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ABSTRAK 

 

Abidin, Zainal. 2019. Studi Komparasi Antara Madhab Shafi’ῑ dan Madhab 

Ḥanbalῑ Tentang Hukum Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina. 

Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.Ag. 

Kata Kunci: Hamil, Pernikahan, Madhab Shafi’ῑ, Madhab Ḥanbalῑ  

Pernikahan menurut hukum Islam adalah, akad yang sangat kuat untuk 

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kecenderungan 

akan seks adalah suatu hal yang normal, karena Allah memang telah memberikan 

hasrat itu dalam diri setiap makhluk, tetapi karena kurangnya pemahaman yang 

mendalam tentang norma-norma agama, serta kurangnya penjagaan diri terhadap 

rangsangan-rangsangan yang ada, tidak sedikit orang dewasa yang terjerumus 

dalam hal perzinaan. Melihat realita sosial dengan begitu banyaknya kasus 

pernikahan wanita hamil karena zina, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

tentang pendapat madhab, maka dilakukan penelitian yang berjudulkan (Studi 

Komparasi Antara Madhab Shafi’ῑ dan Madhab Ḥanbalῑ Tentang Hukum 

Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina.). Tentu akan menjadi menarik apabila 

dua „ulamā’ yang secara status pernah menjadi guru dan murid serta sama-sama 

beraliran sunnῑ, namun berbeda pendapat dalam merumuskan suatu hukum. 

Rumusan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pandangan 

Madhab Shafi’ῑ dan Madhab Ḥanbalῑ tentang hukum pernikahan wanita hamil 

karena zina, dan Istimbaṭ Hukum yang digunakan Madhab Shafi’ῑ dan Madhab 
Ḥanbalῑ. 

Penelitian ini bersifat kepustakaan (library). Penelitian kepustakaan adalah 

penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakan, baik 

berupa buku catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu). 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan fakta dan data secara 

sistematis dan akurat berkenaan dengan pernikahan wanita hamil karena zina. 

Dari penelitian ini, penulis mendapatkan hasil bahwa Madhab Shafi’ῑ 
berpendapat, pernikahan wanita hamil karena zina adalah boleh, baik pernikahan 

itu dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki yang 

bukan menghamilinya. Madhab Ḥanbalῑ berpendapat bahwa pernikahan wanita 

hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya adalah boleh, dianjurkan 

untuk bertaubat terlebih dahulu. Sedangkan dengan laki-laki yang bukan 

menghamilinya adakah tidak boleh. Pernikahan dikatakan boleh bila wanita 

tersebut telah melakukan syarat yaitu menunggu sampai melahirkan dan 

bertaubat. Adapun Istimbaṭ hukum Madhab Shafi’ῑ  yaitu al-Qur‟an, sunnah, 

ijma‟, dan qiyas. Untuk Madhab Ḥanbalῑ ialah al-Qur‟an, sunnah, fatwa para 

shahabat Nabi saw, hadῑth mursal dan hadῑth do’ῑf dan qiyas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam dalam memberikan anjuran menikah terdapat beberapa motivasi 

yang jelas, tentu saja memberikan dampak positif yang lebih besar dalam 

kehidupan individu maupun masyarakat. Sebab, menikah merupakan bagian 

dari nikmat serta tanda keagungan Allah yang diberikan kepada umat manusia. 

Dengan menikah berarti mereka telah mempertahankan kelangsungan hidup 

secara turun temurun serta melestarikan agama Allah di persada bumi pertiwi 

ini.
1
 Di dalam al-Qur‟an Allah telah menegaskan: 

َودًَّةَوَرحَْ  َنُكْم مَّ َها َوَجَعَل بَ ي ْ ْن أَنْ ُفِسُكْم اَْزَواًجا لَِّتْسُكنُ ْوا اِلَي ْ  ًة.َوِمْن اَياتِِو َأْن َخَلَق َلُكْم مِّ
 

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung 

dan meraa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa 

kasih dan sayang.”
2
 

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw., 

yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. 

Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, terlihat 

adanya empat garis dari penataan itu yakni: a) Rub‟al-ibadat, yang menata 

hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya. b) Rub‟al-muamalat,

                                                           
1
 Ahmad Mudjab Mahalli, Wahai Pemuda Menikahlah, cet. I (Yogyakarta: Menara 

Kudus, 2002), 43. 
2
 Al-Quran, 30:21. 



2 
 

 

yaitu menata hubungan manusia dalam pergaulannya dengan sesamanya untuk 

memenuhi hajat hidupnya sehari-hari. c) Rub‟al-munakahat, yaitu yang menata 

hubungan manusia dalam lingkungan keluarga dan d) Rub‟al-jinayat, yang 

menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin 

ketenteramannya.
3
 

Tujuan pernikahan adalah terciptanya rumah tangga sakinah yang 

berlandaskan mawaddah dan rahmah. Hal inilah yang dapat menimbulkan 

keharmonisan antara suami dan istri, serta timbulnya rasa kasih sayang antara 

orang tua dan anak-anaknya. Sehingga akan terjalin kordinaṣi membangun 

antar anggota keluarga dalam hal menjalankan perintah Allah dan menjauhi 

larangan Allah. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terjaga dari 

perbuatan zina, seperti yang telah dijelaskan Rasulullah saw: 

َباِب َمِن  رَالشَّ اْسَتطَاَع ِمْنُكُم اْلَباَءَة فَ ْلَيتَ َزوَّج فَِإنَُّو أََغُض للَبَصِر َوَاْحَصُن لِْلَفرِْج ياََمَعشَّ
ْوِم فَِإنَُّو َلُو ِوَخاٌء.  َوَمن َلَْ َيْسَتِطْع فَ َعَلْيِو بِالصَّ

 

Artinya: “Wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang telah 

mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah, karena 

sesungguhnya pernikahan melindungi pandangan mata dan memelihara 

kehormatan. Tetapi siapa yang belum sanggup menikah, berpuasalah. 

Karena puasa adalah merupakan tameng baginya.”
4
 

Pada dasarnya, anjuran Islam untuk menikah adalah salah satu 

manajemen nafsu syahwat. Dengan disalurkannya nafsu sahwat manusia pada 

jalan yang diriḍhai Allah yaitu melalui pernikahan, hal ini dapat menjaga 

                                                           
3
 Tihami, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014 ), 

15. 
4
 Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibn al-Mugirah al 

Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab an-Nikah (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), VI: 117. Hadis dari Abdar-

Rahman Ibn Yazid dari Abdullah. 



3 
 

 

kehormatan dan menghindarkan manusia dari kehendak untuk menyalurkan 

semua nafsu dengan menghalalkan segala cara, yang tentunya akan 

menjerumuskan manusia ke jurang kenistaan baik di dunia maupun di akhirat 

kelak. 

Pernikahan, pasti terjadi pada setiap makhluk ciptaan Allah. Sebab di 

dalam al-Qur'an telah dijelaskan: 

ُرْوَن.  َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجْْيِ َلَعلَُّكْم َتذَكَّ
 

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu 

mengingat (kebesaran Allah).”
5
 

Oleh karena itu, naluri seorang lelaki pasti cenderung mencintai 

perempuan, demikian pula sebaliknya. Saling mencintai di antara insan yang 

berlainan jenis merupakan kebutuhan biologis, hal itu bisa tersalur bila terjadi 

perpaduan dan kerjasama antar keduanya. Dalam hal ini Rasulullah telah 

menegaskan yang artinya : Barang siapa telah mempunyai kemampuan untuk 

menikah, kemudian dia membenci pernikahan, maka dia bukan termasuk 

umatku. (HR. Ṭabrani dan Baihaqi).
6
 

Setiap muslim tidak boleh menghalang-halangi dirinya supaya tidak 

kawin karena khawatir tidak mendapat rezeki dan menanggung kewajiban yang 

berat terhadap keluarganya. Tetapi dia harus berusaha dan bekerja serta 

                                                           
5
 Al-Quran, 51:49. 

6
 Ibnu Mahalli Abdullah Umar, Menyongsong Hidup Baru Penuh Barakah, (Yogyakarta: 

Media insani, 2000), 22. 
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mencari anugerah Allah yang telah dijanjikan untuk orang-orang yang sudah 

kawin itu demi kehormatan dirinya.
7
 

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 

sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 

ibadah. Pernikahan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang sakinah, 

mawaddah dan rahmah.
8
 Kecenderungan akan seks adalah suatu hal yang 

normal, karena Allah memang telah memberikan hasrat itu dalam diri setiap 

makhluk. 

