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ABSTRAKSI 

 

Af Idah, Haniifatul. 2019. Analisa Metode Istinba<t} Hukum Terhadap Hasil 
Keputusan Lembaga Bah}th al-Masa<il Pondok Pesantren Lirboyo 
Tentang Status Anak Hasil In Vitro Fertilization yang Menggunakan 
Rahim Orang Lain. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. 
H. A. Rodli Makmun, M.Ag.  

Kata Kunci: Metode Istinba>t}, Nasab, Mahram.  
Para ahli kedokteran menemukan solusi bagi pasangan suami istri yang 

menderita ketidaksuburan, yaitu in vitro fertilization atau biasa disebut masyarakat 
umum dengan bayi tabung. Dengan in vitro fertilization, orang-orang yang mengalami 
gangguan pada alat reproduksinya tetap bisa mengalami kehamilan dengan cara 
melakukan fertilisasi di luar rahim. Akan tetapi akan timbul masalah apabila proses 
tersebut dilakukan di dalam rahim orang lain yang bukan istrinya, yaitu tentang hal 
penentuan status nasab maupun mahram. LBM Pondok Pesantren Lirboyo 
menyimpulkan bahwa status nasab anak hasil in vitro fertilization melalui rahim orang 
lain memiliki 2 pendapat, yaitu bernasab kepada ayahnya dan tida bernasab kepada 
ayahnya. Sedangkan mengenai status mahramnya ada 3 pendapat, yakni ibu 
kandungnya Dengan adanya permasalahan tersebut maka penelitian ini berusaha 
untuk menganalisis metode istinba>t} hukum hasil keputusan lembaga bah}th al-
masa><il Ponpes Lirboyo mengenai status anak hasil in vitro fertilization dengan 
menggunakan rahim orang lain.  

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini 

yang meliputi: (1) Bagaimana analisis metode istinba>t} hukum terhadap hasil keputusan 

bah}th al-masa>il Pondok Pesantren Lirboyo tentang status nasab anak hasil in-vitro 

fertilization melalui rahim orang lain? (2) Bagaimanakah analisis metode istinba>t} hukum 

terhadap hasil keputusan bah}th al-masa>il Pondok Pesantren Lirboyo tentang status 

mahram anak hasil in-vitro fertilization melalui rahim orang lain?.  
Penelitian ini bersifat field reseach, yang mana penulis akan meneliti metode 

yang digunakan dalam istinba>t} hukum terhadap permasalahan status anak hasil in 
vitro fertilization menggunakan rahim orang lain. Adapun pendekatan yang dilakukan 
adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengungkapkan 
gambaran faktual melalui data kualitatif yang telah terkumpul. Menggunakan data 
primer berupa wawancara kepada aktivis bah}th al-masa>il Pondok Pesantren 
Lirboyo dan menggunakan dokumen hasil bah}th al-masa>il mengenai status anak 
hasil in vitro fertilization menggunakan rahim orang lain. Metode analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan metode induktif.  
Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa dalam istinba>t} hukum dalam 

menentukan status nasab anak hasil in vitro fertilization menggunakan rahim orang 

lain merujuk kepada qaul yang terdapat dalam kitab-kitab mu’tabarah, sehingga 

metode yang digunakan adalah metode qauli>. Selain menggunakan metode qauli>, 

istinba>t} hukumnya juga menggunakan ilh}a>q, yakni menyamakan wanita lain yang 

digunakan kandungannya seperti halnya qaul mengenai budak. Sedangkan dalam 

menentukan status mahram anak hasil in vitro fertilization menggunakan rahim orang 

lain secara keseluruhan juga merujuk kepada qaul yang terdapat dalam kitab-kitab 

mu’tabarah, sehingga metode yang digunakan adalah metode qauli>. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 

A.  Latar Belakang 

 

Pernikahan merupakan sunatullah yang dianjurkan bagi 

seluruh umat Islam yang sudah mampu baik lahir maupun batin, hal 

ini telah tertulis di dalam ayat al-Qur’an yang memerintahkan umat 

Islam untuk menikah, yakni dalam surat ar-Ru>m ayat 21, yaitu: 

 
 
 
 
 

 
1  

 
 

 

‚Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-

isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram 

kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada 

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum yang berfikir.‛2 

 

Ayat di atas, menjelaskan tentang anjuran untuk menikah. Setiap 

manusia yang telah melangsungkan pernikahan memiliki beberapa 

tujuan. Jika merujuk pada ayat di atas, bahwa tujuan dari 

pernikahan adalah untuk memberkan ketentraman bagi pasangan 

suami istri serta menciptakan kasih sayang di antara mereka. 

 

Keluarga merupakan konsep yang bersifat multidimensi. 

Para ilmuwan sosial bersilang pendapat mengenai rumusan 

keluarga yang bersifat universal. 

  
1 QS. Al-Ru>m (30): 21.  

2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-  

Qur’an (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), 121. 
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Salah satu ilmuwan yang permulaan mengkaji keluarga 

adalah George Murdock. Dalam bukunya Social Structure, Murdock 

menguraikan bahwa keluaga nerupakan kelompok sosial yang 

memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat jam kerja yang 

sama, ekonomi dan terjadi proses reproduksi. Sedangkan menurut 

Koerner dan Fitzpatrick, definisi tentang keluarga setidaknya dapat 

ditinjau berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu definisi struktural, 

definisi fungsional dan definisi intersaksional. 

  
Definisi struktural menurut Koerner dan Fatzpatrick didasarkan 

pada kehadiran atau ketidakhadran anggota keluarga, seperti halnya 

anak. Definisi ini memfokuskan pada siapa yang menjadi bagian dari 

anggota keluarga.
3
 Selain dari pada itu, hal penting yang menjadikan 

tujuan utama pernikahan merupakan sarana untuk memelihara 

keberlangsungan keturunan manusia, alat reproduksi dan generasi 

dari masa ke masa.
4
 Hal ini juga relevan dengan salah satu ayat yang 

telah tertuliskan di dalam al-Qur’an yaitu surat al-Nisa>’ ayat 1: 

 
 
 
 
 
 

 
5  

 
 
 
 

 
3 Sri Lestari, Psikologi Keluarga  (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 5.  

4 Abdul Aziz Muhammas Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Fiqh 
Munakahat (Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2009), 39. 

5 QS. Al-Nisa>’ : 1 
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‚Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan 

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

pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang 

banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya 

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

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.‛6 

 

Pada umumnya, fungsi yang dijalankan oleh keluarga seperti 

melahirkan dan merawat anak, menyelesaikan masalah dan saling 

peduli antar anggotanya tidak pernah berubah substansinya dari 

masa ke masa. Namun, bagaimana keluarga melakukannya dan 

siapa saja yang terlibat di dalam proses tersebut dapat berubah 

dari masa ke masa dan bervariasi di antara berbagai budaya. 

 
 

Dari segi keberadaan anggota keluarga, maka keluarga 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keluarga inti (nuclear family) 

dan keluarga batih (extended family). Keluarga inti adalah keluarga 

yang di dalamnya hanya terdapat tiga posisi sosial, yaitu suami-

ayah, istri-ibu, anak-sibling. Struktur keluarga yang demikian 

menjadikan keluarga sebagai orientasi bagi anak, yaitu keluarga 

tempat ia dilahirkan. Adapun orang tua menjadikan keluarga 

sebagai wahana prokreasi, karena keluarga inti terbentuk setelah 

sepasang laki-laki dan perempuan menikah dan memiliki anak.7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 78.  
7 Sri Lestari, Psikologi Keluarga Psikologi Keluarga   (Jakarta: Prenada Media Group,

  

2012), 6. 
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Keturunan merupakan tujuan utama dalam sebuah pernikahan, 

karena kehadiran anak merupakan suatu perhiasan dunia 

sebagaimana dalam salah satu ayat al-Qur’an yakni surat al-Kahfi: 

 

 
8 

 
 
 
 
 

 

‚Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-
amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu 

serta lebih baik untuk menjadikan harapan‛9 

 

Akan tetapi pada realitasnya tidak semua pasangan suami istri 

 

dapat menghasilkan keturunan. Ketidaksempurnaan manusia 

memungkinkan adanya pasangan suami istri tidak mampu memiliki 

keturunan. Dalam hal ini takdir Allah telah menguji hambaNya 

dengan tidak diberikan keturunan kepadanya, padahal Allah hanya 

menguji tingkat keimanan dan kesabaran manusia untuk menerima 

cobaan ini. Walaupun Allah telah menakdirkan manusia untuk tidak 

memiliki keturunan, hal ini tidak menutup usaha agar manusia 

dapat memiliki keturunan. 

 

Usaha merupakan anjuran shara’ untuk mengubah nasib seseorang, 

selama usaha yang ditempuh manusia tersebut tidak bertentangan sengan 

al-Qur’an, al-Hadits serta membawa kemaslahatan bagi manusia tersebut. 

 
 
 
 

 
8 QS. Al-Kahfi: 46  
9 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 299.
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Perkembangan teknologi telah memberikan solusi bagi pasangan 

suami-istri yang tidak dapat memiliki keturunan, yakni dengan cara in-vitro 

fertilization. Proses in-vitro fertilization merupakan proses pembuahan sel 

telur wanita oleh spermatozoa pria yang terjadi pada suatu cawan petri 

yang kemudian sperma dan ovum yang telah dibuahi tersebut kemudian 

di tanam dalam rahim istri (pemilik ovum).10 

 
Akan tetapi bersamaan dengan munculnya penemuan tentang 

in-vitro fertilization juga telah memunculkan metode in-vitro 

fertilization, akan tetapi melalui rahim orang lain atau biasa dikenal 

dengan surrogate mother. Surrogate mother atau ibu pengganti pada 

dasarnya memiliki kemiripan dengan in vitro fertilization, akan tetapi 

dalam proses ini sperma dan ovum yang telah dibuahi tumbuh menjadi 

zygot, kemudian ditanam pada rahim perempuan lain untuk 

mengandung dan melahirkannya yang kemudian orang tersebut akan 

dibalas dengan sejumlah jasa dan atau imbalan yang sesuai.
11 

 
Proses in vitro fertilization melalui rahim orang lain merupakan solusi 

baru yang muncul karena kecanggihan teknologi. Program ini merupakan 

sebuah program yang disodorkan kepada pasangan suami istri untuk 

mendapatkan keturunan, yang mana bahwa pasangan suami istri tersebut 

sulit untuk memiliki keturunan yang disebabkan oleh kecatatan 

 
 
 

 
10 Wiryawan Permadi; Tono Djuwantono; dkk, Hanya Tujuh Hari Memahami 

Fertilisasi In-Vitro (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 3. 

11 Desriza Ratman, Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia  (Jakarta: PT Gramedia 2012), 34-  

35. 
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atau faktor lain yang menyebabkan ketidakmampuannya untuk 

memiliki keturunan. 

 

Mengingat bahwa anak-anak merupakan idaman semua 

pasangan suami istri maka tidak heran jika berbagai upaya akan 

ditempuh oleh pasangan suami istri untuk memperoleh keturunan. 

Dalam hal ini juga tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat 

Indonesia untuk melakukan program ini demi mendapatkan 

keturunan, karena program ini dianggap sebagai salah satu proram 

atau solusi bagi pasangan suami istri yang tida memiliki keturunan. 

 
Ternyata, in vitro fertilization melalui rahim orang lain telah 

dipraktekkan di beberapa negara. Bahkan di Inggris, Carole Horlock 

dinobatkan sebagai ibu pengganti paling produktif di dunia karena sudah 

melahirkan 12 orang anak orang lain sejak tahun 1995, karena pada 

tahun ini, Carole Horlock mengenal istilah ibu pengganti yang dibacanya 

melalui artikel. Adapun tujuan dia melakukan hal ini adalah untuk 

membantu pasangan suami istri yang tidak dapat memiliki keturunan.12 

 
Adapun program in vitro fertilization melalui rahim orang lain ini 

juga pernah dilakukan oleh masyarakat Indonesia meskipun dengan cara 

diam-diam. Menurut Agnes Widianti pengajar Unika serta koordinator 

Jaringan Peduli Perempuan dan Anak, beliau mengacu pada thesis 

mahasiswanya yang berjudul ‚Penerapan Hak Reproduksi Perempuan 

 

 
12 Detik Healt, ‚Ibu Pengganti Paling Produktif di Dunia Sudah Lahirkan 12 Orang Anak  

Lain‛, (http://healt.detik.com/read/2012/09/10/162500/2013836/763/ibu-pengganti-paling-

produktif-di-dunia-sudah-lahirkan-12-anak-orang-lain), diakses pada hari Jum’at , 26 Juli 2019 

http://healt.detik.com/read/2012/09/10/162500/2013836/763/ibu-pengganti-paling-produktif-di-dunia-sudah-lahirkan-12-anak-orang-lain
http://healt.detik.com/read/2012/09/10/162500/2013836/763/ibu-pengganti-paling-produktif-di-dunia-sudah-lahirkan-12-anak-orang-lain
http://healt.detik.com/read/2012/09/10/162500/2013836/763/ibu-pengganti-paling-produktif-di-dunia-sudah-lahirkan-12-anak-orang-lain
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dalam Sewa-Menyewa Rahim‛. Thesis ini dilakukan di Papua. 

Dalam thesisnya dijelaskan adanya praktek sewa menyewa rahim 

melalui rahim orang lain. Adapun praktek in vitro fertilization melalui 

rahim orang lain yang ada di Papua ini tidak dipermasalahkan, 

dikarenakan program ini hanya dilakukan di lingkup keluarga.13 

 
Meskipun sudah ada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 

tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 

1992 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan, 

MUI juga mengeluarkan fatwa yang melarang tentang praktek in vitro 

fertlization melalui rahim orang lain di Indonesia. Akan tetapi, tidak 

menutup kemungkinan bahwa masyarakat Indonesia akan melakukan hal 

tersebut demi mendapatkan sebuah keturunan.14 

 
Jika banyak pasangan suami istri yang melakukan in vitro 

fertilization melalui rahim orang lain untuk mendapatkan keturunan 

dengan berbagai alasan di atas, maka akan menimbulkan banyak 

implikasi terkait kedudukan nasab, warisan, wasiat serta 

kemahraman anak tersebut terutama jika program in vitro 

fertilization melalui rahim orang lain dilakukan pada perempuan 

yang tidak memiliki hubungan kekerabatan ataupun saudara.15 

 
Dalam keputusan Lembaga bah}th} al-masa>il Pondok Pesantren 

Lirboyo, menetapkan bahwasannya status kemahraman anak hasil in vitro 

 
 

13Ibid., 
14 Ibid.,  

15 Ibid., 
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fertilization melalui rahim orang lain adalah sama dengan sesusuan 

dengan ibu yang mengandung dan melahirkannya. Sedangkan status 

nasab anak hasil in vitro fertilization ada dua pendapat yaitu kepada ibu 

yang melahirkan dan satu pendapat lagi kepada ibu pemilik sel telur.16 

 
Secara etimologi, ar-rad}a>’ adalah nama isapan susu dari 

payudara secara mutlak, baik pada manusia maupun pada hewan.17 

Sedangkan secara terminologi shara’, persusuan merupakan suatu nama 

untuk mendapatkan susu dari seseorang wanita yang sampai dalam perut 

anak kecil atau kepalanya. Adapun pembatasan susu yang dimaksud 

masuk dalam kategori mahram sepersusuan yakni mengeluarkan sesuatu 

yang dihisap dari payudara berupa darah dan nanah. 

 
Adapun peneliti memilih Lembaga Bah}th al-Masa>il Pondok 

Pesantren Lirboyo sebagai tempat penelitian. Lembaga Bah}th al-Masa>il 

Pondok Pesantren Lirboyo merupakan lembaga yang aktif melakukan bah}th 

al-masa>il yang kemudian hasil dari bah}th al-masa>il ini dibukukan. 

Permasalahan yang dibahas di Pondok Pesantren Lirboyo merupakan 

permaslaahan waqi’iyah, maud}u>iyyah maupun qonu>niyah. Metode yang 

digunakan di Pondok Pesantren Lirboyo dengan metode qauly maupun 

manhaji>. Meskipun di berbagai pondok pesantren salaf masih 

menggunakan metode qauly karena memang dirasa belum mampu untuk 

 
 
 
 

 
16 Purna Siswa 2014 Mumtaz, Ngaji Fiqh  (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 14.  

17 ‘Abdu ar-Rah}man al-Jaziry, Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah, Juz IV (Beirut: 
Dar al-Fikr, tt), 219.
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berijtihad, maka di Pondok Pesantren Lirboyo ini sudah ada upaya 

untuk menuju ke arah manhaji>.18 

 
Beranjak dari latar belakang di atas, peneliti menganggap perlu untuk 

mengkaji metode yang digunakan dalam hasil keputusan bah}th al-masa>il 

tentang status kemahraman anak hasil in vitro fertilization melalui rahim 

orang lain. Peneliti menganggap perlu dan penting untuk mengkaji mengenai 

masalah ini. Hal ini bertujuan untuk menganalisis tentang metode yang 

digunakan dalam istiba>t} hukum Pondok Pesantren Lirboyo. 

 
Berdasarkan paparan di atas, maka timbul permasalahan yang 

membuat penulis tertarik untuk mendalami masalah ini menjadi sebuah 

penelitian yang mendalam, yakni mengenai bagaimana metode yang 

digunakan dalam istinba>t} hukum bah{th al-masa>il Pondok Pesantren 

Lirboyo terhadap masalah In Vitro Fertilization dengan menggunakan 

rahim orang lain. Selanjutnya permasalahan tersebut penulis tuangkan 

dalam sebuah skripsi dengan judul ‚Analisa Metode Istinba>t{ Hukum 

 
Terhadap Hasil Keputusan Bah}th al-Masa>il Pondok 

Pesantren Lirboyo Tentang Status Anak Hasil In Vitro 

Fertilization yang Menggunakan Rahim Orang Lain‛. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 Muhammad Warzuqni, Hasil Wawancara, Kediri. 15 November 2019. 
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B. Rumusan Masalah 

 
1. Bagaimana analisis metode istinba>t}hukum terhadap hasil keputusan 

bah}th al-masa>il Pondok Pesantren Lirboyo tentang status nasab 

anak hasil in-vitro fertilization melalui rahim orang lain? 

