Tempat wawancara  : Di Ruang Guru 

Topik Wawancara  : Pandangan Mengenai Hamil diluar Nikah 

Koding Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana Menurut Bapak Hamil Diluar Nikah itu? 

Informan Menurut saya Nikah hamil ada 2 ada yang langsung 

dinikahkan dan ada yang menunggu anaknya lahir. Tinggal 

kesepakatan kedua calon yang tentu saja melibatkan kedua 

keluarga calon suami itu sendiri . tetapi menurut saya itu 

kurang pas. 

Peneliti  Sangsi apa yang diberikan sekolah terhadap siswanya apabila 

terjadi hamil diluar nikah 

Informan  Untuk kasus hamil bilamana itu terjadi ada murid yang hamil 

duluan, dan itu tentu melanggar tata tertib yang ada di sekolah 

mendapatkan poin 90 dan itu  harus dikembalikan kepada 

orang tua atau dikeluarkan. 

Reflakasi Kawin hamil disini di jelaskan oleh Bapak Sumadi 

menurutnya kurang pas dan sangsi yang diberikan apabila 

murid yang hamil harus dikeluarkan 

 

  



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama Informan  : Bapak M. Nasrudin Rosyid 

Hari/ tanggal   : Rabu 11 April 2018 

Jam    : 09.00-10.15 

Disusun Jam   : 19.00-20.00 

Tempat wawancara  : Di Ruang Guru 

Topik Wawancara  : Pandangan Mengenai Hamil diluar Nikah 

Koding Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana Menurut Bapak Hamil Diluar Nikah itu? 

Informan Kawin hamil kalau menurut saya seorang yang hamil belum 

adanya perkawinan yang sah. Apabila kita kembali pada 

pandangan ulama ada yang memperbolehkan ada yang tidak, 

berbicara yang meperbolehkn mazhab Imam Syafi’i boleh 

menikah dengan wanita hamil baik yang mengamili maupun 

tidak berbeda dengan pandangan Hanabilah dan Malikiyah 

tidak boleh karena wanita hamil itu ada masa iddah anak itu 

lahir terlebih dahulu baru bisa menikah berbeda lagi dengan 

Hanifiyah memperbolehkan akan tetapi wajib dengan yang 

menghamili. Menurut saya sepakat dengan Kompilasi Hukum 

Islam karena jika di lihat dari sisi psikologi ini wanita hamil 

itu sebagai korban sehingga ada ulama yang membolehkan 

dan menurut Kompilasi Hukum Islam saya lebih sepakat yang 

membolehkan melihat aspek-aspek seperti itu. 

Peneliti  Sanksi apa yang diberikan sekolah terhadap siswanya apabila 

terjadi hamil diluar nikah 

Informan  Jadi apabila ada siswa yang ketauhan hamil diluar nikah 

langsung mendapatkan point dan harus dikembalikan kepada 



 

 

orang tua,karena itu merupakan tata tertib yang harus di 

patuhi setiap siswa 

Reflakasi Kawin hamil disini di jelaskan oleh Bapak Sumdai 

menurutnya beliau lebih sepakat pada Hukum Kopilasi 

Hukum Islam karena jika dilihat aspek-aspek wanita lebih 

menjadi korban. 

 

  



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama Informan  : Bapak Udin 

Hari/ tanggal   : Rabu 11 April  2018 

Jam    : 10.20.00-11.00 

Disusun Jam   : 19.00-20.00 

Tempat wawancara  : Di Ruang Guru 

Topik Wawancara  : Pandangan Mengenai Hamil diluar Nikah 

Koding Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana Menurut Bapak Hamil Diluar Nikah itu? 

Informan Menurut saya kawin hamil itu ada seorang anak yang hamil 

terlebih dahulu baru menikah dan dilihat dari fonema 

sekarang banyak itu terjadi menurut saya pernikahan wanita 

hamil itu sah asalakan yang menikahi pria yang mengamilnya 

Peneliti  Faktor apa yang menyabaka anak itu hamil diluar Nikah? 

Informan  Menurut saya faktor yang menyebabkan Hamil diluar Nikah 

coba-coba lalu anak itu mencari kesenangan dan salah 

pergaulan. Jadi apabila anak itu gaulnya dengan anak pesatren 

kemungkinan melakukan perbuatan zia itu kecil, akan tetapi 

apabila anak itu bergaulnya dengan anak seperti itu maka 

lama kelamaan akan terjrumus hal seperti itu juga 

Reflakasi Kawin hamil disini di jelaskan oleh BapakUdin menurutnya 

boleh asalkan yang menikahi yang menghamili faktor yang 

menyebabkan hamil diluar nikah pergaulan bebas. 