Namun bukan berarti bahwa hal yang normal tersebut boleh dengan 

bebas kita salurkan, seperti yang telah dijelaskan Allah dalam firma-Nya : 

 َوََلتَ ْقَربُوا الزََِّن اِنَُّو َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء َسِبْيًًل.
   

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah 

perbuatan yang keji Dan suatu jalan yang buruk.”
9
 

Pernikahan akibat hubungan diluar nikah menimbulkan permasalah dan 

rumusan yang berbeda dikalangan ulama>’ madhab sunni>, dalam hal ini akan 

dibahas mengenai pandangan Madhab Shafi’i> dan Madhab H}anbali>. Yaitu 

mengenai masalah hukum pernikahan wanita yang hamil karena zina itu 

sendiri. 

Imam Shafi’i>> berpendapat bahwa hukum pernikahan akibat hamil karena 

zina adalah sah, pernikahan boleh dilangsungkan ketika wanita sedang dalam 

keadaan hamil. Baik perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau 

                                                           
7
 Muammal Hamidiy, Halal dan Haram dalam Islam, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), 

238.  
8
 Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum 

Nasional, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 50-51. 
9
 Al-Quran, 17:32. 
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laki-laki yang bukan menghamilinya. Imam Shafi’i> juga berpendapat bahwa 

tujuan utama ‘iddah adalah untuk menjaga kesucian nasab, bayi yang lahir 

akibat hubungan luar nikah nasabnya kembali kepada ibunya. Dengan 

demikian tidak ada ‘iddah yang harus dilakukan oleh wanita yang hamil karena 

zina. 

Sedangkan menurut Imam H}anbali>, hukum pernikahan akibat hamil 

karena zina adalah tidak boleh dilakukan ketika wanita dalam keadaan hamil. 

Hal ini berarti bahwa pernikahan akibat hamil karena zina adalah tidak sah.
10

 

Mengenai masalah ‘iddah, Imam H}anbali> berbeda pendapat dengan 

Imam Shafi’i. Menurut Imam H}anbali> tidak boleh dinikahi wanita-wanita yang 

telah dizina, terkecuali dengan dua syarat: 

1. Selesai bersalin kalau hamil dan dengan tiga kali haid, kalau tidak hamil 

2. Telah bertobat dari zina
11

 

Namun demikian, karena kurangnya pemahaman yang mendalam tentang 

norma-norma agama, serta kurangnya penjagaan diri terhadap rangsangan-

rangsangan yang ada, tidak sedikit orang dewasa yang terjerumus dalam hal 

perzinaan. Dalam adat ketimuran, hal ini merupakan suatu hal yang 

memalukan, apalagi bagi seorang wanita yang bahkan sampai hamil karena 

telah berhubungan badan dengan laki-laki dalam keadaan belum adanya ikatan 

pernikahan yang sah. Kehamilan yang tidak diinginkan ini tentunya 

                                                           
10

 Abdul Azizi, Amir, Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi asy-Syari‟ah al-Islamiyyah, (Mesir: 

Dar al-Kutub al-Arabi, Cet.1, 1961), 26. 
11

 Tengku Muhammad Hasbi As Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam, (Semarang: PT 

Pustaka Riski Putra, 1997), 243-244. 
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menimbulkan berbagai permasalahan, baik bagi yang melakukan ataupun bagi 

keluarganya. 

Oleh karena itu, melihat realita sosial dengan begitu banyaknya kasus 

pernikahan wanita yang hamil karena zina, tentu akan menjadi menarik apabila 

dua ulama yang secara status pernah menjadi guru dan murid serta sama-sama 

beraliran sunni>, namun berbeda pendapat dalam merumuskan suatu hukum, 

untuk dibahas lebih lanjut dan terperinci. 