2. Bagaimana analisis metode istinba>t}hukum terhadap hasil keputusan 

bah}th al-masa>il Pondok Pesantren Lirboyo tentang status mahram 

anak hasil in-vitro fertilization melalui rahim orang lain? 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui analisis hasil 

istinba>th al-ahkam dalam bah}th al-masa>il mengenai status 

nasab anak hasil in-vitro fertilization yang menggunakan rahim 

orang lain terhadap ibu yang mengandung. 

 
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui analisis hasil 

istinba>th al-ahkam dalam bah}th al-masa>il mengenai status 

kemahraman anak hasil in-vitro fertilization yang menggunakan 

rahim orang lain terhadap pemilik sel telur dan sel sperma. 

 
D. Manfaat Penelitian 

 

1. Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan 

tentang in vitro fertilization dengan menggunakan rahim orang 

lain, sehingga leboh mengetahui tentang bagaimana nasab dan 

mahram anak hasil in vitro fertilization tersebut. 
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2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan masyarakat 

umum, penegak hukum maupun ulama untuk menyelesaikan 

permasalahan in vitro fertilization yang menggunakan rahim 

orang lain. 

 
E. Studi Penelitian Terdahulu  

 

Pembahasan tentang penelitian terdahulu ini penting dilakukan 

untuk mengetahui apakah terdapat penelitian yang sejenis 

sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan penelitian yang berulang 

serta menghindari plagiasi terhadap suatu karya tulisan ilmiah. 

 

Topik utama dalam penelitian ini adalah tentang metode 

istinba>t} hukum hasil keputusan bah}th al-masa>il Pondok 

Pesantren Lirboyo tentang anak hasil in vitro fertilization yang 

menggunakan rahim orang lain. 

 

Pertama, penelitian bentuk skripsi oleh Avid Arvani, ‚Fertilisasi 

In Vitro (Analisis Fiqih Terhadap Proses Fertilisasi In Vitro Pasca 

Kematian Suami dan Status Nasab Anak). Penelitian tersebut 

menyimpulkan fertilisasi in vitro pasca kematian suami tidak 

dibenarkan dalam syari’ah Islam, hal tersebut dikarenakan sudah 

tidak ada hubungan perkawinan antara pemilik sperma dan pemilik 

ovum. Adapun hubungan status anak hasil dari fertilisasi in vitro 

pasca kematian suami hanya disambungkan kepada ibunya saja.19 

 

 
19 Avid Arvani, Fertilisasi In Vitro (Analisis Fiqih Terhadap Proses Fertilisasi In Vitro 

Pasca Kematian Suami Dan Status Nasab Anak), Skripsi (Malang: Fakultas Syariah UIN 
Malang, 2010). 
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Kedua, penelitian bentuk desertasi oleh Luthfi Hadi Aminuddin. 

‚Sistem Pengambilan Keputusan Hukum NU, telaah Taqriri, ilh}a>q, 

dan istinba>t}jama>’i‛ pada tahun 2012. Penelitian difokuskan pada 

tiga metode bah}th al-masa>il. Data dalam pelitian ini didapat melalui 

pendapat tokoh-tokoh terkemuka Nahdlatul Ulama, baik berupa artikel, 

buku, maupun sumber langsung wawancara terhadap metode bah}th 

al-masa>il.
20

 Semua metode dibahas secara seimbang. 

  
Ketiga, penelitian berbentuk thesis oleh Yuniarto M. Afif. ‚Metode 

mazhab manhaji Nahdlatu Ulama: Studi pandangan aktivis bah}th al-

masa>il Jawa Timur tentang metode istinba>t} al-ah}ka>m hasil 

muktamar ke 33‛. Peneliti ini berusaha menguak pandangan para 

aktifis bah}th al-masa>il tentang keputusan hasil muktamar ke 33. 

Dimana pada hasil muktamar tersebut diputuskan bahwa Nahdlatul 

Ulama’ melegalkan penggunaan metode manhaji dalam istinbat al-

ahkamnya. Hal ini berbeda dengan fokus yang diteliti oleh peneliti, 

karena peneliti lebih menitik beratkan pada penerapannya.
21 

 
Keempat, penelitian berbentuk skripsi yang ditulis oleh Choirul Anam 

(2010). ‚Kewarisan Anak Hasil Inseminasi Buatan dan Akibat Hukum 

terhadap kewarisan anaknya, menurut hukum Islam dan hukum positif‛. 

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa anak yang dilahirkan melalui rahim 

 
 

 
20 Luthfi Hadi Aminuddin, ‚Sistem Pengambilan Keputusan Hukum NU, telaah 

Taqriri, Ilhaq, dan Istinba>t} Jama’i‛. Disertasi. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2012  

21 Yuniarto M. Afif, ‚Metode mazhab manhaji> Nahdlatu Ulama: Studi Pandangan Aktivis 
Bahtsul Masail Jawa Timur tentang metode istinbat al-ahkam hasil muktamar ke 33‛. Tesis. 
Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2017. 
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orang lain (ibu pengganti) yang bukan ovumnya, jika ditinjau dari hukum 

Islam maka anak tersebut milik ibu yang melahirkan, masalah nasab ikut 

kepada ibu pengganti begitu juga dalam hal waris, dan dalam hukum 

positif hubungan darah anak hasil inseminasi buatan melalui rahim orang 

lain terhadap ibu pengganti terputus dan dinasabkan kepada pemilik 

sperma dan ovum begitu juga dengan kewarisannya.22 

 
Kelima, penelitian bentuk artikel jurnal; diantaranya beberapa artikel 

Yng ditulis oleh Nadirsyah Hosen dengan judul ‚Nahdlatul Ulama’ and 

Collective Ijtihad‛ pada tahun 2004. Seanjutnya dua artikel dengan judul 

‚Metode Istinbat Nahdlatul Ulama; kajian tentang Bah}th al-masa>il‛ ditulis 

tahun 2003, serta ‚Istiba>t} Jama>’i dan Penerapannya dalam Bah}th al-

masa>il‛ ditulis tahun 2015 oleh Luthfi Hadi Aminuddin.23 

 
Dari sekian penelitian yang pernah dilakukan di atas, semuanya 

belum pernah menulis mengenai metode istinba>t} hukum yang 

digunakan oleh Pondok Pesantren Lirboyo dalam menyelesaikan 

permasalahan in vitro fertilization dengan menggunakan rahim 

orang lain. Maka tidak berlebihan kiranya jika dikatakan penelitian 

ini merupakan penelitian yang baru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 Choirul Anam, ‚Kewarisan Anak Hasil Inseminasi Buatan dan Akibat Hukum terhadap 
Kewarisan Anaknya, menurut Hukum Islam dan Hukum Positif‛, Skripsi, Malang: UIN Maulana 
Malik Ibrahim. 2010.  

23 Luthfi Hadi Aminuddin, ‚Istinba>th Jama>’i dan penerapannya dalam Bah>th al-
Masa>il‛, dalam al-Manahij. Vol IX. No. 2 Desember 2015. 
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F. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan 

atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara 

rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan 

 

optimal.24 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang sudah 

diuraikan diatas, penulis dalam skripsi ini menggunakan jenis 

penelitian lapangan, artinya sebuah studi dengan mengkaji buku-buku 

yang ada kaitannya dengan skripsi ini yang diambil dari kepustakaan. 

Adapun penelitian ini, termasuk dalam penelitian normatif verifikatif. 

Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan 

dengan permasalahan pada kajian dan juga diambil dari literatur-

literatur yang berkaitan langsung dengan pokok pembahasan. 

2. Data dan Sumber data 
 

a. Data 

 
Dalam penelitian ini yang menjadi data adalah dokumen mengenai 

hasil keputusan bah}th al-masa>il Pondok Pesantren Lirboyo, 

profil LBM Pondok Pesantren Lirboyo, metode istinba>t} hukum 

LBM Pondok Pesantren Lirboyo dan mengenai in vitro fertilization. 

 
 
 
 
 
 

 
24 Anton Bekker, Metode-metode Filsafat, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 10. 
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b. Sumber Data 

 
Setiap penelitian memerlukan data, karena data merupakan 

sumber informan yang memberikan gambaran utama tentang ada 

tidaknya masalah yang akan diteliti.25 Adapun sumber data disini 

dibagi menjadi dua macam, yaitu: data sekunder dan data primer. 

1) Data Primer  
 

Dalam hal ini, data didapatkan melalui wawancara 

langsung dengan informan. Penulis menentukan informan 

dalam penelitian ini adalah sejumlah aktivis Bah}th al-

Masa>il Pondok Pesantren Lirboyo. Dipilihnya Pondok 

Pesantren Lirboyo dikarenakan Lirboyo merupakan salah 

satu pondok pesantren yang aktif melakukan bah}th al-

masa>il serta membukukan hasil bah}th al-masa>il tersebut. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan terbitnya buku kumpulan 

hasil bah}th al-masa>il Pondok Pesantren Lirboyo. 

2) Data Sekunder 

 

Sumber data sekunder diambil dari data-data berupa 

dokumen, di antaranya: Buku ‚Ngaji Fiqh‛ dan ‚Kang Santri‛ 

yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren Lirboyo pada tahun 

2015. Buku tersebut berisi kumpulan hasil putusan-putusan 

bah}th al-masa>il Pondok Pesantren Lirboyo. 

 
 

 
25 Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

CV Pustaka Setia, 2009), 117. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

 

Guna kepentingan pengumpulan data, maka peneliti ini 

menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif yang terdiri 

dari wawancara dan penelaahan dokumen.26\ 

 
Wawancara yang dimaksud adalah wawancara secara mendalam 

terhadap informan yang terdiri dari para aktivis bah}th al-masa>il 

Pondok Pesantren Lirboyo untuk mendapatkan data mengenai profil 

lembaga bah}th al-masa>il Pondok Pesantren Lirboyo dan metode 

istinba>t} hukum yang digunakan oleh Pondok Pesantren Lirboyo. 

 
Adapun telaah dokumen dalam penelitian ini dimaksudkan 

sebagai telaah terhadap hasil keputusan lembaga bah}th al-

masa>il Pondok Pesantren Lirboyo tentang status anak hasil in 

vitro fertilization menggunakan rahim orang lain. 

 

Teknik yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik 

ini diperoleh dari data-data yang telah ada sebelumnya berupa 

tulisan-tulisan, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, majalah 

ilmiah, koran, artikel, sumber dari internet, dan data lain yang 

ilmiah dan bertautan dengan masalah penelitian.27 

4. Analisis Data 

 

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, 

permodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan 

 
 

26 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 174.  

27 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Cet ke-13, (Jakarta: 
PT Renika Cipta, 2006), 158. 



22 
 
 

 

memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, 

kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.28 

 
Dalam menganalisis data yang terkumpul, peneliti menggunakan 

metode analisa kualitatif. Penggunaan metode ini dimaksudkan agar 

peneliti mendapatkan analisa yang mendalam serta dapat berpikir 

secara bebas dalam memproyeksikan keadaan yang sebenarnya 

untuk kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, yang 

dijadikan sebagai unit analisisnya adalah dokumen hasil bah}th al-

masa>il Pondok Pesantren Lirboyo tentang status anak hasil in vitro 

fertilization menggunakan rahim orang lain. 

 

Proses analisa data yang dilakukan melalui tahapan reduksi 

data dengan cara memeriksa kembali data secara cermat dari 

segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian, 

atau keserasian satu sama lain, relevansi, serta keseragaman 

data. Tidak lupa peneliti juga merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk kemudian 

dicari tema dan polanya. Tahap selanjutnya adalah penyajian 

data yang dilakukan dalam bentuk uraian dlam bentuk teks 

naratif, bagan, tabel dan hubungan antar kategori. Tahapan ini 

juga bisa disebut tahap pengorganisasian data. Setelah itu baru 

dilakukan penarika kesimpulan. 

 
 
 
 

28 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan 
Penuntun Langkah demi Pelaksanaan Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253. 



23 
 
 

 

5. Tahapan-Tahapan Penelitian Tahapan-

tahapan penelitian adalah sebagai berikut: 

 

a. Tahapan Pra Lapangan 

 

Tahap pra lapangan meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penellitian, mengurus perizinan, penelusuran 

awal, dan menilai keadaan lapangan penelitian, memilih, dan 

memanfaatkan informan, menyimpan perlengkapan penelitian, 

dan yang menyangkut etika persoalan penelitian. 

 

b. Tahapan pekerjaan lapangan 

 

Tahapan pekerjaan lapangan ini meliputi: memahami 

latar belakang penelitian dan persiapan diri, memasuki 

lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data. 

 
1) Tahap Analisis Data 

 

Dalam tahap ini, penulis melakukan analisis terhadap data-

data yang telah dikumpulkan. Peneliti menggunakan teknik 

analisis data yang dikemukakan oleh Miles Huberman, yaitu 

mereduksi data, penyajian data, dan penarika kesimpulan. 

2) Tahap Penulisan Hasil Laporan 

 

Pada tahap ini, penulis menuangkan hasil penelitian 

yang sistematis sehingga dapat dipahami dan diikuti 

alurnya oleh pembaca. 
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G.  Sistematika Pembahasan 

 

Sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari lima bab dengan 

tiap-tiap bab terdiri dari sub bab yang saling terkait sehingga dapat 

membentuk suatu susunan pembahasan. Untuk memperoleh 

gambaran yang jelas tentang urutan pembahasan skripsi ini agar 

menjadi sebuah kesatuan bahasa yang utuh maka penulis akan 

memaparkan mengenai sistematika pembahasan sebagai berikut: 

 
BAB 1 : PENDAHULUAN 

 

Dalam bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang 

masalah yang menjadi dasar mengapa penulisan ini diperlukan, 

rumusan masalah yang digunakan untuk mempertegas pokok-

pokok masalah agar lebih fokus, tujuan penelitian dan manfaat 

penelitian, telaah pustaka menjelaskan tentang orisinalitas 

penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada dan sebagai 

tolak ukur penguasaan literatur dalam membahas dan 

menguraikan persoalan dalam penelitian ini, teknik penelitian 

dan sistematika penelitian. 

BAB II: METODE ISTINBA>T} HUKUM ISLAM 

 

Pada bab ini dijelaskan teori-teori yang digunakan untuk 

istinba>t} hukum. Pembahasan tersebut meliputi 

pengertian istiba>t} hukum, macam-macam istiba>t} 

hukum yang meliputi metode qauli> dan manhaji>. 
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BAB III : KEPUTUSAN LEMBAGA BAH}TH AL-MASA>IL PONDOK 

PESANTREN LIRBOYO TERHADAP IN VITRO 

 
FERTILIZATION DENGAN MENGGUNAKAN RAHIM 

ORANG LAIN 

  
Pada bab ini berisi tentang gambaran data umum dan 

gambaran data khusus. Gambaran data umum yang berkaitan 

dengan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri yang meliputi tentang 

profil Lembaga Bah}th al-Masa>il Pondok Pesantren Lirboyo 

dan metode istinba>t} yang digunakan oleh Pondok Pesantren 

Lirboyo. Gambaran data khusus meliputi Hasil Keputusan 

Bah}th al-Masa>il Pondok Pesantren Lirboyo mengenai status 

nasab dan status mahram anak hasil in vitro fertilization. 

 
BAB  IV:  ANALISIS  METODE  ISTINBA>T}  HUKUM  TERHADAP 

HASIL   BAH}TH   AL-MASA>IL   PONDOK   PESANTREN 

 
LIRBOYO TERHADAP MASALAH IN-VITRO 

FERTILIZATION DENGAN MENGGUNAKAN RAHIM 

ORANG LAIN 

 
Bab ini akan menjelaskan tentang analisis penggunaan metode 

istinba>t} hukum dalam bah}th al-masa>il terhadap permasalahan 

in-vitro fertilization yang menggunakan rahim orang lain. Pada bab 

ini akan terbagi menjadi dua sub-bab, yang pertama mengenai 

analisis terhadap metode istinba>t} hukum hasil keputusan bah}th 

al-masa>il mengenai status nasab anak hasil in 
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vitro fertilization melalui rahim orang lain dengan ibu yang 

menganadung dan melahirkannya. Pada sub-bab kedua 

mengenai mengenai analisis terhadap metode istinba>t} hukum 

dalam keputusan bah}th al-masa>il mengenai status mahram 

anak hasil in vitro fertilization melalui rahim orang lain. 

 
BAB V: PENUTUP 

 

Bab ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian 

pembahasan dari bab 1 sampai bab 5. Bab ini dimaksud untuk 

memudahkan pembaca memahami intisari penelitian yang 

berisi kesimpulan dari pembahasan yang intinya merupakan 

jawaban dari pokok masalah yang dirumuskan serta memuat 

saran-saran sebagai solusi dari permasalahan. 
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BAB II 
 

 

METODE ISTINBA>T} HUKUM ISLAM 
 

 

A.  Pengertian  
 

Istinba>t} berasal dari kata nabt} yang berarti air yang mula-

mula memancar keluar dari sumur yang digali. Dengan demikian, 

menurut bahasa, arti istinba>t} ialah mengeluarkan sesuatu dari 

persembunyiannya.29 Sedangkan secara istilah adalah 

mengeluarkan hukum-hukum fiqh dari al-Qur’an dan al-Sunnah 

melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama ushul.30 

 
Dalam hal ini, arti istinba>t} menjadi upaya mengeluarkan 

hukum dari sumbernya. Makna istilah ini hampir sama dengan 

ijtihad. Fokus istinba>t} adalah teks suci ayat-ayat al-Qur’an dan 

hadis-hadis Nabi. Karena itu, pemahaman, penggalian, dan 

perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut istinba>t}. 