 

  



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama Informan  : Bapak Nurhadi 

Hari/ tanggal   : Rabu 11 April  2018 

Jam    : 11.15-12.00 

Disusun Jam   : 19.00-20.00 

Tempat wawancara  : Di Ruang Guru 

Topik Wawancara  : Pandangan Mengenai Hamil diluar Nikah 

Koding Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana Menurut Bapak Hamil Diluar Nikah itu? 

Informan Kawin hamil itu menurut saya melanggar aturan Islam, karena 

anak yang hamil diluar nikah anaknya anak zina menurut Al-

Qur’an. Anak zina itu kalu menurut Islam bukan termasuk 

anaknya, anak tersebut tidak mendapatkan hak waris. Ini perlu 

kita tanamkan pada anak didik kita jangan sampai melakukan 

sebelum adanya pernikahan. Dan banyaknya yang 

berkembang istilah “patetan dino”kemmudian terleda 

kemudian terjadi lah perzinaan. Dan itu tidak boleh 

dinikahkan sebelum anak itu itu lahir terlebih dahulu dan 

perbutan itu termasuk perbuatan zina dan saya mendasarkan 

pada  surat An-Nuur ayat 2.” 

Reflakasi Kawin hamil disini di jelaskan oleh Bapak Nurhadi itu 

dilarang karena menurut beliau melanggar aturan hukum 

islam dan sisini bapak nurhadi menjelaskan anak tersebut 

disebut anak zina sebagaiman di sebut dalam surat An-Nuur 

ayat 2 . 

 

 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama Informan  : Bapak Khoirun Mustarom 

Hari/ tanggal   : Rabu 9 April  2018 

Jam    : 10.20-11.00 

Disusun Jam   : 19.00-20.00 

Tempat wawancara  : Di Ruang Guru 

Topik Wawancara  : Pandangan Mengenai Hamil diluar Nikah 

Koding Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana Menurut Bapak Hamil Diluar Nikah itu? 

Informan Menurut saya kawin hamil itu tidak boleh karena kalau itu 

dibolehkan akan meremehkan hukum islam, akan tetapi 

apabila ada seorang wanita hamil dan yang menikahi benar-

benar yang menghamili saya melihat fenomena dimasyarakat 

di tidak dipermasalahkan dan yang melakukan itu harus 

bertaubat dahulu. 

Reflakasi Kawin hamil disini di jelaskan oleh Bapak Khoirun Mustarom 

tidak boleh , akan tetapi beliau memberikan kelonggar apabila 

yang menikahi itu yang menikahi benar-benar yang 

menghamili di perbolehkan.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama Informan  : Saudara TY  

Hari/ tanggal   : Senin 16 April 2018 

Jam    : 15.30-17.00 

Disusun Jam   : 19.00-20.00 

Tempat wawancara  : Di Rumah TY 

Topik Wawancara  : Pemahaman tentang kawin hamil  

Koding Materi Wawancara 

Peneliti Menurut Anda Kawin Hamil itu apa? 

Informan Menurut saya kawin hamil itu tidak boleh mbak, karena jelas 

melanggar hukum Islam dan tata tertib yang ada disekolahan. 

Tapi mau gimana lagi semua ini sudah terlanjur. Dan kalau 

dikatakan menyeseal saya menyesal karena say tidak bisa 

lulus sampai SMK mbak. Tidak juga karena yang menikahi 

saya yang menghamili saya pacar saya juga mbak dan 

faktanya pacar saya juga bertanggung jawab 

Peneliti  Bagaimana penjelasan saudara bisa terjadi hamil diluar nikah? 

Informan  Ya karena hasrat nafsu saya tidak bisa terahan lagi pas 

bersama dia dan ahirnya saya melakukan hal tersebut. 

Sebenarnya ini juga saya ransangan dan kesempatan untuk 

melakukan hal tersebut karena ibu saya keluar negeri dan 

sbapak saya kerja 

Reflakasi Menurut saudara TY Hamil Diluar Nikah tidak Boleh akan 

tetapi di melakukakn karena hawa nafsu yang tidak bisa 

tertahan lagi.  

 

  



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama Informan  : Saudara ST  

Hari/ tanggal   : Sabtu 20 April 2018 

Jam    : 10.00-11.00 

Disusun Jam   : 19.00-20.00 

Tempat wawancara  : Di Rumah ST 

Topik Wawancara  : Pemahaman tentang kawin hamil  

Koding Materi Wawancara 

Peneliti Menurut Anda Kawin Hamil itu apa? 

Informan Kawin hamil itu kan menikah dalam posisi hamil. Kawin 

hamil secara pastinya saya belum begitu paham mb, tetapi 

setahu saya perbuatan itu salah. Itu saja yang saya ketauhi. 