B. Rumusan Masalah 

Dengan latar belakang masalah di atas, maka penyusun bermaksud 

mengangkat permasalahan ini sebagai kajian ilmiah. Adupun rumusan 

masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana pendapat Madhab Shafi’i> dan Madhab H}anbali> tentang hukum 

pernikahan wanita yang hamil karena zina? 

2. Bagaimana Istimbat} hukum Madhab Shafi’i> dan Madhab H}anbali> tentang 

penikahan wanita yang hamil karena zina? 

C. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan permasalahan yang diungkapkan oleh peneliti di 

rumusan masalah tentang perbedaan pendapat antara madhab syafi’i dan 

madhab hanbali dalam masalah pernikahan wanita yang hamil karena zina, 

maka tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menjelaskan pendapat Madhab Shafi’i> dan Madhab H}anbali> dalam 

merumuskan hukum pernikahan wanita yang hamil karena zina 
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2. Untuk menjelaskan istimbat} hukum Madhab Shafi’i> dan Madhab H}anbali> 

mengenai pernikahan wanita yang hamil karena zina 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan melakukan penelitian ini akan menambah wawasan pembaca 

terhadap ilmu pengetahuan dibidang hukum serta mendorong bagi penelitian 

selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus 

berlangsung. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

beberapa manfaat diantaranya: 

1. Manfaat teori, yaitu akan menambah wawasan pembaca terhadap ilmu 

pengetahuan di bidang hukum pernikahan serta mendorong bagi penelitian 

selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus 

berlangsung. 

2. Manfaat Praktisi, yaitu diharapkan mampu memberikan sumbangan 

terhadap Fakultas Syari‟ah dan Hukum, dan masyarakat pada umumnya 

mengenai hukum pernikahan wanita yang hamil karena zina studi komparasi 

Madhab Shafi’i> dan Madhab H}anbali>. 

E. Telaah Pustaka 

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan 

gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang 

mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan 

tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak. Diantara hasil-hasil 

penelitian yang penulis ketahui antara lain : 
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Pertama, karya ilmiah yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap 

Pernikahan Wainta Hamil Dengan Pria Yang Tidak Menghamili (Studi Kasus 

di Desa Menang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)” diteliti oleh Aris 

Setyawan.
12

 Dalam skripsi ini mengkaji tentang penelitian lapangan Dan 

berfokus pada pernikahan wanita hamil dengan pria yang tidak menghamili. 

dalam pernikahanya adalah sah, dengan mengacu pada ulama‟ yang 

memperbolehkanya, yaitu: Imam Abu Hanifah dan Imam Shafi’i> bahwa 

pernikahan itu di pandang sah, karena tidak terkait dengan perkawinan orang 

lain (tidak ada masa ‘iddah). 

Kedua, karya ilmiah yang berjudul “Pandangan Tokoh Nahdatul 

Ulama/NU Dan Muhammadiyah Kecamatn Mlarak Tentang Kawin Hamil Di 

Desa Gandu” diteliti oleh Rofiq Muhklisin.
13

 Dalam skripsi ini mengkaji 

tentang penelitian lapanagn. Skripsi ini berfokus pada pendapat Tokoh NU dan 

Muhammadiyah tentang hukum kawin hamil di desa gandu. 

Ketiga, karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Kawin Hamil Di Deasa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo” di 

teliti oleh Muhammad Ihsan Nurul Huda.
14

 Dalam sekripsi ini membahas  

penelitian yang ada di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 

                                                           
12

 Aris Setyawan, Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wainta Hamil Dengan 

Pria Yang Tidak Menghamili (Studi Kasus di Desa Menang Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo), (ponorogo; STAIN ponorogo,2015), skripsi 
13

 Rofiq Muhklisin, Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama/NU Dan Muhammadiyah 

Kecamatn Mlarak Tentang Kawin Hamil Di Desa Gandu, (ponorogo; STAIN ponorogo,2015), 

skripsi 
14

 Muhammad Ihsan Nurul Huda, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil Di 

Deasa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo,(ponorogo; STAIN ponorogo,2015), 

skripsi 
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tentang kawin hamil. pendapat para ulama‟ yang mengharamkan dan 

memperbolehkan perkawinan hamil karena zina. 