 
Dalam penetapan hukum Islam sumber rujukan utamanya adalah al-

Qur’an dan al-Sunnah. Sedang sumber sekundernya adalah ijtihad para 

ulama. Setiap istinba>t} (pengambilan hukum) dalam syari’at islam harus 

berpijak atas al-Qur’an dan al-Sunnah Nabi. Ini berarti dalil-dalil syara’ ada 

dua macam, yaitu: nas} dan ghair al-nas}. Dalam menetapkan suatu hukum, 

seorang ahli hukum harus mengetahui prosedur cara penggalian 

  
29 Haidar Bagir dan Syafiq Basri, Ijtihad Dalam Sorotan (Bandung: Mizan 

Anggota IKAPI, 1996), hal. 25.  
30 Muhammad Hamim Ma’rifatulloh ‚Mutiara Hikmah Organisasi NU, Bahtsul Masail ‚ 

(http://excellent165.blogspot.co.id/2014/12/organisasi-nu-bahsul-masail-dan.html), diakses 22 
Desember 2014. 
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hokum (turu>q al-istinba>t}) dari nash. Cara penggalian hokum (turu>q 

al-Istinba>t}) dari nash ada dua macam pendekatan, yaitu: pendekatan 

makna (turu>q al-ma’nawi>yah) dan pendekatan lafazh (turu>q al-

lafz}iyah). Pendekatan makna adalah (istidla>l) penarikan kesimpulan 

hukum bukan kepada nash langsung, seperti menggunakan qiya>s, 

Istih}san, is}tislah} (mas}a>lih al-mursalah), dan lain sebagainya.
31 

 
Tujuan istinba>t} hukum adalah menetapkan hukum setiap 

perbuatan atau perkataan mukallaf dengan meletakkan kaidah-kaidah 

hukum yang ditetapkan. Melalui kaidah-kaidah itu kita dapat memahami 

hukum-hukum syara’ yang ditunjuk oleh nash, mengetahui sumber hukum 

yang kuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah sumber hukum 

dan mengetahui perbedaan pendapat para ahli fiqh dalam menentukan 

hukum suatu kasus tertentu. Jika seorang ahli fiqh menetapkan hukum 

syariah atas perbuatan seorang mukallaf, ia sebenarnya telah meng-

istinba>t}-kan hukum dengan sumber hukum yang terdapat di dalam 

kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli us}u>l fiqh.32 

 
Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan 

melakukan istinba>t} adalah sebagai berikut: 

 

1. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat al-Qur’an 

yang berhubungan dengan masalah hukum. 

 
 
 

 
31 Muh}ammad Abu Zah}rah, Ushul al-Fiqh (Terj.) Saefullah Ma’sum (Jakarta: 

Pustaka Firdaus. 2005), hal. 166.  

32 ‘Abd al-Rah}man al-Jaziry, Kitab al-Fiqh ‘ala-Madzahib al-Arba’ah (al-Qubra: 
Maktabah al-Tijariyah, t.th), hal. 25. 
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2. Memiliki pengetahuan yang luas tentang hadist-hadist Nabi yang 

berhubungan dengan masalah hukum 

 
3. Menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjukkan oleh 

 

ijma>’, agar dalam menentukan hukum sesuatu, tidak 

bertentangan dengan ijma>’. 

  
4. Memiliki pengetahuan yang luas tentang qiya>s, dan dapat 

mempergunakannya untuk istinba>t} hukum. 

 
5. Mengetahui ilmu logika, agar dapt mengahasilkan kesimpulan yang 

benar tentang hukum, dan sanggup mempertanggungjawabkannya. 

 
6. Menguasai bahasa Arab secara mendalam karena al-Qur’an dan 

al-Sunnah tersusun dalam bahasa Arab, dll33
 

B. Macam-Macam Istinba>t} 
 

1.  Metode Istinba>t} Qauly 

 

Metode ini suatu cara istinba>t} hukum yang di gunakan oleh ulama’ 

NU dalam kerja bah}th al-masa>il dengan mempelajari masalah yang 

dihadapi kemudian mencari jawabanyan pada kitab-kitab fiqh dari 

madhhab empat dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada 

bunyi teksnya. Atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang 

sudah jadi dalam lingkungan madzhab tertentu.
34 

 
Walaupun dalam penerapan metode ini sudah berlangsung sejak 

lama, yakni sejak pertama kali dilaksanakan bah}th al-masa>il tahun 

 
 

 
33 Bagir, Ijtihad Dalam Sorota, 29.  

34 Ibid., 
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1926, namun hal ini baru secara ekplisit dinyatakan dalam keputusan 

Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung (21-25 juni 1992).35 

 
Keputusan bah}th al-masa>il di lingkungan NU dibuat dalam 

kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati 

dan mengutamakan bermazhab secara qauly. Oleh karena itu, prosedur 

penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut: 

 
a. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan 

di sana terdapat hanya satu qaul/wajah, maka diapakailah 

qaul/wajah sebagaimana diterangkan dalam ibarah tersebut. 

b. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarah kitab dan 

di sana terdapat lebih dari satu qaul/wajah, maka dilakukan 

taqri>r jama>’i untuk memilih salah satu qaul/ wajah. 

2. Metode Istinba>t} Manhaji> 

 

Metode manhaji> adalah suatu cara menyelesaikan masalah 

keagamaanyang ditempuh dalam bah}th al-masa>il dengan 

mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang 

telah disusun imam mazhab.
36

 Sebagaimana metode qauli dan 

ilha>qi, sebenarnya metode ini juga sudah diterapkan oleh para 

ulama NU terdahulu walaupun tidak dengan istilah manhaji> dan 

tidak pula diresmikan melalui sebuah keputusan.
37 

 
 
 

 
35 A. Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama (Surabaya: PP. RMI 

dan Dinamika Press 1997), 364. 
36 Masyhuri, Masalah Keagamaan, 364.  

37 Zahro, Lajnah Bahtsul Masail, 124. 
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Jawaban terhadap permasalahan yang dikaji dalam bah}th 

al-masa>il yang tidak mencantumkan dalil dari suatu kitab 

ataupun memberikan suatu argumentasi detail, setelah tidak 

dapat dirujukkan kepada teks suatu kitab mu’tabar maka 

digunakanlah metode manhaji> dengan mendasarkan jawaban 

mula-mula pada al-Qur’an, setelah tidak ditemukan jawabannya 

dalam al-Qur’an lalu pada hadits dan begitu seterusnya yang 

akhirnya sampailah pada jawaban dari kaidah fiqhiyah.38 

 
Secara resmi metode ini baru dipopulerkan penggunaannya dalam 

Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992. Oleh karenanya 

dapat dikatakan bahwa Munas Bandar Lampung adalah era kesadaran 

perlunya redefinisi dan reformasi arti bermadzhab. Era ini dapat 

dikatakan sebagai titik awal untuk bersikap lebih inklusif dalam hal 

pemahaman beragama, khususnya dalam bah}th al-masa>il menuju 

universalitas dan era kesadaran perlunya pabrik pemikiran.
39 

 
Munas Bandar Lampung juga dapat dikatakan sebagai titik awal 

untuk mendobrak pemahaman jumud (stagnan) yang berupa ortodoksi 

pemikiran dengan mencukupkan pada apa yang telah di formulasikan 

para ulama terdahulu yang sudah terkodifikasi dalam kitab empat 

madzhab, khususnya Syafi’iyah. Atau paling tidak Munas Bandar 

Lampung adalah era dimulainya gerakan kesadaran ulama dan 

intelektual NU, bahwa kitab-kitab madzhab empat tidaklah cukup dan 

 
38 Ibid., hal. 126 

39 Ibid. 
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perlu adanya semangat reformasi menuju pemikiran madzhab 

yang luwes, luas dan mampu menghadapi tantangan zaman. 

 
Proses pengambilan hukum yang biasa dilakukan oleh ulama 

NU sebagaimana tercermin dalam forum bah}th al-masa>il dengan 

langkah-langkahnya dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

Pertama, penetapan hukum yang dilakukan oleh bah}th al-

masa>il itu adalah respon terhadap pertanyaan-pertanyaan riil 

pada berbagai daerah dari semua tingkatan organisasi, baik 

yang diajukan oleh perseorangan atau masyarakat. 

 

Kedua, sebelum diajukan ketingkat bah}th al-masa>il pusat 

(PBNU) pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah dibahas dalam 

bah}th al-masa>il sesuai tingkat jajarannya, tetapi tidak 

mendapat jawaban/solusi yang memuaskan. 

 

Ketiga, melakukan identifikasi masalah untuk dipersiapkan 

jawabannya di pra-sidang bah}th al-masa>il. 

 
Keempat, mencari jawabannya dalam kitab-kitab klasik hingga 

modern atau artikel/majalah yang ditulis oleh para ulama yang diakui 

kredibilitas keilmuannya. Di sinilah terjadi penilaian yang menjadi 

ukuran tertinggi adalah komitmen seorang penulis terhadap pola 

bermazhab, utamanya mazhab syafi’i, ke-wira‟i-an dan kejelasan 

argumen yang ditampilkan dalam redaksi kitab atau teks rujukan yang 

dipilih. Biasanya, pemilihan dilakukan secara alami, apakah kitab itu 



33 
 
 

 

diterima oleh kalangan pesantren yang secara kultural terkait dengan 

NU atau tidak? Jika diterima, kitab ini dapat dijadikan rujukan. 

 

Kelima, setelah mendengar argumen dari para peserta LBM 

dengan landasan redaksional (teks) kitab yang menjadi 

pegangannya, pimpinan sidang membuat kesimpulan, dan 

ditawarkan kembali kepada peserta bahstul masail untuk 

ditetapkan ketentuan hukumnya secara kolektif (taqri>r jama>’i). 

 

Keenam, kesimpulan ketetapan hukum seperti itulah yang 

dalam NU populer dengan ahkam al-fuqaha. 

 

a. Dalil Naqli 
 

1) Al-Qur’an 
 

40Secara etimologis kata al-Qur’an merupakan isim 

mashdar dari fiil ma>di qoro’a yang artinya membaca, 

menelaah, mempelajari, menyampaikan, mengumpulkan. 

Dan al-Quran, keduanya merupakan isim mas}dar dari 

qara’a yang artinya pembacaan/bacaan. 

 

Adapun secara terminologis menurut ahli ushul fiqh yaitu 

Al-Qur’an itu adalah kalam Alloh yang menjadi mu’jizat 

yang di turunkan kepada Nabi SAW yang di tuliskan di 

mush}af, yang di nukilkan secara mutawatir, dan di pandang 

sebagai ibadah bagi yang membacanya.
41 

 

 
40  Mardani,  Hukum  Islam  Pegantar  Ilmu  Hukum  di Indonesia, Cet.  1  (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2010), hal. 133. 
41 Ibid., 134. 
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2) As-Sunnah 

 

Sunnah secara bahasa (etimonologi) berarti jalan baik 

yang terpuji maupun yang tercela.42 Dalam terminologi 

Fiqh, sunnah diartikan sebagai segala yang behadapan 

dengan wajib dalam hal ibadah Adapun dalam peristilihan 

kaum Ushulliyyin, Sunnah adalah Apa yang bersumber 

dari Nabi selain al-Quran. 

  
Sunnah dalam pengertian yang lain ialah semua 

perkataan , perbuatan dan pengakuan Rosullulloh saw yang 

berposisi sebagai petunjuk dan tasri’ pengertian tersebut 

menunjukkan adanya 3 bentuk sunnah,masing-masing 

qauliyah (berupa perkataan) fi’liyah (berupa perbuatan) dan 

taqririyah (berupa pengakuan/persetujuan terhadap 

perkataan atau perbuatan orang lain)
43 

b. Dalil ‘Aqli 
 

1) Ijma>‘ 

 

Secara etimologis ijma>‘ atau ketetapan hati untuk melakukan 

sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu.12 Secara termonologi 

ijma>‘ adalah kesepakatan para mujtahid umat 

 
 
 
 
 
 
 
 

42 Iffatin Nur, Terminologi Ushul Fiqh  (Yogyakarta: Teras, 2013), hal. 177.  

43 Sulaiman Abdulloh, Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Flekbilitasnya 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal.20
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islam dari masa kemasa setelah wafat Nabi SAW tentang 

hukum syara’ dalam pekara-perkara yang bersifat amaliyah.44 

 
Dalam defenisi ijma>‘ tersebut menjelaskan bahwa 

kesepakatan mujtahid hanya terbatas dalam ruang 

lingkup masalah hukum amaliyyah (fiqh) dan tidak 

menjangkau pada masalah-masalah aqidah. 

 

2) Qiya>s 

 

Qiya>s merupakan metode pertama yang di pegang 

para ulama‟ untuk mengistibathkan hukum yang tidak di 

terangkandalam nash (al-Quran, al-Hadist), sebagai 

metode yang terkuat dan paling jelas.Secara etimologis 

kata qiya>s berarti سذل yang artinya mengukur, dan 

membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya.45 

 
Sedangkan qiya>s menurut Ulama Ushul mendefinisikan 

qiya>s, yaitu menjelaskan hukum suatu masalah yang tidak 

ada nash hukumnya dianalogikan dengan masalah yang telah 

diketahui hukumnya melalui nash (al-Qur’an atau Sunnah). 

Dan mereka juga mendefenisikan qiya>s dengan redaksilain 

yaitu menganalogikan sesuatu yang tidak ada nas} hukumnya 

denagan masalah lain yang ada nash hukumya, karena 

kesamaan ‘ilah hukumnya.46 

 
 

44 Ibid., 148.  

45 Ibid., 150  

46 Ibid., 151 
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3) Istih}sa>n 

 

Istih}sa>n di pergunakan untuk memaknai apa yang di 

senangi orang, baik berupa materi atau hal-hal yang bersifat 

maknawi, meskipun bagi orang lain tidak. Termasuk dalam 

hal ini apa yang di anggap baik oleh sesorang ahli 

fiqh/mujtahid berdasarkan pertimbangan logika akal. Tidak 

terdapat beda pendapat dikalangan para pakar menyangkut 

tidak dibolehkanya istih}sa>n dalam pengertian demikian, 

bertolak dari kesepakatan mereka tentang haramnya 

berpendapat dalam agama menurut hawa nafsu.
47 

 
Istih}sa>n menurut bahasa berarti menganggap baik, 

sedangkan menurut istilah, istih}sa>n adalah meninggalkan 

qiya>s yang nyata untuk menjalankan qiya>s yang tidak nyata 

(samar-samar) atau meninggalkan hukum kulli (umum) untuk 

menjalankan hukum istina>’i (pengecualian) disebabkan ada 

dalil yang menurut logika membenarkannya.48 

 
Dengan definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa 

 

Istih}sa>n adalah: 

 

a) Berpindah dari suatu hukum ke hukum yang lain, pada 

sebahagian perisiwa yang sesuai atau meninggalkan suatu 

hukum dan mengambil hukum yang lain atau  
 
 
 

47 Iffatin Nur, Terminologi Ushul..., hal.5  

48 Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh 
Islami (Bandung: PT. Al- Ma‟arif, 1986),hal. 100. 
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mengecualikan suatu hukum dari hukum yang 

berlaku umum dengan yang khusus. 

 
b) Berpindah dalam penetapan hukum suatu peristiwa 

dari hukum ke hukum lain haruslah berdasarkan dalil 

syar‟i, baik merupakan pengertian yang diperoleh dari 

nas maupun maslahah, atau bahkan merupakan ‘urf. 

 
c) Berpindah dalam menetapkan hukum, adakalanya dari 

hukum yang ditunjuki oleh umum nas ke hukum 

khusus, adakalanya berpindah dari hukum yang 

ditunjuki oleh qiya>s kha>fi, dan adakalanya berpindah 

dari hukum yang dikehendaki oleh penerapan satu 

kaidah syar’iyah ke kaidah syar’iyah yang lain.
49

 

 
4) Mas}lah}ah Mursalah 

 

Dari segi bahasa, kata al-maslahah adalah seperti lafaz} 

al-manfa’at, baik artinya ataupun wajah-nya (timbangan kata), 

yaitu kalimat mas}dar yang sama artinya dengan kalimat as}-

s}alah, seperti halnya lafaz} al-manfa’at sama artinya dengan 

al-naf’u.50 Secara terminologi, mas}lah}ah diartikan sebagai 

sebuah ungkapan mengenai suatu hal yang mendatangkan 

manfaat dan menolak kerusakan/kemadharatan.51 

 
 
 
 

49 M. Rizal Qosim, Pengamalan Fikih 3 (Solo: Tiga Serangkai, 2005),hal. 77.  

50 Rachmat Syafe‟i, Ilmu Ushul fiqh (Pustaka Setia, 1999.)hal. 117.  
51 Al-Ghazali, Al-Mustashfa min al-‘Ilmi al-Ushul (Beirut: al-Resalah, 1997), Vol. I.,

 
 

hal. 416. 
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Sedangkan mas}lah}ah mursalah menurut Ulama 

Us}ul adalah: Menetapkan hukum suatu peristiwa hukum 

yang tidak disebutkan nash, dan ijma>‘, berlandaskan 

pada pemeliharaan mas}lah}ah mursalah, yaitu maslahat 

yang tak ada dalil syara’ yang menunjukkan diakuinya 

atau ditolaknya. Sebagian Ulama’ Ushul menamakanya 

istis}lah (H}anbaliyah) dan sebagian lagi menyebutkan 

berbuat atas dasar mas}lah}ah mursalah (Malikiyyah).52 

 
5) Shadh al-Dhari>’ah 

 

Menurut bahasa dhari>’ah adalah was}i>lah/sarana. 

Sedangkan menurut istilah ulama ushul ialah sesuatu yang 

menjadi jalan bagi yang di haramkan atau yang dihalalkan maka 

di tetapkan hukum sarana itu menurut yang di tinjaunya. 

Sarana/jalan kepada yang haram adalah haram dan sarana/jalan 

kepada yang mubah adalah mubah. Sesuatu yang yang tidak bias 

dilaksanakan kewajiban kecuali dengan dia, maka maka wajib 

mengerjakan sesuatu itu. Zina haram, maka melihat kepada aurot 

wanita yang bisa membawa kepada zina adalah haram pula. 