Peneliti  Bagaimana penjelasan saudara bisa terjadi hamil diluar nikah? 

Informan  Kalau saya hamil duluan karena saya diberikan kebebasan 

kepada orang tua saya mbak, saya mau pergi kemana saja 

yang dengan begitu saya tidak bisa mengontrol hawa nafsu 

saya mbak 

Reflakasi Menurut saudara ST belum begitu paham mengenai hamil 

diluar nikah alasan saudara hamil diluar nikah di berikan 

kebebasan kepada orang tua dan tidak bisa mengontrol hawa 

nafsunya.  

 

  



 

 

TRANSKIsP WAWANCARA 

 

Nama Informan  : Saudari AN 

Hari/ tanggal   : Rabu 25 April 2018 

Jam    : 10.00-11.00 

Disusun Jam   : 19.00-20.00 

Tempat wawancara  : Di Rumah AN 

Topik Wawancara  : Pemahaman tentang kawin hamil  

Koding Materi Wawancara 

Peneliti Menurut Anda Kawin Hamil itu apa? 

Informan Kawin hamil menurut saya tidak boleh karena belum ada 

perkawinan atau  ikatan yang sah dari Agama maupun Negara 

karena  sudah hamil duluan. Tetapi mau gimana lagi mbak 

saya terbawa oleh nafsu mbak dan karena suka sama suka dan 

setiap hari saya berangkat sekolah saya barengan dengan 

pacar saya dan  orang tua saya kalau pacaran dengan yang 

menjadi suami saya sekarang mbak 

Peneliti  Bagaimana penjelasan saudara bisa terjadi hamil diluar nikah? 

Informan  Saya hamil diluar nikah karena saya dengan pacar saya 

berpacaran ditempat yang sepi dan sehingga saya tidak bisa 

menahan hawa nafsu saya mbak. Dan saya melakukan itu 

dirumah pacar saya mbak karena dia tinggal dengan bapaknya 

saja pada saat itu bapaknya kerja 

Reflakasi Menurut saudara AN hamil diluar nikah itu tidak boleh karena 

belum ada ikatan perkawinan yang sah dari Agama maupun 

negara alasan saudara hamil dulu mereka pacaran ditempat 

yang sepi. 

 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama Informan  : Ibu Mety 

Hari/ tanggal   : Jum’at, 13 April 2018 

Jam    : 08.00-09.00 

Disusun Jam   : 19.00-20.00 

Tempat wawancara  : Di Ruang Bimbingan Konseling 

Topik Wawancara  : Sanksi Siswa Hamil diluar Nikah 

Koding Materi Wawancara 

Peneliti Menurut Ibu Sanksi Apa yang diberikan siswa apabila ada 

siswa yang ketauhan hamil? 

Informan Menegai Kawin hamil atau hamil diluar nikah dalm buku 

aturan tata tertib peserta didik SMKN 1 Geger menegenai 

perbuatan asusila sudah ada point tersendiri. Dan disini saya 

sebagai guru Bimbinga Koseling apabila ada anak didik saya 

ketauhan hamil diluar nikah siswa saya panggil keruangan 

Bimbingan Koseling terlebih dahulu. 

Peneliti Bagaimana Ibu bisa membuktikan kalau siswa itu hamil 

dulu? 

Informan Untuk masalah membuktikan anak itu hamil atau tida siswa 

saya antarkan ke Rumah Sakit YEPA kita teskan urine 

apakah anak tersebut benar-benar hamil atau tidak lalu 

apabila anak itu terbukti hamil diluar nikah maka anak itu 

kita kembalikan kepada orang tau 

Refleksi Sanksi yang diberikan guru terhadap siswa yang hamil ada 

langsung dikembalikan kepada orang tua tetapi sebelumnya 

sebagai guru Bimbingan Koseling dibuktikan dengan tes 

urine 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama Informan  : Ibu Ita 

Hari/ tanggal   : Jum’at, 13 April 2018 

Jam    : 09.30-10.00 

Disusun Jam   : 19.00-20.00 

Tempat wawancara  : Di Ruang Bimbingan Konseling 

Topik Wawancara  : Sanksi Siswa Hamil diluar Nikah 

Koding Materi Wawancara 

Peneliti Menurut Ibu Sangsi Apa yang diberika siswa apabila ada 

siswa yang ketauhan hamil? 