Keempat, karya ilmiah yang berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat 

Terhadap Nikah hamil Di Desa Menang Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo” di teliti oleh Asrul Arbiatun.
15

 Berpacu pada pandangan tokoh-

tokoh masyarakat yang mengambil pendapat ‘ulama>’  terdahulu yang terdapat 

pada hadits-hadits, yang dalam hal teori salah satunya mengambil pendapat 

dari Imam Shafi’i> sebagai landasan menghukumi nikah hamil karena zina. 

Beberapa buku yang membahas mengenai hukum pernikahan wanita 

hamil karena zina. Seperti buku karya Mughniyah yang berjudul, Kitab al-Fiqh 

‘ala al-Mazahib al-Khamsah.16
 Buku ini membahas pendapat madhab Syafi>’i>, 

Maliki, Hanafi, Hanbali dan Imamiyah. Dalam buku ini dijelaskan Imam 

Shafi’i> dan Imam Abu Hanifah memperbolehkan pernikahan wanita hamil 

karena zina, dengan alasan bahwa wanita yang hamil karena zina itu tidak ada 

‘iddahnya. 

Sedangkan Imam Ahmad bin H}anbal dan Imam Malik bin Anaṣ 

berpendapat bahwa hukum pernikahan wanita yang hamil karena zina itu 

adalah tidak sah, dengan alasan bahwa wanita yang hamil karena zina itu ada 

‘iddahnya, yaitu sampai melahirkan.  

Namun dalam hal naṣab, semua imam tersebut sepakat bahwa naṣab anak 

yang lahir akibat hamil karena zina itu tidak bisa dinaṣab kan kepada ayahnya, 

                                                           
15

 Asrul Arbiatun, Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Nikah hamil Di Desa 

Menang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, (ponorogo; STAIN ponorogo,2014), skripsi 
16

 Muhammad Jawad Mughniyah, Kitab al- iqh „al   al- a  ahib al-Khamsah, alih bahasa 

Masykur A.B., dkk. (Beirut: Dar al-Ilm al-Malayyin, Cet. 1, 1964), 152-155. 
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tetapi pada ibunya. Kemudian buku karya Amir dengan judul, Al-Ahwal asy-

Syakhsiyyah fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah. Secara substansi, temuan penelitian 

Amir ini sama dengan apa yang dipaparkan oleh Mughniyyah yang telah 

dikemukakan sebelumnya. Kemudian buku karya Asfuri dengan judul 

Mengawini Wanita Hamil Yang Dizinainya Menurut Hukum Islam.
17

 Buku ini 

juga tidak membahas pendapat Imam Shafi’i > dan Imam H}anbali> secara khusus. 

Literatur mengenai pendapat Imam Shafi’i > dan Imam H}anbali>, diperoleh dari 

berbagai buku yang notabene tidak membahas pendapat kedua imam ini secara 

detail dan mendalam. 

Dari telaah terhadap sejumlah kajian dan penelitian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa kajian ini bukanlah yang pertama, namun tidak sama 

secara persis dengan kajian-kajian yang telah ada. Hanya saja ada dari 

beberapa skripsi yang membahas mengenai salah satu dari dua imam (Imam 

Shafi’i > dan Imam H}anbal) dengan perbandingan yang berbeda atau bahkan 

penelitian lapangan tanpa membandingkan dua pendapat tersebut secara 

langsung. 

Fokus penelitian skripsi ini ada pada komparasi metode pemikiran antara 

madhab Shafi>’i > dengan madhab H}anbali>. Karena itu apa yang dibahas dalam 

penelitian ini merupakan sesuatu yang baru. Dengan menggunakan penelitian 

komparatif, penyusun akan mengkaji persamaan dan perbedaan pemikiran 

madhab Shafi’i > dan madhab H}anbali mengenai hukum pernikahan bagi wanita 

yang hamil karena zina. Dengan demikian, apa yang dikaji nantinya dapat 

                                                           
17

 Asfuri, Mengawini Wanita Hamil yang Dizinai Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Ditjen 

Binbaga Islam, 2005), 87. 
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memberikan warna kajian yang berbeda dalam hukum Islam, khususnya 

mengenai hukum pernikahan wanita yang hamil karena zina. 