Shalat jumat adalah wajib, maka meninggal jual-beli karena 

hendak melaksanakanya adalah wajib pula.
53 

 
 
 
 
 
 

52 Abdulloh,Sumber Hukum Islam..., hal.141.  

53 Ibid., 164. 
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6) Istis}h}a>b 

 

Istis}h}a>b ialah menjadikan lestari keadan sesuatu 

yang sudah di tetapkan pada masa lalu sebelum ada dalil 

yang mengubahnya. Jadi, apabila sudah ditetapkan suatu 

perkara pada sesuatu waktu maka ketentuan hukumnya 

tetap seperti itu, sebelum ada dalil baru yang 

mengubahnya, sebaliknya apabila sesuatu perkara telah 

ditolak pada sesuatu waktu, maka penolakan tersebut 

tetap berlaku sampai akhir masa, sebelum terdapat dalil 

yang menerima (mentasbithkan) perkara itu.54 

 
Menurut istilah Ulama‟ Ushul, ialah penatapan terhadap 

sesuatu berdasarkan keadaan yang berlaku sebelumnya 

hingga adanya dalil yang menunjukkan adanya perubahan 

tersebut. Atau menetapkan hukum yang sudah ditetapkan 

pada masa lalu secara abadi berdasarkan keadaan, hingga 

terdapat dalil yang menjunjukkan adanya perubahan.
55 

7) ‘Urf 

 

Dari segi bahasa (etimologi), ‘urf merupakan isim 

masdar dari fiil madli (‘arafa) yang berarti kenal. Dari kata 

ini muncul kata ma’rifah (yang dikenal atau 

pengetahuan), ta’rif (definisi), ma’ruf (yang dikenal 

sebagai kebaikan), dan kata ‘urf (kebiasaan yang baik). 

  
54 Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam  (Bandung: Risalah, 1972), 135.  

55 Ibid., 136. 
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Arti ‘urf secara harfiyah adalah suatu 

keadaan,ucapan,perbuatan,atau ketentuan yang telah 

dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk 

melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan 

masyarakat ‘urf sering disebut adat.56 

 

Dengan definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan 

bahwa Urf adalah kebiasaan perilaku masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari yang kemudian menjadi adat 

istiadat secara turun menurun baik yang berupa ucapan 

maupun perbuatan, baik yang umum maupun yang 

khusus. Urf perbuatan misalnya, akad jual beli cukup 

dengan barter (mu’athah) tanpa persetujuan jual beli 

secara tertulis atau lisan (shigah lafz}iyah).57 

8) Qaul S}ah}abi 

 

Sebelum penulis mendefinisikan tentang qaul al-

s}ah}abi> penulis terlebih dulu ingin membahas mengenai 

defenisi dari al-s}ah}abi> itu sendiri. Al-s}ah}abi secara 

bahasa (etimologi) merupakan isim masdar dari bentuk fiil 

madli s}ah}aba yang artinya teman/sahabat. 

 
Adapun secara istilah (terminologi), menurut para 

muh}addithin al-s}ah}abi adalah orang yang bertemu dengan 

 

 
56 Rahmat Syafe’i, Ilmu Ushul fiqh (Jakarta: Pustaka Setia, 1998,) hal.125  

57 Pujiono, Hukum Islam Dinamika Perkembangan Masyarakat Menguak 
Pergeseran Kaum Santri (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hal. 96. 
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Nabi Saw., beriman kepadanya dan mati dalam keadaan 

Islam.58 

 

Sedangkan menurut para Ushuliyin bahwa sahabat 

adalah setiap orang yang beriman kepada Nabi Saw., 

bergaul dengannya dalam waktu yang lama dan mati 

dalam keadaan Islam. 

  
Dan menurut istilah (termonologi) qoul s}oh}abi 

adalah Perkataan seorang sahabat yang tersebar pada 

sahabat-sahabat yang lainnya tanpa diketahui ada 

sahabat lain yang menentangnya.59 Adapun pengertian 

yang lain menyebutkan Fatwa seorang sahabat atau 

madzhab fiqhnya dalam permasalahan ijtihadiyah dan 

ada juga yang menyebutkan madzhab sahabat dalam 

sebuah permasalahan yang termasuk objek ijtihad. 

 

Dari beberapa definisi qaul asl-s}ah}abi> tersebut, 

penulis menyimpulkan bahwa qaul al-s}ah}abi> adalah 

fatwa/perkatan sahabat yang berkaitan dengan hukum 

(permasalahan dalam ijtihad dalam suatu madzhab) 

tanpa diketahui ada sahabat yang lain menentangnya.60 

 
 
 

 
58 Ali Jum‟ah, Qaul as-shahabi‘inda Ushuliyyin (Dar Ar-Risalah, 2004), hal 9.  
59 Quthb  Musthafa  Sanu,  Mu’jam  Musthalahat  Usulul  Fiqh  (Dar  Al-Fikri,  2000),

 

hal.343.  
60 Perkataan sahabat yang sudah populer (masyhur) di antara para sahabat yang 

lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang menentangnya atau mengingkarinya atau bisa 
dengan kata lain di sebut ijma’ sukuti
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9) Metode Ilha>q 

 

Apabila metode qauli> tidak dapat dilaksanakan karena 

tidak ditemukan jawaban tekstual dari kitab mu’tabar, maka 

yang dilakukan adalah apa yang disebut dengan ilha>q al-

masa>il bi naz}airiha yakni menyamakan hukum suatu 

kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada 

ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah serupa yang 

telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), 

atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi.
61 

 
Sama dengan metode qauli> metode ini secara 

operasional juga telah ditetapkan sejak lama oleh para ulama 

NU dalam menjawab permasalahan keagamaan yang diajukan 

oleh umat Islam khususnya warga nahdliyin, walaupun baru 

secara implisit dan tanpa nama sebagai metode ilh}a>q.62 

Namun secara resmi dan eksplisit metode ilh}a>q baru 

terungkap dan dirumuskan dalam keputusan Munas Alim 

Ulama NU di Bandar Lampung, tahun 1992, yang menyatakan 

bahwa untuk menyelesaikan masalah yang tidak ada 

qaul/wajh sama sekali maka dilakukan sengan ilh}a>q al–

masa>il bi naz}airiha secara jama>’i oleh para ahlinya.63 

 
 
 
 
 

61 Ibid., 365  

62 Ibid.  

63 Masyhuri, Masalah Keagamaan, 365. 
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Sedangkan prosedur ilh}a>q adalah dengan 

memperhatikan ketentuan sebagai berikut: mulh}a>q bih 

(sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya), mulh}a>q 

‘alaih (sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya), wajh 

al-ilh}a>q (faktor keserupaan antara mulhaq bih dan mulhaq 

‘alaih), oleh para mulh}iq yang ahli.
64 

 
Metode penjawaban permasalahan semacam ini kemudian 

disebut sebagai metode ilha>q. Dalam prakteknya 

menggunakan prosedur dan persyaratan mirip qiya>s. Oleh 

karenanya, dapat juga dinamakan qiya>s versi NU. Ada 

perbedaan antara qiya>s dan ilh}a>q. Yaitu kalau qiya>s 

adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada 

ketetapanya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian 

hukumnya berdasarkan nass al-Quran dan al-Hadist 

sedangkan ilh}a>q adalah menyamakan sesuatu yang belum 

ada ketetapannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian 

hukumnya berdasarkan suatu teks suatu kitab (mu’tabar>).65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
64 Zahro, Lajnah Bahtsul Masail, 121.  

65 Ibid., 
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BAB III 
 

 

KEPUTUSAN LEMBAGA BAH}TH AL-MASA>IL PONDOK PESANTREN 

 

LIRBOYO TERHADAP STATUS ANAK HASIL IN-VITRO FERTILIZATION 

 

DENGAN MENGGUNAKAN RAHIM ORANG LAIN  
 

 

A.  Paparan Data Umum 
 

1. Profil Lembaga Bah}th al-Masa>il Pondok Pesantren Lirboyo 

 

Lembaga yang pada Rabu 9 Muharram 1432 H/ 15 Desember 

2010, menggelar peletakan batu pertama gedung baru ini, pada awal 

kelahirannya bernama Majelis Musyawarah Pondok Pesantren 

Lirboyo (MM Pondok Pesantren Lirboyo). Setelah namanya berganti 

menjadi Lajnah Bah}th al-Masa>il Pondok Pesantren Lirboyo (LBM 

Pondok Pesantren Lirboyo), bertepatan dengan penutupan bah}th al-

masa>il yang bertempat di serambi masjid Lirboyo di akhir tahun 

2001, KH. Ahmad Idris Marzuqi atas nama Badan Pembina 

Kesejahteraan Pondok Pesantren Lirboyo (BPK Pondok Pesantren 

Lirboyo) mengeluarkan maklumat tentang status LBM Pondok 

Pesantren Lirboyo menjadi badan otonom yang mempunyai otoritas 

khusus dalam menentukan dan mengatur segala kebijakannya.66 

Tujuan pembentukan lembaga ini adalah karena memandang;  
 
 
 
 
 
 
 
 

66 Kang Santri, ‚Lajnah Bah}th al-Masa>il‛, (https://lirboyo.net/lajnah-bahtsul-
masail-lirboyo/amp/), diakses pada tanggal 17 September 2019, pukul 19.26 WIB. 

https://lirboyo.net/lajnah-bahtsul-masail-lirboyo/amp/
https://lirboyo.net/lajnah-bahtsul-masail-lirboyo/amp/
https://lirboyo.net/lajnah-bahtsul-masail-lirboyo/amp/
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a. Pertama, bah}th al-masa>il bisa dijadikan sebagai mediator 

dalam rangka mensosialisasikan gagasan-gagasan baru 

pemahaman ajaran Islam kepada masyarakat. 

 
b. Kedua, bah}th al-masa>il dapat difungsikan sebagai ajang 

penempaan keterampilan, kreativitas dan kualitas intelektual 

santri di pesantren, pemupukan jiwa kritis dan inovatif 

terhadap berbagai disiplin ilmu-ilmu agama, khususnya fikih. 

 
c. Ketiga, melalui bah}th al-masa>il dapat dipersiapkan sejak 

dini kader-kader yang mumpuni dalam mengakomodir 

beragam perbedaan pemikiran yang berkembang di 

kalangan umat, untuk kemudian memberikan formulasi 

terbaik secara arif dan bijaksana.67 

 
 

Untuk merealisasikan tujuan besar tersebut, LBM Pondok 

Pesantren Lirboyo diantaranya membuat tiga program utama 

yaitu sorogan, musyawarah dan bah}th al-masa>il.68 

 

Program sorogan dimaksudkan sebagai bentuk usaha untuk 

memberikan bimbingan dan pembinaan santri semenjak dini dalam 

penguasaan ilmu alat (nahwu dan shorof). Sorogan dilaksanakan tiga kali 

dalam seminggu dengan menggunakan standar kitab Sulam At-taufîq dan 

Fath} al-Qari>b yang dibagi dalam tiga tingkatan: Tingkat U>la, Wust}o, 

dan ‘Ulya. Metode yang digunakan yaitu siswa membaca 

 
 

67 Ibid.,  

68 Muhammad Warzuqni, Hasil Wawancara, Kediri. 11 Juni 2019. 
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materi kitab sesuai dengan tingkatannya dan disimak oleh 

pembimbing, kemudian pembimbing mengajukan pertanyaan-

pertanyaan seputar nahwu dan shorof sesuai dengan standar kitab 

nahwu dan shorof yang diajarkan di kelasnya. Khusus untuk 

tingkat ‘Ulya, terkadang pembimbing juga memberikan pertanyaan 

yang berkaitan dengan penjelasan materi yang dibaca. Masing-

masing tingkatan diselesaikan dalam waktu empat bulan, itupun 

kalau siswa lulus dalam ujian evaluasi kenaikan tingkatan.
69 

 
Dalam lingkungan Pondok Pesantren Lirboyo, penggunaan 

istilah musyawarah dibedakan dengan istilah bah}th al-masa>il. 

Secara substansi sebenarnya tidak ada perbedaan yang mendasar 

antara kedua istilah tersebut, akan tetapi secara teknis keduanya 

mempunyai cakupan kajian sendiri-sendiri. Program musyawarah 

merupakan forum kajian terhadap ragam persoalan hukum yang 

dilakukan oleh para santri dengan standar kitab yang telah 

ditentukan, sementara bah}th al-masa>il adalah forum kajian yang 

tidak terikat dengan standar kitab.
70 

 
Musyawarah di Pesantren Lirboyo terbagi dalam dua tingkatan. 

 

Pertama,  Musyawarah Fath}  

al-Qari>b  dan  kedua  Musyawarah Al- 

 

Mah}alli. Pada mulanya musyawarah dibagi ke dalam tiga tingkatan,  
 
 

 
69Lirboyo.net, ‚Sejarah Bah}th al-masa>il‛, 

(https://www.google.com/search?q=sejarah+bahtsul+masail+pondok+lirboyo&safe=strict&hl=inI 

D&prmd=niv&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwicuqHXp8zjAhUGNY8KHYfdDJQQ_AUIE 

CgA&biw=360&bih=518&dpr=2}), diakses pada 24 Juli 2019 pukul 08.14 WIB 
70 Muhammad Warzuqni, Hasil Wawancara, Kediri. 11 Juni 2019. 

https://www.google.com/search?q=sejarah+bahtsul+masail+pondok+lirboyo&safe=strict&hl=inID&prmd=niv&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwicuqHXp8zjAhUGNY8KHYfdDJQQ_AUIECgA&biw=360&bih=518&dpr=2
https://www.google.com/search?q=sejarah+bahtsul+masail+pondok+lirboyo&safe=strict&hl=inID&prmd=niv&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwicuqHXp8zjAhUGNY8KHYfdDJQQ_AUIECgA&biw=360&bih=518&dpr=2
https://www.google.com/search?q=sejarah+bahtsul+masail+pondok+lirboyo&safe=strict&hl=inID&prmd=niv&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwicuqHXp8zjAhUGNY8KHYfdDJQQ_AUIECgA&biw=360&bih=518&dpr=2
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yakni Musyawarah Fath} al-Qari>b, Musyawarah Fath} al-Mu’i>n, 

Musyawarah Muhadzab dan Musyawarah Fath} al-Wahhab, kemudian 

karena pertimbangan-pertimbangan praktis dirubah menjadi 

Musyawarah Fath} al-Qari>b dan Musyawarah Al-Mah}alli.71 

 
Pemberian nama Fath} al-Qari>b atau al-Mah}alli tersebut 

dimaksudkan hanya untuk menandai bahwa kitab-kitab tersebut 

merupakan rujukan utama dalam masing-masing musyawarah. Hal ini 

bukan berarti bahwa peserta musyawarah pada masing-masing 

tingkatan dalam mengkaji persoalan hukum harus berkutat pada 

kedua kitab tersebut. Musyawirin (peserta musyawarah/ diskusi) 

diperbolehkan merujuk pada referensi di luar kitab rujukan utama. 

Dengan kata lain, pada tingkatan musyawarah Fath} al-Qari>b 

misalnya, ketika musyawirin mengkaji berbagai persoalan hukum, 

maka sudah barang tentu mereka harus merujuk pada kitab Fath} al-

Qari>b. Namun demikian, mereka tetap saja diberikan kebebasan 

untuk melihat kitab-kitab lain, dengan catatan bahwa referensi-

referensi yang dijadikan rujukan masih berada dalam satu level. 

Musyawarah Fath} al-Qari>b ini dilaksanakan setiap malam Kamis 

dan diikuti oleh peserta mulai kelas satu Tsanawiyah sampai kelas 

tiga Aliyah dimana setiap lokal diwajibkan mengangkat minimal lima 

siswa sebagai anggota tetap, dan Mutakhorrijîn (alumni) MHM.72 

 
 

 
71 Muhammad Warzuqni, Hasil Wawancara, Kediri. 11 Juni 2019.  

72 Gus Rijal, Hasil Wawancara, Kediri. 11 Juni 2019. 
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Sistem dalam musyawarah ini adalah, musyawarah dipimpin 

oleh dua orang utusan dari kelas atau mutakhorrijin, sebagai 

rais yang akan membacakan materi pembahasan dan sebagai 

moderator. Musyawarah dibagi dalam empat tahap. Yakni, 

pembacaan materi serta menyimpulkan materi pembahasan 

(muro>d); pertanyaan berkisar pada muro>d dan pertanyaan 

yang berkaitan dengan materi pembahasan. Ketika terdapat 

permasalahan yang tidak berhasil diselesaikan (mauqu>f), akan 

ditindaklanjuti dalam forum bah}th al-masa>il.73 

 

Penekanan dalam musyawarah ini lebih pada metode 

pemahaman fiqh yang hanya berkisar pada komparasi ta’bir-

ta’bir (teks-teks) dalam kitab rujukan yang sudah jadi. Artinya, 

pada musyawarah tingkat ini, wilayah diskusi hanya berkisar 

pada pemahaman redaksional keterangan dalam kitab kuning 

saja dan santri tidak diharuskan mampu mendiskusikan materi 

berdasarkan teori dan prinsip-prinsip fikih secara metodologis.74 

 
Pola kajian hukum musyawarah level ini, dalam melihat suatu 

kasus harus mencarikan teks-teks dalam kitab-kitab yang telah 

ditentukan, baik teks itu secara kongkrit menjelaskan status hukum 

persoalan yang disoroti atau hanya sebagai bahan perbandingan. Jika 

dalam suatu persoalan terdapat beberapa pendapat, maka mereka 

tidak melakukan pemilihan untuk memutuskan apakah pendapat 

 
73 Ibid.,  

74 Ibid., 
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ulama A atau pendapat ulama B yang lebih kuat dan unggul. 

Biasanya mereka hanya menyimpulkan bahwa dalam persoalan 

tersebut terdapat khila>f (kontroversi) di antara ulama.75 

Sedangkan  musyawarah al-Mah}alli  dilaksanakan  setiap  malam  
 

Senin dan diperuntukkan bagi semua siswa tingkat Aliyah, 

Mutakhorriji>n (alumni) MHM dan siswa tingkat Tsanawiyah yang 

berminat. Sistemnya hampir mirip dengan musyawarah Fath} al-

Qari>b. Hanya saja dalam musyawarah al-Mah}alli, tahap akhir diisi 

dengan menyelesaikan pembahasan draft yang sebelumnya telah 

ditentukan. Draft ini berupa pertanyaan-pertanyaan metodologis yang 

diangkat dari materi atau bab yang sedang dimusyawarahkan.76 

 
Di tahun 2011, musyawarah al-Mah}alli mengalami perubahan 

drastis. Model musyawarah sebelumnya yang menitikberatkan pada 

kajian metodologis ushul fikih dan kaidah fikih tetap dipertahankan. 