Informan Menurut saya mengenai sangsi terhadap kawin hamil itu ada 

kaitanya dengan  tata tertib di sekolah sini. Dan tata tertib 

disekolah ini sudah ditegaskan sedemikian rupa , tetapi 

dalam kenyataanya masih banyak iswa kami yang hamil 

diluar nikah. Dan disini saya sebagai guru Bimbingan 

Konseling secara tegas apabila ada siswa yang hamil diluar 

nikah langsung kita panggil keruangan Bimbibingan 

Koseling apakah benar hal itu terjadi pada siswa itu dan 

apabila terbukti secara tegas siswa itu harus dikembalikan 

kepada orang tua 

Refleksi Sansgsi yang diberikan guru terhadap siswa yang hamil ada 

secara tegas harus dikembalikan kepada orang tua 

 

  



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama Informan  : Saudari TY 

Hari/ tanggal   : Senin 16 April 2018 

Jam    : 15.30 - 17.00 

Disusun Jam   : 19.00-20.00 

Tempat wawancara  : Di Rumah TY 

Topik Wawancara  : Resiko siswa yang hamil diluar nikah 

Koding Materi Wawancara 

Peneliti Resiko dang sangsi apa yang diberikan sekolah  yang saudari 

terima saat saudari hamil duluan?  

Informan Saat itu saya ketauhan hamil hamil dulu saya di panggil 

keruangan Bimbingan Koseling mbak dan pada saat itu 

pacar saya juga dipanggil. Setalah itu saya di tanya apakah 

benar saya hamil dulu tetapi saya tidak mengaku pada saat 

itu mbak. Setalah itu saya di antarkan ke Rumah Sakit 

YEPA untuk dites urine saya mb, dan saat itu say memang 

hamil mbak. Sdan menurut saya sangsi yang diberikan pihan 

sekolah itu sudah tegas dan benar mbak, tetapi mau gimana 

lagi saya sudah terlanjur melakukanya 

Refleksi Resiko yang diambil harus dikembaliakn kepada orang tua  

walapun pada saat itu Saudari TY tidak mengaku akan tetapi 

ada bukti yang kuat dengan tes urine. 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama Informan  : Saudari ST 

Hari/ tanggal   :  Jumat 20 April 2018. 

Jam    : 15.30 - 17.00 

Disusun Jam   : 19.00-20.00 

Tempat wawancara  : Di Rumah ST 

Topik Wawancara  : Resiko siswa yang hamil diluar nikah 

Koding Materi Wawancara 

Peneliti Resiko dang sangsi apa yang diberikan sekolah  yang saudari 

terima saat saudari hamil duluan?  

Informan Saya keluar dari sekolah kelas 3 mb, tetapi saya tidak di 

keluarkan saya keluar terlebih dahulu sebelum pihak dari 

sekolah mengeluarkan saya, karena saya takut apabila 

perbuatan yang saya lakukan itu ketauhan guru ataupun 

teman saya mbak 

Refleksi Resiko harus ditanggung dia tidak bisa melnjutkan karena 

saudari ST merasa malu dengan perbuatannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama Informan  : Saudari AN 

Hari/ tanggal   :  Rabu 25 April 2018. 

Jam    : 10.00 - 11.00 

Disusun Jam   : 19.00-20.00 

Tempat wawancara  : Di Rumah AN 

Topik Wawancara  : Resiko siswa yang hamil diluar nikah 

Koding Materi Wawancara 

Peneliti Resiko dang sangsi apa yang diberikan sekolah  yang saudari 

terima saat saudari hamil duluan?  

Informan Resiko saya pada saat saya hamil dulu saya dikeluarkan dari 

sekolah mbak, saya sebenanya keberatan mbak tepi mau 

gimana lagi kalau saya melanjutkan saya jug melanjutkan 

saya juga malu kepada teman saya mbak 

Refleksi Resiko Saudari AN harus dikeluarkan walaupun saudara AN 

merasa keberatan, tetapi itu sudah menjadi tat tertib yang ada 

di sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama Informan  : Saudari MW 

Hari/ tanggal   :  Jumat 11 April 2018. 

Jam    : 16.00 - 17.00 

Disusun Jam   : 19.00-20.00 

Tempat wawancara  : Di Rumah MW 

Topik Wawancara  : Resiko siswa yang hamil diluar nikah 

Koding Materi Wawancara 

Peneliti Resiko dang sangsi apa yang diberikan sekolah  yang saudari 

terima saat saudari hamil duluan?  

Informan Mengenai sangsi yang diberikan terhadap hamil duluan , 

menurut saya sudah benar karena apabila dtidak 

dikembalikan kepada sekolah imbas kepada nama baik 

sekolah mbak. 

Refleksi Menurut saudari MW sangsi yang diberikan itu sudah 

benarkalau tidak dikembalikan imbasnya pada nama baik 

sekolah. 
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