F. METODE PENELITIAN 

Penelitian kajian pustaka ini merupakan salah satu dari sekian banyak 

karya ilmiah yang mengkaji bahan-bahan pustaka sebagai sumbernya. Namun 

kajian ini berbeda dengan beberapa kajian yang telah ada karena penulis 

tertarik mengangkat tentang studi komparasi antara madhab Shafi’i> dan 

madhab H}anbali> tentang pernikahan wanita yang hamil karena zina: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat kepustakaan (library). Penelitian kepustakaan 

adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur 

(kepustakan, baik berupa buku catatan, maupun laporan hasil penelitian dari 

penelitian terdahulu).
18

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menunjukkan fakta dan data secara sistematis dan akurat berkenaan dengan 

hukum pernikahan wanita hamil karena zian 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, peneliti dalam hal ini 

berusaha untuk mendeskripsikan dasar hukum, persamaan dan perbedaan 

hukum pernikahan wanita hamil karena zina } menurut madhab Shafi’i> dan 

madhab H}anbali> dengan proses sebagai berikut: memaparkan data, 

mengkomparasikan secara tuntas, dan mengambil kesimpulan dari data-data 

dan analisis yang telah dipaparkan. 
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 Bekker Anton, Metode-Metode Filsafat, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 10. 
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3. Sumber Data 

Karena penelitian ini merupakan studi terhadap pemikiran seorang 

tokoh maka data-data yang digunakan merupakan data pustaka atau library 

research (penelitian kepustakaan) yaitu dengan mencari referensi baik 

kepustakaan jadi sumber utama yang digunakan adalah buku. 

Adapun dua macam data yang dipergunakan data primer dan data 

sekunder 

a. Data Primer 

Sumber data primer di antaranya adalah : 

1) Kitab al-Umm 

2) Kitab Al-Mughni Syarah Kabir 

b. Data Sekunder 

Selain sumber data primer ada juga sumber data sekunder sebagai 

pendukung dan menunjang dari sumber data primer seperti: 

1) Kitab Sunan Abu Dawud, Juz 3, Karya As-Sijistani, Imam Abu 

Dawud Sulaiman Bin Al-Asyats. 

2) Kitab al- iqh „al al-Maz  ahib al-Arba‟ah karya Abdurrahman al 

Jaziry. 

3) Muhammad Ali As-Shobuni, Rawai‟ al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam, 

Juz 2, Beirut: Darval-Fiqr, 1992. 

4) Fikih Lima Madhab, karya Muhammad Jawad Mughniyyah, alih 

bahasa oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff. 

5) Fikih Munakahat, karya Abdurrahman Ghazaly. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi. Istilah dokumentasi berasal dari kata document yang artinya 

barang-barang tertulis di dalam melaksanakan sebuah penelitian.
19

 Disini 

penulis bermaksud mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa 

catatan, buku, transkip, surat kabar, majalah, dan lain-lain yang terkait 

dengan penelitian. 

5. Analisis Data 

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa 

data yang terkumpul maka penulis metode deskriptif analitik komparatif.
20

 

Kerja dan metode deskriptif analitik adalah dengan cara menganalisis data 

yang diteliti dengan memaparkan data tersebut kemudian membandingkan 

dari kedua objek kajian sehingga dapat diperoleh kesimpulan.
21

 Analisa 

yang pertama dilakukan dengan melihat dalil-dalil yang digunakan oleh 

Madhab Shafi’i> dan Madhab H}anbali>, setelah itu dikomparasikan antara 

keduanya dan kemudian ditarik kesimpulan mengenai hukum pernikahan 

wanita yang hamil karena zina. 

 

 

 

                                                           
19

 Ridwan, Belajar Mudah Penelitia: Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Muda, 

(Bandung: Alfabeta, 2005), 77. 
20

 Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 47. 
21

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1992), 51 
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G. Sistematika pembahasan  

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk mempermudah 

dalam mengarahkan penulisan agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak 

berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti metode penyusunan yang 

digunakan untuk mempermudah dalam memahami maksud penyusunan skripsi. 