Namun yang digunakan sebagai standar bukan lagi kitab al-Mah}alli, 

melainkan Bida>yatul Mujtahid. Dengan perubahan ini para santri 

diharapkan tidak lagi hanya mampu memahami hasil jadi dan metode 

dari madzhab as-Syafi’i> saja, namun ke depan juga mampu untuk 

mengkomparasikan berbagai pendapat, alur pemikiran dan metode ijtihad 

dari madhhab-madhhab lain atau yang lebih dikenal dengan 

perbandingan madhhab. Ke depan, diharapkan muncul generasi santri 

 
 

 
75 Ibid.,  

76 Ibid., 
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yang berpengetahuan luas dan mumpuni, lintas madzhab, dan 

lintas konsep.77 

 
Di samping itu, dalam musyawarah al-Mah}alli dikenalkan 

sistem musyawarah baru yang dikenal dengan sistem khulashoh. 

Dalam hal ini, para peserta musyawarah menitikberatkan 

pembahasan pada meneliti, menganalisa, mengumpulkan berbagai 

perbedaan pendapat ulama dalam satu persoalan secara 

komprehensif dari berbagai sisi. Untuk standar tetap menggunakan 

kitab al-Mah}alli dengan menitikberatkan khila>fiyah pada Imam 

Ibnu H}ajar al-Haitami>, Imam Ramli Shoghi>r, Imam Kho>thib as-

Syirbauni>, Imam Zakariya al-Ans}o>ri>. Dalam prakteknya 

seringkali juga muncul pendapat yang berbeda dari ulama lain 

seperti Imam Ramli> Kabi>r, Imam Syabramalisi>, Imam Zaya>di>, 

Imam Ibnu Qa>sim al-Abbadi>, dan lain-lain.
78 

 
Untuk program bah}th al-masa>il dibagi menjadi tiga tingkatan; 

Ibtidaiyah (MUSGAB), umum dan bah}th al-masa>il kubro. Bah}th al-

masa>il tingkat ibtidaiyah atau MUSGAB (Musyawarah Gabungan), 

kendati forum tersebut secara teknis persis sebagaimana bah}th al-

masa>il pada umumnya, namun kualitas forum ini sepertinya belum 

layak disebut forum bah}th al-masa>il. Karena memang modal 

berdiskusi siswa ibtidaiyyah belum dikatakan cukup. Bisa dikata, 

forum ini sekedar ajang pelatihan dan materi yang diketengahkan 

 
77 Kodifikasi Angkatan Santri 2009, Kang Santri (Kediri: Lirboyo Press, 2009), viii.  

78 Gus Rijal, Hasil Wawancara, Kediri. 11 Juni 2019. 
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terbatas seputar permasalahan nahwu dan shorof. Bah}th al-

masa>il tingkat Ibtidaiyah ini dilaksanakan dua kali dalam 

setahun untuk masing-masing kelas. Pesertanya meliputi utusan 

dari masing-masing lokal dan delegasi yang diundang.79 

 
Bah}th al-masa>il umum juga bisa dikatakan bah}th al-masa>il 

tingkat lokal, karena hanya diikuti oleh intern santri Lirboyo sendiri. 

Pelaksanaan bah}th al-masa>il tingkat lokal ini diselenggarakan satu 

kali dalam seminggu, yakni setiap malam Selasa. Bah}th al-masa>il 

ini diselenggarakan oleh Pengurus LBM Pondok Pesantren Lirboyo 

dan siswa tingkat tsanawiyah dan aliyah secara bergilir. Umumnya 

dalam setahun setiap kelas mendapat giliran menyelenggarakan 

bah}th al-masa>il sebanyak tiga kali. Dua kali yang pertama hanya 

diikuti peserta dari kelas yang menyelenggarakan bah}th al-masa>il. 

Untuk penyelenggaraan bah}th al-masa>il ketiga, mengundang kelas 

lain, jam’iyyah dan pondok-pondok unit Lirboyo.80 

 
Masing-masing kelas, jam’iyyah atau pondok unit yang diundang 

minimal megirimkan dua delegasinya dalam forum ini. Khusus untuk 

kelas penyelenggara bah}th al-masa>il, mereka bisa mengirimkan 

delegasi lebih dari jumlah yang telah ditetapkan untuk undangan yang 

lain. Sedangkan bah}th al-masa>il yang diselenggarakan Pengurus LBM 

Pondok Pesantren Lirboyo, dalam setahun umumnya sebanyak enam 

 
 

 
79 Gus Rijal, Hasil Wawancara, Kediri. 12 Juni 2019.  

80 Ibid., 
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sampai tujuh kali dan diikuti oleh undangan dari kelas tingkat 

tsanawiyah, aliyah dan pondok unit.81 

 
Mekanisme penjaringan pertanyaan dalam bah}th al-masa>il ini 

berasal dari peserta sendiri. Dan dianjurkan persoalan yang 

diajukan merupakan persoalan yang aktual. Setelah seluruh 

persoalan terkumpul, selanjutnya Pengurus LBM Pondok 

Pesantren Lirboyo akan menyeleksi untuk menentukan asilah/ 

pertanyaan yang layak untuk didiskusikan. Hal ini dilakukan untuk 

menghindari overlaping (tumpang tindih). Sebab, jika tidak 

diseleksi, ada kemungkinan persoalan yang diusulkan sebenarnya 

sudah pernah dibahas pada bah}th al-masa>il diwaktu-waktu 

sebelumnya. Di samping itu, yang demikian juga untuk mengukur 

tingkat kesulitan persoalan yang diusulkan. Karena, kalau terlalu 

sulit, hal itu hanya akan menjadi kontra produktif (mauqûf).
82 

 
Berbeda dengan bah}th al-masa>il umum, bah}th al-masa>il kubro 

disamping diikuti oleh utusan dari siswa tingkat Tsanawiyah dan 

aliyah dan utusan dari pondok Unit, bah}th al-masa>il kubro ini juga 

diikuti oleh para alumni (Mutakharrijîn) MHM dan utusan dari Pondok 

Pesantren se Jawa Madura yang diundang. Bah}th al-masa>il ini 

dilaksanakan satu kali dalam satu tahun, yaitu menjelang akhir tahun. 

 

 
81 Ibid., 

82Lirboyo net, ‚Sejarah Bah}th al-masa>il‛, 

(https://www.google.com/search?q=sejarah+bahtsul+masail+pondok+lirboyo&safe=strict&hl=inI 

D&prmd=niv&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwicuqHXp8zjAhUGNY8KHYfdDJQQ_AUIE 

CgA&biw=360&bih=518&dpr=2), diakses pada 24 Juli 2019 pukul 08.14 WIB. 

https://www.google.com/search?q=sejarah+bahtsul+masail+pondok+lirboyo&safe=strict&hl=inID&prmd=niv&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwicuqHXp8zjAhUGNY8KHYfdDJQQ_AUIECgA&biw=360&bih=518&dpr=2
https://www.google.com/search?q=sejarah+bahtsul+masail+pondok+lirboyo&safe=strict&hl=inID&prmd=niv&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwicuqHXp8zjAhUGNY8KHYfdDJQQ_AUIECgA&biw=360&bih=518&dpr=2
https://www.google.com/search?q=sejarah+bahtsul+masail+pondok+lirboyo&safe=strict&hl=inID&prmd=niv&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwicuqHXp8zjAhUGNY8KHYfdDJQQ_AUIECgA&biw=360&bih=518&dpr=2
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Adapun persoalan yang dikaji dalam bah}th al-masa>il ini 

merupakan hasil inventarisasi dari peserta bahstul masa>il sendiri, 

dan terkadang persoalan yang dikaji juga didapat dari usulan 

masyarakat luas. Bahkan tak jarang tema yang diangkat adalah isu-

isu berskala nasional dan internasional. Dan dalam konteks ini, LBM 

Pondok Pesantren Lirboyo bertindak sebagai pihak pelaksana.83 

 
Bah}th al-masa>il tingkat ini melakukan kerja sama dengan pihak-

pihak di luar pesantren seperti Nahdlatul Ulama Cabang Kediri, 

Perguruan Tinggi se Kota Kediri, dan pesantren-pesantren yang ada di 

Kota dan Karesidenan Kediri. Seringkali jika pihak pesantren merasa 

bahwa permasalahan yang disodorkan adalah masalah yang perlu 

adanya validitas penjelasan yang lebih akurat, pesantren mengundang 

pihak-pihak yang ahli dalam bidangnya sebagai narasumber, seperti 

dokter, praktisi hukum, politikus, ekonom, dll. untuk menyampaikan 

sejumlah informasi mengenai persoalan yang sedang dikaji. Keterlibatan 

para ilmuan dan praktisi yang berkompeten dibidangnya diharapkan 

dapat memperjelas duduk persoalan suatu masalah, yang pada 

gilirannya keputusan-keputusan yang diambil nantinya benar-benar bisa 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

 
Diluar ketiga program utama di atas, LBM Pondok Pesantren 

Lirboyo juga memiliki kesibukan lain. Seperti menghadiri undangan 

bah}th al-masa>il dari luar Lirboyo, pembuatan karya ilmiah, mengasuh 

 
 

83 Ibid., 
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rubrik dalam website dan majalah, menjadi narasumber televisi 

lokal, radio, seminar dan diskusi-diskusi ilmiah lainnya.84 

2. Metode Istinba>t} Hukum Pondok Pesantren Lirboyo 

 

Istinba>t} langsung dari sumber primer (al-Qur’an dan Hadits) 

yang cenderung kepada pengertian ijtihad mutlak, bagi santri 

Pondok Pesantren Lirboyo masih sangat sulit dilakukan karena 

keterbatasan yang disadari. Sementara itu istinba>t} dalam batas 

madzhab disamping lebih praktis juga dapat dilakukan oleh santri 

yang telah mampu memahami ‘iba>rah (uraian) kitab-kitab fiqih 

sesuai dengan terminologinya yang baku.
85 

 

Sikap dasar bermadzhab telah menjadi pegangan Pondok 

Pesantren Lirboyo sejak berdirinya. Secara konsekuen sikap ini 

ditindaklanjuti dengan upaya pengembalian hukum fiqih dari 

referensi berupa kitab-kitab fiqih yang pada umumnya 

dikerangkakan sistematik dalam beberapa komponen (ibadah, 

muamalah, munakahat, jinayat dan qadla). 

 
Secara ringkas sistem pengambilan keputusan hukum dalam bah}th 

al-masa>il di Pondok Pesantren Lirboyo adalah sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 

 
84Lirboyo Net, ‚Sejarah Bahtsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo, 

(https://www.google.com/search?q=sejarah+bahtsul+masail+pondok+lirboyo&safe=strict&hl=inI 

D&prmd=niv&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwicuqHXp8zjAhUGNY8KHYfdDJQQ_AUIE 

CgA&biw=360&bih=518&dpr=2), diakses pada 24 Juli 2019 pukul 08.14 WIB 
85 Fika, Hasil Wawancara, Kediri. 15 November 2019. 

https://www.google.com/search?q=sejarah+bahtsul+masail+pondok+lirboyo&safe=strict&hl=inID&prmd=niv&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwicuqHXp8zjAhUGNY8KHYfdDJQQ_AUIECgA&biw=360&bih=518&dpr=2
https://www.google.com/search?q=sejarah+bahtsul+masail+pondok+lirboyo&safe=strict&hl=inID&prmd=niv&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwicuqHXp8zjAhUGNY8KHYfdDJQQ_AUIECgA&biw=360&bih=518&dpr=2
https://www.google.com/search?q=sejarah+bahtsul+masail+pondok+lirboyo&safe=strict&hl=inID&prmd=niv&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwicuqHXp8zjAhUGNY8KHYfdDJQQ_AUIECgA&biw=360&bih=518&dpr=2
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a. Keputusan bah}th al-masa>il di lingkungan LBM Lirboyo dibuat 

dalam kerangka bermadzhab kepada salah satu empat madzhab 

yang disepakati dan mengutamakan bermadzhab secara qauli>.86
 

 
b. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh iba>rah kitab 

dan disana hanya terdapat hanya satu qaul/wajh, maka 

dipakailah qaul/wajh tersebut. 

 
c. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh iba>rah kitab 

dan disana terdapat lebih dari satu qaul/wajh, maka 

dilakukan taqri>r jama>’i untuk memilih satu qaul/wajh.87
 

 
d. Dalam kasus tidak ada satu qaul/wajh sama sekali yang 

memberikan penyelesaian, maka dilakukan ilha>q al-masa>il 

bi naz}airiha>secara jama>’i oleh para ahlinya. 

 
e. Dalam kasus tidak ada satu qaul/wajh sama sekali dan tidak mungkin 

dilakukan ilha>q, maka bisa dilakukan istinba>t} jama>’i dengan 

prosedur bermadzhab secara manhaji>oleh para ahlinya.
88

 

  
Selain bermadzhab secara qauli> atau merujuk kepada teks-teks 

kitab yang mu’tabarah, Pondok Pesantren Lirboyo dalam pembahasan 

bah{th al-masa>il juga menjelaskan ushul fiqh dalam teks-teks yang ada 

dalam kitab yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah. 

Misalkan mengenai permasalahan aborsi, selain merujuk kepada qaul 

yang sudah ada dalam kitab mu’tabarah, mereka juga menjelaskan 

  
86 Fika, Hasil Wawancara, Kediri. 15 November 2019..  

87 Fika, Hasil Wawancara, Kediri. 15 November 2019.  

88 Fika, Hasil Wawancara, Kediri. 15 November 2019. 
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metode yang digunakan dalam menyimpulkan qaul tersebut. Sehingga 

dalam penyelesaian permasalahan bah}th al-masa>il selain 

menggunakan metode qauli> mereka juga menjelaskan dengan metode 

 

manhaji>.89 
 
 
 

B. Paparan Data Khusus 

 

1. Keputusan Lembaga Bah}th al-Masa>il Pondok Pesantren 

Lirboyo tentang Status Nasab Anak Hasil In Vitro Fertilization 

Melalui Rahim Orang Lain 

 
Keputusan Lembaga bah}th al-masa>il Pondok Pesantren 

Lirboyo tentang Status Nasab Anak Hasil In Vitro Fertilization 

Melalui Rahim Orang Lain, yang dilakukan pada tahun 2015. 

 

Deskripsi permasalahan: 
 

 

Dalam program bayi tabung, seandainya sel telur dan sel 

sperma yang diambilkan dari pasangan suami istri dititipkan atau 

ditempatkan pada rahim milik orang lain, bagaimana hukumnya? 

Dan bagaimana status dari anak yang dihasilkan dari segi nasab? 

 

Jawaban: 
 

 

Mengenai status nasabnya terjadi perbedaan pendapat. 
 

 

a. Menurut Imam Ibnu Hajar, tidak bernasab kepada pemilik 

sperma (suami) 

 
 

89 Fika, Hasil Wawancara, Kediri. 15 November 2019. 
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b. Menurut Imam Ramli anak tersebut bernasab kepada suami. 
 

 

Referensi: 

 

 555فقو االسالمى وادلتو الجزء الثالث ص ال
 
 
 

(المحترم) اي حال خروجو بان ال يخرج على وجو محرم وكان ذالك فى حياة السيد فان فعلت ذلك بعد 

 موت السيد ثبت النسب

 

‘iba>rah  diatas  menjelaskan  mengenai  sel  sperma  yang  

yang diperbolehkan  adalah  sel  sperma  yang  cara  keluarnya 

 secara muhtaram.  Seperti halnya sperma pemilik budak yang 

keluar secara muhtaram , maka ketika tuannya tersebut 

meninggal dunia, anak hasil dari  sperma  yang  muhtaram  tadi 

 tetap  bernasab  kepada  pemilik sperma 

 

 022دار الكتب العلمية الطبعة  515لجزء العاشر ص حاشية الشرونى ا

 

َخالْ  تْ  بعَد (اس و ْ  ) أَيْ  ي ِّوْ  نَْ م ْ  د  َخالْ  تْ  اسَْ و ْ  وْ  الَْ ق َت إن زَْ و ْ  مَْ تَرْ  حْ  ج  ال مْ  الزَّ  ْ  لَوَْ و ْ  وْ  د 

دَْ جْ  م ْ  نْ  م ْ  ل وقْ  ل عْ  ل ْ  بَْ رنَّو  أَق  لَ وٍب؛  ْ  بْ  جَْ يَّ مْ  نَْ م إيالَجٍ ق ط ْ  رَّ
م ا  َْ عْ  ب ْ  يوْ  ف َْ عْ    ْ  ْ  الَْ ن زل  َد

طْ  قَوَْ و َْ  90َكانَ ْ  مل  ي ا  ْ  َنافْ  َلٌد َظنٌّ اَل يَْ ن و  وْ  تَأَتَّى مَْ د ه  فَاَل يْ  ف سْ  ي ْ  اءَْ وَْ ال ه ْ  بَّاءْ  ل  ا ل 

 
 

Press, 2015), 141.(Kediri: Lirboyo  Ngaji Fiqih Tim Kreatif Kajian Tanya Jawab 2014 ,
90  
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‘ibara>h    diatas  menjelaskan  bahwasannya  setelah  (memasukkan 

spermanya) yang dimaksud disini adalah sperma suami yang cara 

pengeluarannya diperbolehkan oleh syara’ atau disebut muh}tara>m 

dan berupaya  memasukkannya  meskipun  itu  spermanya  orang  

yang dikebiri. Karena dalam kasus diatas lebih beresiko daripada 

sekedar memasukkan sperma. Maka hal tersebut termasuk inzal. 

Dan para pakar (medis) mengatakan bahwa udara juga bisa merusak 

sperma, dalam artian tidak dapat menghasilkan anak yang 

sebenarnya tidak menutup kemungkinan bisa saja hal itu terjadi. 
 

   ْ        ْ      ْ 

 غي ر أَما أَيضا النَّسب
         ْ    ْ        ْ  ْ 

 أَنزَلو ب أَن
   ْ   

نا  من  إنزالو  عند  ال محترم  ب و   لَحق ومن ثم ز 

 َْ    ْ  َّ َْ    َْ       َْ    ْ   ْ    ْ 
 َْ
 ِّْ  

 َْ

  ْ   ْ      ْ   ْ  َْ  َْ      ْ  َْ    ْ  َْ       ْ     ْ  َْ    ْ     ْ    ْ 

 فاستدخلتو زوجتو وىل ي
      ْ 

 ما استنزلو
      ْ   ْ      ْ  

 أَو
  

  ْ

  ْ          ْ    ْ  

ْ  لحرمت ب يده ل حق ب و
 الف فيْ  ال اللخت  و

 َْ    ْ    َْ  َ َْ     ْ 

 َْ

  ْ   ْ  ْ َْ  َ َْ    ْ  َْ  َْ   ْ    َْ  

  ْ

 َْ   ْ 

 َْ َْ

  ْ   َْ         ْ  َْ      ْ  َْ        ْ   َْ      

    

  ْ

  ْ                      ْ  َْ
 ِّْ 

   ْ   ْ              

  ْ

  ْ        ْ      

ق  إباحتو كل مح َْ ول   تمل وا ل  َْ  فال عدة فيو وال نسب ي ل حق بو واستدخال ها                  رب ا ل 

 َ َْ    ْ 

 ٌْ

 ِّْ   ْ  َ َ  ْ  ٌْ  َْ    َْ   ْ     ِّْ َْ   َْ َْ     َْ      َْ َْ   َْ  َْ   َْ   َْ  َْ   ْ     َْ    ْ    ْ  َْ   َْ 

  ْ   ْ   ْ   ْ   ْ   ْ

 ِّْ 

  ْ   ْ   ْ   ْ 

ء عدَّة تظنُّو زوجها فيو مني من  ونسب كوط 

          

ء شبيوقااله والتَّ    الشبهة كذا  بوط 

 َْ  
 َْ
 ِّْ     َْ  َْ   ْ   ْ   

 َْ

  ْ  َْ  َْ       ٌْ 

 َْ

 َْ  َْ  ٌْ 

 َْ

 َْ          ْ  َْ   َْ  َْ   َ َْ   ْ  َْ      ْ    ْ   َْ   

    ْ
 ِّْ 

    ْ  

 َْ

 ِّْ   ْ 
  ْ 

   ْ  
 َْ

 ِّْ 
      ْ     

    ْ

  ْ               ْ             ْ          ْ 
 َْ

 ِّْ                

 من صاحبو ال علَى وجو سفاحٍ 

                

 يدفع استشكال و بأَن  أَنو نزلَ  الشبهة الظاىر في

    َ  ْ            ْ 

 َْ

 َْ      ْ  َْ    َْ     َْ     َْ   ْ     َْ    

  ْ

  ْ  َْ   ْ     ْ     ْ  َْ    ْ   

   ْ      ْ   ْ     ْ    ْ 
 ال

 

 َظن ِّ 
       ْ         ْ   

 الن ِّكاح  
 

 بسط  
       ْ     ْ       ْ  

 ذلك في  لمال كا   ها ومر في محرمات  بَظن ِّو فيهما ال عبرة

    ْ   َْ َْ    َْ       َْ     َْ  َ َْ  ِّْ َْ   َ  ْ 

 ِّْ َْ

 َْ       َْ     َْ   ْ      َْ  َْ          َْ   َْ 

    ْ     ْ      ْ    ْ        91                                    

                                      ءوتجب عدَّة ال فراق ب عد ال وط  

 َْ  َْ   ْ   ْ  َْ    َْ  َْ  َْ 
 

Melihat demikian maka nasab anak bisa saja ilh}a>q (bertemu  
nasab) pada pemilik sperma. Adapun sperma yang keluarnya 

tidak di legalkan secara syara’ ghoiru muh}tara>m seperti 



halnya sperma yang keluar dari perzinaan, dan perempuan 
tersebut berupaya memasukkan sperma dalam rahimnya.  

Maka timbullah sebuah pertanyaan, apakah sesuatu yang keluar (sel 

sperma) dapat ilh}a>q atau dinasabkan kepada pemilik sperma karena 

dilegalkan cara pengeluarannya ataukah tidak bisa dinasabkan kepada 

pemilik sperma dikarenakan adanya perbedaan dalam masalah 

kelegalannya. Kesemuanya masih membingungkan, sedangkan qoul 

yang lebih mendekati yaitu yang awal (bisa ilh}a>q nasab kepada 

pemilik sperma).  
Maka dari itu, tidak ada masa iddah dalam kasus ini dan tidak bisa 

bernasab pada pemilik sperma. Sedangkan upaya wanita 

memasukkan sel sperma seseorang dan menyangka itu adalah milik 
 

 

Ibid.,
91  
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suaminya, maka ketentuannya bisa ilh}a>q atau bernasab dan dia 

wajib mempunyai  iddah  (jika  suami  menceraikan  sebelum  

disetubuhi), seperti halnya kasus persetubuhan syubhat.  
: وْ  قَو ) ع ْ  وْ  الَْ ق َت إن زَْ ل و  تَرْ  ك وَن مَْ دَّ أَن  يْ  اَل بَْ ي وْ  غ نْ  ة  ال مَْ ارَْ بْ  إلَخ   ْ  الَْ ن زل  اَل ا  َْ ا حْ  مَْ ح 

َخال  حل  اَل ا  َْ حَْ و ص ْ  نَْ  عيُّ ْ  دْ  رَْ اوَْ َكى ال مَْ د  َْ َخال  ْ  تْ  سْ  ب اال ْ  دَّةْ  وب  ال عْ  جْ  َط وْ  اب  أَنَّ َشرَْ حْ  ا ل  د 

 أَن  

 
َخال  مْ  س تْ  االَْ ال  وَْ ن زل  َد ا  َْ وجْ  ي وْ  ا فْ  عَْ د  جَْ َل، ث مَّ تَزَْ أَن ز ْ  ، فَلَوْ  يَّةْ  جْ  ي الزَّ َخلَت و  أَوَْ وَّ تَد   ْ  َها فَاس 

َخلَ َْ اَنَها وَْ ةٌ، ث مَّ أَبَْ جْ  َزو َْ يْ  ىَْ أَن َزَل و تَد  لَد  ان تََهى َْ ق و  ال وَْ ل حَْ ي ْ  لَمَْ دَّة  وْ  ال ع ْ  بْ  تَج ْ  ت و  لَماس 

ِّْ الظَْ و تَبْ  م ْ  رْ  أَنَّ ىَذَا َغي ْ  رْ  اىَْ ن اَكم ْ  نْ  ك وَن مَْ ط  أَن  اَل يْ  الشَّر ْ  لَْ ٍر بَْ ع   .92ـا َقال وا اهَْ ز 

 
Menurut Imam Romli, disyaratkan harus muhtaram adalah ketika 

keluarnya sel sperma. Sel sperma keluar bukan karena proses 

perzinaan. Dalam hal ini ketika ditarik dalam proses in vitro 

fertilization yang ditempatkan di rahim orang lain, maka disyratkan 

harus muhtaram adalah ketika pengambilan sel sperma maupun sel 

telurnya. Berbeda dengan pendapat Imam Mawardi, yang 

mensyaratkan keharusan muhtaram pada saat proses pengambilan 

sperma maupun proses pemasukan selsperma terhadap rahim orang 

lain. Kecuali ada kasus apabila setelah mengeluarkan sperma, 

kemudian laki-laki tersebut menikahi wanita. Wanita tersebut 

memasukkan sperma yang dikeluakan oleh laki-laki tadi ke dalam 

rahimnya, maka anak tersebut tidak bersambung nasab dengan 

pemilik sperma. 

: وْ  قَو) َخالْ  تْ  اسَْ ل و  َخالْ  تْ  اس ْ  ق تَْ وْ  ل َْ اَل أَثَرَْ ت و  وَْ ارَْ بْ  ع ْ  ةَْ ايَْ لن ِّهْ  الَف ا لْ  ) خْ  وْ  د  ا َْ َكم ْ  وْ  د 

ح ْ  يُّ َعنْ  دْ  رَْ اوَْ ال م َْ ن  نَقَلْ  إَْ د  وْ  الَْ ال و ْ  وْ  أَف تَى ب ص  َْ  ْ  الَْ ن زل  ا   ْ  الَةَْ ح َْ ارَْ بْ   اع تب  اَْ ا ل 

َخالْ  تْ  سْ  االَْ و حَْ فَقَد  ص ْ  د  تَن ج ْ  أَنَّو  لَوْ  وا بْ  رَّ نَبَْ جَْ حْ  ى بَْ اس  َخَلت و  أَج  تَد  نَى، ث مَّ اس  ةٌ َْ مْ  يَّةٌ َعالْ  ٍر فَأَم 

 93اىقَو  ْ  لَح ٍْ لَدَْ وْ  ثَال  فَأَتَت  بَْ ن تَو مْ  َقت  بَْ احَْ فَس ْ  وْ  تَْ جْ  ي َزوْ  َل فَْ زأَن   ْ  أَو ْ  الَْ ال حْ  ب

 
(Kediri: Lirboyo Press, 2015), 141. Ngaji Fiqih Tim Kreatif Kajian Tanya Jawab 2014 ,

92  

41.(Kediri: Lirboyo Press, 2015), 1 Ngaji Fiqih Tim Kreatif Kajian Tanya Jawab 2014 ,
93  
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Kemudian ada perbedaan pendapat dalam kitab Nihayah, tidak akan 

berdampak pada waktu pemasukan sel sperma ke dalam rahim 

wanita. Kitab Nihayah ini diambil dari pendapat Imam Mawardi dari 

kitab As}h}}a>bu al-Syafi’i yang didalamnya disyaratkan ketika 

pengeluaran sel sperma (pengambilan sperma) itu harus muhtaram 

dan ketika peletakan sel sperma di rahim pun juga harus muhtaram. 

Maka ketika ada seseorang laki-laki membersihkan diri dengan batu, 

kemudian laki-laki tersebut keluar sel spermanya. Disaat itu ada 

perempuan yang mengetahui ada sel sperma di batu tersebut 

kemudian perempuan (bukan istrinya) tadi memasukkan sel sperma 

tersebut ke dalam rahimnya, dengan keaadaan perempuan tersebut 

mengetahui bagaimana dan berasal dari mana sel sperma tersebut.  
 

Dari beberapa ‘ibara>h diatas dapat diambil pemahaman 

 

bahwasannya hasil keputusan lembaga bah}th
 al-masa>il Pondok 

 

Pesantren Lirboyo tentang status nasab anak hasil in vitro 

 

fertilization yang menggunakan rahim orang lain, terbagi menjadi dua 

 

pendapat. 

 

Pendapat  pertama  yakni  bernasab  kepada  suami  pemilik  sel 

 

sperma. Dalam hal tersebut dijelaskan bahwasannya anak hasil  in 

 

vitro fertilization bisa bernasab kepada pemilik sperma dengan syarat 

 

saat  pengambilan  (pengambilan)  sel  spermanya  dengan  cara  yang 

 

muhtaram. 

 

Menurut mereka, dalam hal menentukan status nasab anak hasil 

 

in vitro fertilization yang menggunakan rahim orang lain, mereka 

 

menyamakan qaul yang menyatakan bersambungnya nasab anak yang 

 

dilahirkan dari budak kepada anak yang lahir dari in vitro fertilization 

 

melalui rahim orang lain. Dalam hal ini, penyaman mereka terletak 

 

dari segi wanitanya. Wanita budak disamakan dengan wanita yang 
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rahimnya digunakan untuk mengembangkan janin, baik wanita 

tersebut rahimnya disewa maupun sukarela. Penyamaan ini 

ditinjau dari segi kemanfaatannya, apabila budak boleh 

dimanfaatkan dalam hal apapun, akan tetapi kalau wanita 

dalam in vitro fertilization yang rahimnya dipakai untuk 

mengembangkan janin hanya dimanfaatkan rahimnya saja.94 

 
Sedangkan pendapat kedua yakni anak hasil in vitro 

fertilization tersebut tidak bernasab kepada suami pemilik sel sperma. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Mawardi, beliau berpendapat 

bahwasannya syarat anak tersebut mempunyai nasab kepada pemilik 

sel sperma adalah ketika proses pengambilan dan proses peletakan 

sel telur tersebut haruslah muhtaram. 

 
Perbedaan kedua pendapat adalah terletak dari proses di dalam 

in vitro fertilization. Pendapat pertama menekankan kepada proses 

pengambilan spermanya saja (disyaratkan harus muh}tara>m), 

sedangkan pendapat yang kedua lebih menekankan pada proses 

pengambilan dan peletakan sel telurnya (keduanya harus muh}tara>m). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94 Muhammad Ma’sum Hamdani, Hasil Wawancara, Kediri. 15 November 2019. 
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2. Keputusan Lembaga Bah}th al-Masa>il Pondok Pesantren 

Lirboyo tentang Status Mahram Anak Hasil In Vitro Fertilization 

Melalui Rahim Orang Lain 

 
Keputusan Lembaga Bah}th al-Masa>il Pondok Pesantren 

Lirboyo tentang status mahram anak hasil in vitro fertilization 

melalui rahim orang lain, yang dilakukan pada tahun 2015. 

 
Deskripsi permasalahan: 

 
Dalam program bayi tabung, seandainya sel telur dan sel 

sperma yang diambilkan dari pasangan suami istri dititipkan atau 

ditempatkan pada rahim milik orang lain, bagaimana hukumnya? 

Dan bagaimana status dari anak yang dihasilkan dari segi nasab? 

 
Jawaban: 

 
 

Mengenai status mahramnya terjadi perbedaan pendapat: 
 
 

a. Satu versi mengatakan ibu kandungnya adalah pemilik sel 

telur, sedangkan pemilik rahim merupakan ibu susuan 

 
b. Versi lain mengatakan ibu yang melahirkan (pemilik rahim) 

adalah ibu kandungnya, sedangkan pemilim sel telur adalah 

ibu susuan 

 
c. Versi yang lainnya mengtakan keduanya bukan ibu dari anak 

tersebut. 

 
 

Referensi: 
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يسال الكثرون عن الحكم  0222دار الفكر الطبعة  000-002فتاوي معاصرة للشيخ وىبو الزحيلى ص 

ملقحة المراءة د ان اساءل عن الوضع الشرعي الطفل الذي يولد من بويضة الشرعي الطفال االنابيب, و اري

في رحم امراءة االخرى, ما وضع الطفل باالنسبة لكل من صاحب البويضة وصاحب الرحم؟ طفل االنبوب 

اذا كان في غير رحم الزوجة حرام شرعا و ممنوع  11 ) -5(سالمي الدولي رقم كما تقرر فى مجمع الفقو اال

ة وغير ذالك من المحاذير الشرعية. واما وضع ىذا باتا كما يؤدي اليو من اختالط االنساب واضياع االموممنعا 

ويضة الطفل المزروع في رحم امراءة اخرى غير الزوجة فهو من حق ونسب المراءة التى اخدت منها الب

ة لهذا الطفل الذى نما وترعرع الملحقة, واما المراءة صاحب الرحم المستعار او المستاءجر فال حق لها بنسب

 95في رحمها بل انها اثمة لمساعدتها على الحرام

 
 

Banyak orang yang bertanya perihal hukum in vitro fertilization 

secara kacamata syara’ itu bagaimana, kemudian pengarang kitab 

ini bertanya tentang proses in vitro fertilization yang dilahirkan dari 

rahim orang lain, apakah hukumnya proses tersebut? Kemudian 

anak hasil tersebut dinisbatkan pada pemilik sel telur dan pemilik 

rahim?. Bayi tabung seperti halnya yang telah dijelaskan dalam 

Majma’ Fiqh, bahwasannya ketika peletakkan embrio dalam rhaim 

wanita yang lain maka hukumnya syara’ haram dan dilarang 

mutlak. Seperti sesuatu yang mendatangkan percampuran syara’ 

dan meniadakan peran serta fungsi dari seorang 

ibu.  

Adapun menanamkan embrio di rahim wanita lain yang bukan  
istri dari pemilik sel sperma, maka itu merupakan suatu hak.  

 

 

(Kediri: Lirboyo Press, 2015), 140. Ngaji Fiqih Tim Kreatif Kajian Tanya Jawab ,
95  
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Sedangkan nasab anak hasil in vitro fertilization yang 
menggunakan rahim orang lain dinasabkan kepada pemilik sel 
telur. Bagi wanita yang meminjamkan atau bahkan 
menyewakan rahimnya untuk tumbuh kembang bayi tersebut 
maka wanita tersebut tidak mempunyai hak sama sekali 
terhadap bayi tersebut, bahkan itu termasuk dosa besar karena 
melakukan sesuatu yang dihukumi haram.  

 

ماكحا ةءارمال ملاحال ءزجال لوالا ص 25  
 

 ةلءامسال ىال ثالث ءارا:يءارال اماو مالا يف هذى روصال ثالثال, اذا تناك ةءارمال يتال تلمح تدلوو من

ضيوب ة ةارما ىرخا, دقف مسقنا ءاملعال يف هذى  

 

لوالا : ان ما ةقيقحال ىي حباص ةضيوبال 96  

 
 

 

Mengenai ibu dari anak hasil in vitro fertilization yang 
diletakkan di rahim wanita lain, maka yang dimaksud ibu dalam 
hal ini terbagi menjadi tiga, yaitu ketika ada perempuan yang 
mengandung dan melahirkan dari sel telur wanita lain, maka 
para ulama’ membagi masalah ini menjadi tiga pendapat.  

Pandangan pertama yakni: sesungguhnya ibu kandung 

adalah ibu yang memiliki sel telur, adapun pemilik rahim yang 

mengandung serta melahirkan merupakan setara dengan ibu 

susuan karena yang membesarkan bayi tersebut dari segi 

tubuhnya dan bayi tersebut mendapat susuan lebih banyak dari 

pada susuan yang ada dalam nisab susuan, kesemuanya itu 

menjadikan keharamannya seperti keharaman dalam nasab. 

 

  97 يءارال يناثال: ان مالا ةقيقحال ىى يتال حتلم  تدلوو, اماو ةحباص ةضيوبال

يهف لثم ما  عاضرال  

 

Pendapat yang kedua mengenai ibu dari anak hasil in vitro 

fertilization yang diletakkan di rahim orang lain yakni yang dimaksud 

ibu kandung adalah yang mengandung dan melahirkan, sedangkan 

ibu yang memiliki sel telur seperti halnya ibu yang menyusui. 
 

 
96 Tim Kreatif Kajian Tanya Jawab 2014, Ngaji Fiqih (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 141.  

97 Tim Kreatif Kajian Tanya Jawab 2014, Ngaji Fiqih (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 141. 
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,  منع وتدلو متصفناو يءارأل ثالثال تسيل امىادحا اما دلولل, ونال دق تعطقنا الانتلص اعم امهنع

 ةيناثال مالل ىىو ةحملال ةدالوالو نع ةحباص ةضيوبال98 ثيح متصفنا يدحا نيتلصال اعطق, يىو ةضيوبال

 ةلصال 

  

Pendapat yang ketiga mengenai anak hasil in vitro 
fertilization yang diletakkan di rahim orang lain yakni tidak ada 
dari keduanya yang menjadi ibu bagi anak tersebut, karena 
keduanya telah terputus dari kedua sifat keibuannya. 

 

Dalam penyelesaian permasalahan status kemahraman anak 

 

hasil in vitro fertilization menggunakan rahim orang lain, Lembaga 

 

Bah}th  al-masa>il  Pondok  Pesantren  Lirboyo  menggunakan  metode 

 

qouly. Yakni mengutip langsung dari kitab yang dianggap 

 

mu’tabarah. Kitab yang digunakan dalam hal ini adalah kitab 

 

ahka>mul mar’ah. 
 

Dari ‘ibara>h diatas dapat diketahui terdapat perbedaan 

 

pendapat diantara para ulama fiqih. Maka permasalahan anak hasil in 

 

vitro fertilization yang menggunakan rahim orang lain
 terbagi 

 

menjadi tiga pendapat, yakni: 

 

a. Ibu yang sebenarnya adalah pemilik sel telur, sedangkan 

ibu yang mengandung dan melahirkan sama halnya seperti 

ibu susuan. 

 
 
 
 
 
 
 

 
98 Tim Kreatif Kajian Tanya Jawab 2014, Ngaji Fiqih (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 141. 
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b. Ibu yang sebenarnya adalah ibu yang mengandung dan 

melahirkan, sedangkan yang memiliki sel telur disamakan 

dengan ibu susuan. 

 
c. Ibu dari anak tersebut tidak dari keduanya, karena 

keduanya sama-sama terputus dari sifat keibuan. 
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BAB IV 
 

 

ANALISIS METODE ISTINBA>T} HUKUM TENTANG HASIL 

KEPUTUSAN BAH}TH AL-MASA>IL DI PONDOK PESANTREN 

LIRBOYO TERHADAP STATUS ANAK HASIL IN VITRO 

FERTILIZATION DENGAN MENGGUNAKAN RAHIM ORANG LAIN 

 
 

A. Analisis Metode Istinba>t} Hukum Hasil Keputusan Bah}th al-

Masa>il di Pondok Pesantren Lirboyo Tentang Status Nasab Anak 

Hasil In Vitro Fertilization yang Menggunakan Rahim Orang Lain 

 
Analisis latar belakang Lembaga Bah}th al-Masa>il Pondok 

Pesantren Lirboyo tentang status nasab anak hasil in vitro 

fertilization yang menggunakan rahim orang lain memang tidak 

ditunjuk secara khusus di dalam al-Qur’an. Di dalam hadits 

sekalipun tidak ada yang menjelaskan tentang status nasab anak 

hasil in vitro fertilization yang menggunakan rahim orang lain. 

Dalam hal ini tentu dibutuhkan suatu ijtihad dan pertimbangan-

pertimbangan yang matang dalam menentukan suatu hukum yang 

berbeda jalur dari apa yang telah ditetapkan dalam nash. 

 
Dalam menyikapi hal ini, Lembaga Bah}th al-Masa>il Pondok 

Pesantren Lirboyo telah berpegang teguh pada al-Qur’an sebagai dasar 

pijakannya yang pertama dalam menetapkan hukum mengenai status 

nasab anak hasil in vitro fertilization yang menggunakan rahim orang lain. 

Karena permaslahan yang akan diteliti termasuk dalam kategori 
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nasab anak, maka dalam hal ini Lembaga Bah}th al-Masa>il 

Pondok Pesantren Lirboyo berpedoman pada ayat yang berkaitan 

dengan hal tersebut yakni surat al-Ma>idah ayat 5-6: 

 
 
 
 
 
 
 

 
99 

 
 

 

Artinya: 
 

‚(5) dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, (6) kecuali terhadap isteri-

isteri mereka atau budak yang mereka miliki[994]; Maka Sesungguhnya mereka 
dalam hal ini tiada terceIa.‛ 

 

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, cara yang 

digunakan untuk mendapatkan keturunanpun ikut berkembang pula, ada 

yang sejalan dengan syariat Islam dan adapula yang tidak. Maka dari itu 

sebelum menetapkan stataus nasab anak hasil in fitro fertilization dengan 

menggunakan rahim orang lain, harus diperhatikan dahulu aspek-aspek 

penting dalam proses in vitro fertilization menggunakan rahim orang lain, 

sistem seperti apa yang digunakan atau bagaimana proses in vitro 

fertilization tersebut, serta apakah tujuan dari in vitro fertilization 

menggunakan rahim orang lain tersebut dilakukan. 

 

Ayat di atas belum menyinggung masalah in vitro fertilization 

menggunakan rahim orang lain secara spesifik. Maka dari itu, selanjutnya 

Lembaga Bah}th al-Masa>il Pondok Pesantren Lirboyo mengacu kepada 

 
 

99 Al-Ma>idah: 5. 
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beberapa  hadits  nabi  yang  menjelaskan  gambaran  umum  mengenai  in 

 

vitro fertilization, diantaranya adalah sebagai berikut: 
 

 

ْ  وا   ١ٛؤ   تاهلال ٚاٌ ٠ْ  ذ غ٠االخش فال  َْ ٌْ   )ثا  ٖش (ٚسٖا ات  حٛسٝم  اٖء ٚ
 

 

ا    ر   ْ  (ٚسٖا اٌس٠ة تؼذ اٌششن اػظ      طفح ٚضٙؼا سج  ٝف سح  ال ْ   ٟط)١ٛح  ٌ

 

Sampai disini belum ditemukan adanya nas} baik secara eksplisit 

 

maupun  implisit  yang  membahas  mengenai  nasab  anak  hasil  in  vitro 

fertilization  dengan  menggunakan  rahim  orang  lain.  Maka  dari  itu 

Lembaga Bah}th al-Masa>il Pondok Pesantren Lirboyo berpedoman 

kepada kitab-kitab mu’tabarah. Diantaranya menggunakan: 

 

ْٝ اٌجضء اٌؼاشش ص ٛحاش  2007ح اٌطثؼح ٛداس اٌىرة اٌٍؼِّ  415ح اٌشٚش 
 

 

  ْ    ْ ٛ(   ْ ِّْ  ٞأ َْ    ْ     ْ    ْ     ْ     ْٟ  ْ ض خايتؼذ (اس رذ ْ  ْٚ ْ   اٌض  ٌ رَش ٚلد إ ضا ١ْ  اٌّح   ْ ٌْ ٚ  ْ ٌ اس رذخا ْٚ 

  ْ    ْ   ْ ِّْ  ْ     ْ   ْ    ْ      ْ  ْ    ْ   ْ  ْ   ِّْ َْ  ْ 

  ِّْ َْ   ْ     ْ    ْ       ْ       ْ   ْ   
ْ  ألشب   ب؛  لُٔ ث١  ْ ج   ْ  ١ْ ٍؼ  ْ ٍْ شدْ   قٌْ ي   تؼذَ  ٛ الض لطغ ف٠إ ْ   جَّ ١ْ  ا ل ضايٚ ل 

 ٍْ   ْ     ْ   ْ    ْ   ْ   ٍْ    ْ  ْ     ْ   ْ   ْ   ْ  
ثاء  اٌ   ْ اء    ٙ ْ  ا ل طَّ ذ  ٠ْ  ١ْ  ْ ْ  ٚ ٌ ذ ظ   ال  رأٝذ  ٠َّْٖ ف ال فس   ْ  ْ ىا  ْ  اف ٟ ا ل  ٠ ْ   ْ  ْ100 

 

‘iba>rah diatas menjelaskan bahwasannya setelah (memasukkan  
spermanya) yang dimaksud disini adalah sperma suami yang cara 

pengeluarannya diperbolehkan oleh syara’ atau disebut muhtarom dan  
berupaya memasukkannya meskipun itu spermanya orang yang dikebiri. 

Karena dalam kasus diatas lebih beresiko daripada sekedar memasukkan 

sperma. Maka hal tersebut termasuk inzal. Dan para pakar (medis) 

mengatakan bahwa udara juga bisa merusak sperma, dalam artian tidak 
 
 
 

(Kediri: Lirboyo Press, 2015), 141. Ngaji Fiqih Tim Kreatif Kajian Tanya Jawab 2014 ,
100 
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dapat menghasilkan anak yang sebenarnya tidak menutup 
kemungkinan bisa saja hal itu terjadi. 

 

  ْ       ِّْ ا٠سة  أ  ْ  ش  ٌحك ت  اٌ  ْ  ْٚ  ْ   ْ    ْ     ْ   ْ    ْ              َْ ْ  تأ  ٛ أ ا غ   ض  ٌ ذ إ ضا رَش ػ  ْ     ش اٌّح   ْ اأ ٌض   ص 

     ِّْ َْ   ْ  ْ       ِّْ َْ       ْ   ْ   ْ      ْ  ْ      ْ 

  ْ   ْ      ْ      ْ           ْ          ْ         
 حك  ٠ٍ

 
  ْ  ْ ٌض ر  ح   ذٖ ٛت ت   ا اس  ر  ْ  ٌْ  ش 

 
ْ   ال ٌالخرالف ْ     فاس رذٍخر   ْ  ٚ  ْ   ر 

 ْٚ ج     أ  ْٚ ْ         ص   ْ       ْ  ْ  ْ  ْ     ْ   ْ  ْ    ْ   ْ 

      ْ          ْ        ْ  
 ِّْ َْ 

     ْ 
  ْ 

 

رًّ ٚا للشب    ٟف إتاحر  و   ح 

 

ي   ْٚ  ا لَّ

      

 حك٠ٍال  سة  ٚٛ فال ػذج ف  ت  

  ْ    ْ  ْ     ْ                 ْ     ْ        ْ  ْ 

اس   ْٚ   ْ   ْ      ْ   ِّْ  ْ          ِّْ َْ     ْ  ِّْ ٙجا ف     ْ  ْٚ ْ  ص  ْٟ    ذظ   ا   ْٙ ٌ ط ٛ رذخا ح وزا الالٖ ػذجٚ  سة و١  ْ  ء اٌشٙث

  ْ    ِّْ َْ  ْ                   ْ      ْ    ْ     ْ 

  ْ ِّْ َْ     ْ   ِّْ  ْ   ِّْ َْ        ِّْ َْ   ْ     

اٌرشث ْ  سفاح ْٚ ٛ ح اٌظا ش فٟ  ْ   ْ طء اٌشٙث ْ   ضي     ت١ ْٝ ٚج  أُٔ   صاحث  ال ٍػ

      ْ   ْ      ْ     ْ   ْ   ْ         ْ  ْ  ْ      ْ  ٍْ 

  ْ     ْ   ْ   ِّْ َْ   ْ            ِّْ  ْ  ِّْ  ْ        ِّْ ْ  ذفغ  اس رش٠ْ    ْ   ْ ٌ ِّ اٌؼ ثشج ف تأ    ىا اخ اٌ ىاحٛٙ ش  ش ٟف  حَّ  ْ ِّْ َْ ا ٚ  ا تظ   ال ظ ٙ

    ْ     ْ    ْ    ْ   ْ     ْ   ْ      ْ   ْ   ْ    ْ 

    ْ          
  ْ ِّْ َْ 

  ْ      ْ   ْ 101       

طء                 ١ْ          ٟف ٌره ٚذجة  ػذج اٌفشاق تؼ  اٌىالَ تسظ          ذ اٌ

       ْ    ْ     ْ    ْ       ْ    ْ    ْ         
 

Melihat demikian maka nasab anak bisa saja ilha>q (bertemu nasab) pada 

pemilik sperma. Adapun sperma yang keluarnya tidak di legalkan secara 

syara’ ghoiru muhtarom seperti halnya sperma yang keluar dari perzinaan, 

dan perempuan tersebut berupaya memasukkan sperma dalam 

rahimnya.  
Maka timbullah sebuah pertanyaan, apakah sesuatu yang keluar (sel 

sperma) dapat ilha>q atau dinasabkan kepada pemilik sperma karena 

dilegalkan cara pengeluarannya ataukah tidak bisa dinasabkan kepada 

pemilik sperma dikarenakan adanya perbedaan dalam masalah 

kelegalannya. Kesemuanya masih membingungkan, sedangkan qaul 

yang lebih mendekati yaitu yang awal (bisa ilha>q nasab kepada pemilik 

sperma).  
Maka dari itu, tidak ada masa iddah dalam kasus ini dan tidak bisa  

bernasab pada pemilik sperma. Sedangkan upaya wanita 
memasukkan sel sperma  seseorang  dan  menyangka  itu  adalah  

milik  suaminya,  maka ketentuannya bisa ilha>q atau bernasab 
dan dia wajib mempunyai iddah (jika  suami  menceraikan  sebelum 

 disetubuhi),  seperti  halnya  kasus persetubuhan syubhat.  
 
 
 
 
 
 

 



Ibid.,
101 

 



71 
 
 

 

  ْ   ْ    ْ      ْ     ْ     ْ  ِّْ ْٟ ٚال  تذ أ    ْ          ْ   َْ غ 
ْ  إٌخ) ػثاسج اٌّ ٌ : ٚلد إ ضا  ْ  ْ ٌْ ١ْ ْ  ٠ ل  ا حاي ا ل ضاي ى١ رش  ح   ْ 

      ْ  ْ     ْ    ْ   ْ      ْ    ْ    ْ    ْ 

     ْ        ْ     ْ   ْ   ِّْ شط َْ ب ش  ١ْ ج  ْٚ  ِّْ َْ حاي ا لدخاي حٝى اٌّ  ْ  ْٚ ْٞ سدُّ  ْ حاب أ   ػ   ٚا  اٌؼذج ا لص 

   ْ    ْ         ْ     ْ       ْ   ْ     ْ 

   ْ         ْ   ْ     ْ    ِّْ َْ      ْ    ْ 
ذخاي أ    ْ ر  ج جذ ا ل ضاي  ١٠ْ   تاالس  ِّْ َْ ْٚ ؼا  ٟف اٌض   ْ ذخاي     ْ ر  االس  ١ْ أ  ضي،َّش   ح،  ْٛٚ  ْ  ف ٍ

  ْ    ْ       ْ           ْ     

   
  ْ 

   ْ     ْ       ْ   
  ْ 

  ْ     ْ  
ْ  ذجة        أ ضيٚ  ٟ         ٌْ   ْ ِّْ َْ  ْٚ ْ  أ  ٙجا فاس رذٍخر  ْٚ جح، ش  أتا ٙ  ذضَّ ْٚ  اٌؼذج ْ  اٚ اس رذٍخر  ص 

            ْ   ِّْ َْ        ْ   ْ   ْ  

     ْ    ْ    ْ     ِّْ َْ          ِّْ َْ   ْ    ْ    ْ ٌْ ٚ اٌظا ش  َّأ   زا غ  ٠ٍْٚ ْٝ ذ ا ٙر  ْ ٌْ ١ْ ٌ ْ  ا ْ  ٛ حم  ؼرثش ت   ْ ْ  ٠ال  اٌش شط أ   ش    ى١

  ْ            ْ     ْ  ٍْ        

ا اٖ ْ                 .ـ      ْ    ْ   ْ   ١ْ ا الٌ ا وِّ  ْ  ص 
102 

               
 

  ْ 
                    

                       

 

Menurut Imam Romli>, disyaratkan harus muhtara>m adalah ketika  
keluarnya sel sperma. Sel sperma keluar bukan karena proses perzinaan. 

Dalam hal ini ketika ditarik dalam proses in vitro fertilization yang ditempatkan 

di rahim orang lain, maka disyratkan harus muhtara>m adalah ketika 

pengambilan sel sperma maupun sel telurnya. Berbeda dengan pendapat 

Imam Mawardi, yang mensyaratkan keharusan muhtara>m pada saat proses 

pengambilan sperma maupun proses pemasukan selsperma terhadap rahim 

orang lain. Kecuali ada kasus apabila setelah  
mengeluarkan  sperma,  kemudian  laki-laki  tersebut  menikahi  

wanita. Wanita tersebut memasukkan sperma yang dikeluakan oleh 
laki-laki tadi ke dalam rahimnya, maka anak tersebut tidak 

bersambung nasab dengan pemilik sperma. 
 

( 

  ْ   

  ْ 
     ْ 

 ِّْ  ْ 

   

  ْ 
     ْ   

  ْ 
     ْ 

 ١ْ ل  

   

  ْ  ْ   ْ 

 

    ْ 

   

  ْ 

 

  ْ 

 

  ْ  ْ 

   

     ْ          ْ    

ا  ْٙ  ْ ٍْ ) خالفا ٌ  ْ ٌ : ٚاس رذخا  ْ  ْ ْ  ٚال٠ٌْ لد ح ػثاسذ  ١ْ ا أفرٝ  أشش ٌ ْ  وِّ ٌ  اس رذخا

ذ ت    ْ         ْ       ْ   ْ      ْ         ْ      ْ اٌ ١ْ إ   اٌ ْٞ  م     ْٚ سدُّ  ْ حاب ا ل ضاي حاٌح         اٌّٚا  اػرثاس ػ   ا لص 

  ْ  ْ    ْ   ْ       ْ         ْ    ْ      ْ   ْ    ْ 

     ْ     ْ     ِّْ ا    ْ   ْ    ْ        ْ     َْ ١ْ االس رذخاي فمذ صَّشح  ْٚ  ١ْ  ْ  ٌ  ْ ُٔ ثاس   تأ  ْ ِّْ َْ ْ  أج  ، ش  اس رذٍخر  ْٝ ٝج تحجش فأ   حٛر 

   ْ   ْ    ْ      ْ      ْ  ٍْ   ْ   ِّْ َْ       ْ 

      ْ   
  ْ 

      
  ْ 

 
  ْ   ْ 

 
  ْ 

     103 

 ػاٌّح تاٌحاي

               

 ْٚ  أ 

ـ  أ ضي فٟ  ْ  ا  ذ ٌحم  ٌْ   ر  فساحمد ت ر   صال فأذد ت١

   ْ    ْ    ْ     ْ   ْ ج  ْٚ     ْ   ٍْ  ْ       ْ      ص 

Kemudian ada perbedaan pendapat dalam kitab Niha>yah, tidak    

dalam  rahim ke sel  sperma pemasukan  waktu pada  berdampak akan  

 



 (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 141. Ngaji Fiqih Tim Kreatif Kajian Tanya Jawab 2014 ,
102 

.Ibid.,
103

 



72 
 
 

 

wanita. Kitab Niha>yah ini diambil dari pendapat Imam Mawardi dari 

kitab Ash}ab al-Syafi’i yang didalamnya disyaratkan ketika 

pengeluaran sel sperma (pengambilan sperma) itu harus muhtara>m 

dan ketika peletakan sel sperma di rahim pun juga harus muhtara>m. 

Maka ketika ada seseorang laki-laki membersihkan diri dengan batu, 

kemudian laki-laki tersebut keluar sel spermanya. Disaat itu ada 

perempuan yang mengetahui ada sel sperma di batu tersebut 

kemudian perempuan (bukan istrinya) tadi memasukkan sel sperma 

tersebut ke dalam rahimnya, dengan keaadaan perempuan tersebut 

mengetahui bagaimana dan berasal dari mana sel sperma tersebut.  
 

السالا ٗمفٌا 559  ِ  ص ٌساٌصا ءضٌجاٗ ٌردٚا ٝ
 

 

 ِٝ ػ ضشخ  ِ ٌا دثش  ٠ف ٌهار ْاٚو َشح  ٗٚج ٝ ا) ةس  ال ْاتٗ ٚجشخ ياح ٞا (َشرحٌّ

ؼف ْاف ذ١ذ ِ  ذؼت ٌهر د  ح١ٌسا جا١ٌسا ٛخ  

 

‘iba>rah diatas menjelaskan mengenai sel sperma yang yang 

diperbolehkan adalah sel sperma yang cara keluarnya secara 

muhtara>m. Seperti halnya sperma pemilik budak yang keluar secara 

muhtara>m, maka ketika tuannya tersebut meninggal dunia, anak hasil 

dari sperma yang muhtara>m tadi tetap bernasab kepada pemilik sperma. 
 

Dari qaul-qaul yang disebutan tersebut, Lembaga Bah}th al-Masa>il 

 

Pondok Pesantren Lirboyo menyimpulkan bahwa status nasab anak hasil 

 

in vitro fertilization dengan menggunakan rahim orang lain menjadi dua 

 

pendapat. Pendapat pertama, menurut Imam H}ajar status nasab anak hasil 

 

in vitro fertilization dengan menggunakan rahim orang lain
 tidak 

 

bernasab  kepada  pemilik  sperma  (suami).  Sedangkan  pendapat  kedua 

 

yakni menurut Imam Ramli>, status anak hasil in vitro fertilization dengan 

 

menggunakan  rahim  orang  lain  tersebut  tetap  bernasab  kepada  suami 

 

(pemilik sperma). 
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Dalam hal ini upaya atau metode yang digunakan oleh Lembaga 

Bah}th al-Masa>il Pondok Pesantren Lirboyo dalam menentukan status 

anak hasil in vitro fertilization dengan menggunakan rahim orang lain bisa 

dikategorikan dalam metode qauli> dan ilha>q. Dikategorikan metode 

ilha>q terlihat dari sikap Lembaga Bah}th al-Masa>il Pondok Pesantren 

Lirboyo yang merujuk kepada qaul hasil ijtihad ulama’ terdahulu dalam 

kitab mu’tabarah secara langsung. 

 
 

‘iba>rah yang digunakan adalah berikut: 
 

 

 مرحم انكو كالذ ىف ةايح ديسال وقفال ىمالسالا وتلداو ءزجال ثالثال ص 555

 كلذ دعب توم ديسال تبث بسنال )مرحتمال( اي الح وجورخ انب ال  جرخي ىلع وجو

انف تلعف  

 

Dari ‘iba>rah diatas bisa dikatakan metode ilha>q adalah 

ketika menyamakan wanita yang memiliki kandungan dengan qaul 

yang didalamnya membahas tentang anak hasil sperma budak 

ketika pengeluaran sperma tadi sebelum pemilik budak tersebut 

meninggal, maka anak tersebut bernasab kepada pemilik sperma. 

 

Dikatakan ilha>q karena telah memenuhi syarat-syarat 

ilha>q sebagai berikut: 
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a. Mulhaq bih, dalam permasalahan ini mulhaq bihnya adalah budak. 

Budak merupakan perempuan lain yang bukan termasuk istrinya yang 

telah dibeli, sehingga pemilik budak bebas melakukan apapun kepada 

budaknya. Sehingga ketika pemilik budak meletakkan sperma di wanita 

lain (budak), maka bernasab kepada pemilik sperma tadi. 

 
b. Mulhaq, dalam permasalahan ini mulhaqnya adalah wanita 

yang memiliki rahim baik itu sukarela maupun dengan akad 

sewa atau membayar upah. 

 
c. Wajhu al-‘illah, dari segi kesamaan dari keduanya adalah segi 

pemanfaatan hak milik. 

 
d. Hukum fiqh, bernasab kepada pemilik sperma.  

 

 

Pendapat yang dipandang kuat dalil dan hujjahnya. Tentu saja 

semua itu berpatokan pada adanya relevansi antara masalah yang diteliti 

dengan kehidupan saat ini, lebih mendekati pada kemudahan yang 

ditetapkan oleh hukum Islam, lebih memprioritaskan untuk merealisasikan 

maksud syara’, kemaslahatan dan menolak marabahaya. 
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B. Analisis Metode Istinba>t} Hukum Hasil Keputusan Bah}th al-Masa>il 

di Pondok Pesantren Lirboyo Tentang Status Mahram Anak Hasil In 

Vitro Fertilization yang Menggunakan Rahim Orang Lain 

 
Analisis latar belakang Lembaga Bah}th al-Masa>il Pondok 

Pesantren Lirboyo tentang status mahram anak hasil in vitro 

fertilization yang menggunakan rahim orang lain memang tidak 

ditunjuk secara khusus di dalam al-Qur’an. Di dalam hadits 

sekalipun tidak ada yang menjelaskan tentang status mahram anak 

hasil in vitro fertilization yang menggunakan rahim orang lain. 

Dalam hal ini tentu dibutuhkan suatu ijtihad dan pertimbangan-

pertimbangan yang matang dalam menentukan suatu hukum yang 

berbeda jalur dari apa yang telah ditetapkan dalam nash. 

 
Dalam menyikapi hal ini, Lembaga Bah}th al-Masa>il Pondok 

Pesantren Lirboyo telah berpegang teguh pada al-Qur’an sebagai 

dasar pijakannya yang pertama dalam menetapkan hukum mengenai 

status mahram anak hasil in vitro fertilization yang menggunakan 

rahim orang lain. Karena permaslahan yang akan diteliti termasuk 

dalam kategori mahram anak, maka dalam hal ini Lembaga Bah}th al-

Masa>il Pondok Pesantren Lirboyo berpedoman pada ayat yang 

berkaitan dengan hal tersebut yakni surat al-Ma>idah ayat 5-6: 
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Artinya:  
 

 

“(5) dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, (6) kecuali terhadap isteri-
isteri mereka atau budak yang mereka miliki[994]; Maka Sesungguhnya mereka 
dalam hal ini tiada tercela.” 

 

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, cara yang 

digunakan untuk mendapatkan keturunanpun ikut berkembang pula, ada 

yang sejalan dengan syariat Islam dan adapula yang tidak. Maka dari itu 

sebelum menetapkan stataus mahram anak hasil in fitro fertilization 

dengan menggunakan rahim orang lain, harus diperhatikan dahulu aspek-

aspek penting dalam proses in vitro fertilization menggunakan rahim 

orang lain, sistem seperti apa yang digunakan atau bagaimana proses in 

vitro fertilization tersebut, serta apakah tujuan dari in vitro fertilization 

menggunakan rahim orang lain tersebut dilakukan. 

 
Ayat di atas belum menyinggung masalah in vitro fertilization 

menggunakan rahim orang lain secara spesifik. Maka dari itu, selanjutnya 

Lembaga Bah}th al-Masa>il Pondok Pesantren Lirboyo mengacu kepada 

beberapa hadits nabi yang menjelaskan gambaran umum mengenai in 

vitro fertilization, diantaranya adalah sebagai berikut: 

 

ْ( ِٚ ٖءا  ٝمس١اثح ٓتا ٖٚاس) ٖش  ِٛ  ٠غ ذٌ او ٠ْٚا اللهات ٓ ؤ١ٌالف شخالا َ  ٓ  
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ة تؼذ اٌششن اػظ      طفح ٚضٙؼا سج  ٝف سح  ال  ا    ر   ْ٠  ْ  ح  ٌ

 

 ٟط)١ٛ(ٚسٖا اٌس
 

 

Sampai disini belum ditemukan adanya nas} baik secara eksplisit  
 

maupun implisit yang membahas mengenai mahram anak hasil in vitro 

fertilization  dengan  menggunakan  rahim  orang  lain.  Maka  dari  itu 

Lembaga Bah}th al-Masa>il Pondok Pesantren Lirboyo berpedoman 

kepada kitab-kitab mu’tabarah. Diantaranya menggunakan: 

 

 

 ٌ س اٌصا ا ا ااَل ٟف  ٖز اٌص١ ذخ    ت١ ْٚ ٌْ ْٚ دٚ  ْٝ ٠س, ارا وا د اٌّشاءج اٌٟر حٍِّ ضح ا شاج اخٜش, فمذ ا مس  اٌٍؼِّاء ٟف  ٖز اٌّساٌءح اٌ

 104ضح ٠مح  ٟ صاحة اٌث١ ٛشالز اساء:اٌشاٞء ااٚلي : ا  اَ اٌحم

 

Mengenai ibu dari anak hasil in vitro fertilization yang diletakkan di rahim 

wanita lain, maka yang dimaksud ibu dalam hal ini terbagi menjadi tiga, 

yaitu ketika ada perempuan yang mengandung dan melahirkan dari sel 

telur wanita lain, maka para ulama’ membagi masalah  
ini menjadi tiga pendapat.  

Pandangan pertama yakni: sesungguhnya ibu kandung adalah ibu  

yang memiliki sel telur, adapun pemilik rahim yang mengandung 
serta melahirkan   merupakan   setara   dengan   ibu   susuan   

karena   yang membesarkan  bayi  tersebut  dari  segi  tubuhnya  
dan  bayi  tersebut mendapat susuan lebih banyak dari pada 

susuan yang ada dalam nisab susuan,  kesemuanya  itu  
menjadikan  keharamannya  seperti  keharaman dalam nasab. 

 

: ا  ااَل اٌحم ْٟ ذخ, ٚا ا صاحثح اٌث١ مح  ٝ اٌٟر حٍِّ ٛاٌشاٞء اٌصا  ٌْ ْٚ  105ضح ٙفٟ  ص  اَ اٌشضاع ٠دٚ 
 
 
 

 

 (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 141. iqihNgaji F Tim Kreatif Kajian Tanya Jawab 2014 ,
104 

Ibid.,
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Pendapat yang kedua mengenai ibu dari anak hasil in vitro 

fertilization yang diletakkan di rahim orang lain yakni yang dimaksud 

ibu kandung adalah yang mengandung dan melahirkan, sedangkan 

ibu yang memiliki sel telur seperti halnya ibu yang menyusui. 
 

 يءارأل ثالثال تٌسل امهادحا اما دلولل, هنال دق تعطقنا ناتلصال اعم

  ةبحاص امهنع, ثٌح تمصفنا يدحا صالنٌتل اعطق, هو ًةٌضوبال نمع هتدلو 

ةٌضوبال106 تمصفناو   ةلصال  ةٌناثال  مالل  ىهو   ةلمحال  ةدالوالو   نع  
 
 

Pendapat yang ketiga mengenai anak hasil in vitro 
fertilization yang diletakkan di rahim orang lain yakni tidak ada dari 
keduanya yang menjadi ibu bagi anak tersebut, karena keduanya 
telah terputus dari kedua sifat keibuannya. 

 

 

Dari qaul-qaul yang disebutan tersebut, Lembaga Bah}th al-Masa>il 

 

Pondok  Pesantren  Lirboyo  menyimpulkan bahwa status  mahram  anak 

 

hasil in vitro fertilization dengan menggunakan rahim orang lain menjadi 

 

tiga  pendapat.  Pendapat  pertama,  mengatakan  ibu  kandungnya adalah 

 

wanita pemilik sel telur sedangkan wanita yang mengandung dan 

 

melahirkannya merupakan ibu susuan. Pendapat kedua, berpendapat 

 

bahwa wanita yang melahirkan (pemilik rahim) merupakan ibu 

 

kandungnya, sedangkan wanita pemilik sel telur merupakan ibu 

 

sepersusuannya. Pendapat ketiga menyatakan bahwasannya kedua wanita 

 

tersebut bukanlah ibu dari anak tersebut sehinnga tidak ada konsekuensi 

 

apapun terhadap keduanya. 

 

Dalam hal ini upaya atau metode yang digunakan oleh Lembaga 

 

Bah}th  al-Masa>il  Pondok  Pesantren  Lirboyo  dalam  menentukan  status  

 
106 Ibid.,
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anak hasil in vitro fertilization dengan menggunakan rahim orang lain bisa 

dikategorikan dalam metode qauli>. Ini terlihat dari sikap Lembaga Bah}th 

al-Masa>il Pondok Pesantren Lirboyo yang merujuk kepada qaul hasil 

ijtihad ulama’ terdahulu dalam kitab mu’tabarah secara langsung. 

 
Pendapat yang dipandang kuat dalil dan h}ujjahnya. Tentu saja 

semua itu berpatokan pada adanya relevansi antara masalah yang diteliti 

dengan kehidupan saat ini, lebih mendekati pada kemudahan yang 

ditetapkan oleh hukum Islam, lebih memprioritaskan untuk merealisasikan 

maksud syara’, kemaslahatan dan menolak marabahaya. 
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BAB V 
 

 

PENUTUP 
 

 

A.  Kesimpulan  
 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, 

maka penulis dapat menyimpulkan: 

 
1. Dalam permasalahan status nasab anak hasil in vitro fertilization 

menggunakan rahim orang lain, terdapat dua metode yang digunakan 

dalam istinba>t} hukum Pondok Pesantren Lirboyo, yaitu: 

a. Metode yang digunakan dalam bah}th al-masa>il Pondok 

Pesantren Lirboyo mengenai status nasab anak hasil in vitro 

fertilization menggunakan rahim orang lain sesuai dengan 

BAB II dalam macam-macam metode istinba>t} hukum 

qauli> dan BAB III yaitu hasil keputusan bah}th al-masa>il 

PP. Lirboyo yang merujuk kepada qaul dalam kitab. 

Sehingga metode yang digunakan adalah metode qauli>. 

 
b. Selain menggunakan metode istinba>t} hukum qauli>, Pondok 

Pesantren Lirboyo juga menyertakan penjelasan mengenai metode 

ushul fiqhnya (metode manhaji>), dalam menentukan status nasab 

anak hasil in vitro fertilization dengan menggunakan rahim orang lain 

yang bernasab kepada ayahnya, maka perihal menyamakan qaul 

mengenai pemanfaatan rahim budak dengan rahim wanita 
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lain yang digunakan dalam in vitro fertilization oleh Pondok 

Pesantren Lirboyo menjelaskan dengan metode ilh}a>q. 

 
2. Dalam permasalahan status mahram anak hasil in vitro fertilization 

menggunakan rahim orang lain, terdapat dua metode yang digunakan 

dalam istinba>t} hukum Pondok Pesantren Lirboyo, yaitu metode yang 

digunakan dalam bah}th al-masa>il Pondok Pesantren Lirboyo 

mengenai status mahram anak hasil in vitro fertilization menggunakan 

rahim orang lain sesuai dengan BAB II dalam macam-macam metode 

istinba>t} hukum qauli> dan BAB III yaitu hasil keputusan bah}th al-

masa>il PP. Lirboyo yang merujuk kepada qoul dalam kitab. Sehingga 

metode yang digunakan adalah metode qauli>. 

B. Saran 

 

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

 
1. Lembaga bah}th al-masa>il Pondok Pesantren Lirboyo perlu 

meningkatkan media publikasi ke masyarakat terkait hasil bah}th al-

masa>il agar dapat diterima dan dijadikan pegangan oleh masyarakat. 

 
2. Lembaga bah}th al-masa>il Pondok Pesantren Lirboyo perlu 

lebih mengembangkan metode manha>ji. Penulis menilai 

bahwa pengembangan metode qauli> dan ilh}a>q jauh lebih 

urgen daripada pengembangan metode manhaji> yang secara 

statistik jarang digunakan. 
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