Susunan bagian-bagian tersebut antara lain. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan gambaran pengetahuan secara umum tentang arah 

penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II : PERNIKAHAN DAN ISTIMBAT} HUKUM  

Bab ini berisi tentang teori hukum Islam tentang pernikahan. Isinya 

adalah pengertian pernikahan, tujuan pernikahan dalam Islam, hukum 

pernikahan dan syarat rukun pernikahan. Serta istimbat} hukum berisi 

gambaran-gambaran yang jelas terhadap kerangka acuan teori yang 

digunakan sebagai landasan pemikiran yang berisikan pengertian 

istimbat}, bentuk-bentuk istimbat} hukum, dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi istimbat}. 
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BAB III : BIOGRAFI DAN DESKRIPSI PANDANGAN MADHAB 

SHAFI’I> DAN MADHAB H}ANBALI  TENTANG PERNIKAHAN 

WANITA HAMIL KARENA ZINA  

Bab ini menguraikan tentang pandangan madhab Shafi’i> dan madhab 

H}anbali mengenai hukum pernikahan akibat hamil karena zina bagi 

wanita yang hamil karena zina, serta mengulas lebih jauh mengenai 

pandangan dari keduanya. Kedua pandangan ini diuraikan dalam 

bagian ini untuk mendapatkan kejelasan tentang keabsahan 

pernikahan akibat hamil karena zina dengan laki-laki yang 

menghamilinya atau dengan laki-laki yang bukan menghamilinya 

menurut pandangan keduanya. Dalam bab ini juga akan di jelaskan 

mengenai biografi singkat Imam Shafi’i> dan Imam H}anbali>, serta 

istimbat} hukum nya mengenai hukum pernikahan wanita hamil karena 

zina. 

BAB IV : ANALISA PERBANDINGAN HUKUM PERNIKAHAN 

WANITA YANG HAMIL KARENA ZINA PERSPEKTIF 

MADHAB SHAFI’I>  DAN MADHAB H}ANBALI> 

Bab ini berisi data-data penelitian yang telah dikumpulkan kemudian 

mendeskripsikannya dengan objektif antara madhab Shafi’i > dan 

madhab H}anbali> tentang hukum pernikahan wanita yang hamil karena 

zina. Kemudian setelah itu di analisis untuk menjawab perbandingan 

madhab Shafi’i> dan madhab H}anbali> tentang hukum pernikahan 

wanita yang hamil karena zina. 
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BAB V : PENUTUP  

Bab ini merupakan bab paling akhir dalam pembahasan skripsi. 

Didalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

PERNIKAHAN DAN ISTIMBAT } HUKUM 

 

A. PERNIKAHAN 

1. Pengertian Pernikahan 

Nikah menurut bahasa: al-jam‟u dan al-dhamu yang artinya kumpul.
22

 

Syekh Kamil Muhammad „Uwaidah mengungkapkan menurut bahasa, nikah 

berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain 

itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.
23

 Makna nikah 

(Zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Juga 

bisa diartikian (wath‟u al-zaujah) bermakna menyetubuhi istri. Definisi 

yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, 

bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab ”nikahun” yang merupakan 

masdar atau asal kata dari kata kerja (fi‟il madhi) “nakaha”, sinonimnya 

“tazawwaja” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai 

perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam 

bahasa Indonesia.
24

 

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan 

dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan yang bukan mahram.
25

 kesepakatan sosial antara seorang laki-

laki dan seorang perempuan, yang tujuannya adalah hubungan seksual, 

                                                           
22

 Sulaiman Al-Mufarraj, Bekal Pernikahan, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), 5. 
23

 Syekh Kamil Muhammad „Uwaidah, Fiqih Wanita, terj. M. Abdul Ghofar, (Jakarta: 

Pustaka al-Kautsar, cet. 10, 2002), 375. 
24

 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka setia, 2000), 11. 
25

 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, Cet, 1, 2001), 9. 
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musaharah (menjalin hubungan kekeluargaan melalui perkawianan), 

meneruskan keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga dan 

menempuh kehidupan bersama.
26

 Dan juga salah satu asas pokok hidup 

yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. 

Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan 

keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang 

lainnya.
27

 

Sedangkan pernikahan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat 

kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.
28

 Di dalam al-Qur‟an Allah telah 

menegaskan: 

َنُكْم  َها َوَجَعَل بَ ي ْ ْن أَنْ ُفِسُكْم اَْزَواًجا لَِّتْسُكنُ ْوا اِلَي ْ َوِمْن اَياتِِو َأْن َخَلَق َلُكْم مِّ
َودًَّةَوَرْحًَة.  مَّ

 

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu 

cenderung dan meraa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan 

diantaramu rasa kasih dan sayang.”
29

 

Pengertian pernikahan ini tidak beda jauh dengan Udang-Undang 

Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

                                                           
26

 Muhammad Shahur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, (gowok Yogyakarta: 

eLSAQ Press, 2004), 436. 
27

 H. Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, ( Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 374. 
28

 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 2. 
29

 Al-Quran, 30:21. 



19 
 

 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.
30

 

‘Ulama>’ Sha>fi’iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu 

akad dengan menggunakan lafal  ُِنَكاح , atau  َُزَواج , dimana dari dua kata 

tersebut yang menyimpan arti memiliki wat}’i. Artinya dengan adanya 

sebuah pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan 

dari pasangan. Sedangkan menurut ‘Ulama>’ H}ana>bilah menyebutkan bahwa 

pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal  ُِاْنْكاَح atau  ُتَ ْزِوْىج untuk 

mendapatkan kepuasan. Artinya, bahwasannya seorang laki-laki dapat 

memperoleh sebuah kepuasan dari seseorang perempuan begitu juga 

sebaliknya.
31

 

Para ‘ulama>’  madhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah 

jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita 

yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang 

menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya 

semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.
32

 

Oleh karena itu dapat disimpulkan pernikahan adalah suatu akad 

antara sorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan 

belah pihak (calon suami istri), yang dilakukan oleh pihak lain (wali) 

menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara‟ untuk menghalalkan 

                                                           
30

 R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: 

Pradnya Paramita, 2008), 537-538. 
31

 Slamet Abidin, Aminudin, Fikih Munakahat  I, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), 10. 
32

 Muhammad Jawad Mughniyah, al- iqh „ala al-Madzahib al-Khamsah, (Diterjemahkan 

Masykur A.B.,dkk FIQIH Lima Mazhab, Jakarta: Lentera, Cet.23, 2008), 309. 
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percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan 

menjadi sekutu sebagai teman dalam rumah tangga. 

2. Tujuan Pernikahan 

Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak 

manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara 

dua gender yang berbeda dapat membangun hubungan baru secara sosial 

dan kultural. Dalam hubungan tersebut kehidupan rumah tangga dan 

terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan 

bagi masa depan masyarakat dan negara.
33

 

Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam 

Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan 

dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan 

keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.
34

 Dan juga Pernikahan atau 

perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah dan rahmah.
35

 

Tujuan perkawinan dalam Islam bukan semata-mata kesenangan 

lahiriyah melainkan membentuk suatu lembaga, dimana kaum pria dan 

wanita dapat memelihara diri, kesehatan dan perbuatan tak senonoh, 

melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia, serta 

memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlakukan untuk 

menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan. Mengenai fungsi dan tujuan 

perkawinan dalam Islam, dapat diperinci sebagai berikut : 

                                                           
33

 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, 19. 
34

 Ahmad Azhar Basyir, 2000, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UI Pres), 86. 
35

 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi hukum Islam, 2. 
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a. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan biologis dan seksual yang 

sah dan benar. 

b. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan. 

c. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah. 

d. Menduduki fungsi sosial. 

e. Mendekatkan hubungan antara keluarga dan solidaritas kelompok. 

f.  Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan. 

g. Merupakan suatu bentuk ibadah, yakni pengabdian kepada Allah dan 

mengikuti Rasulullah SWA.
36 

Secara material, sebagaimana telah dikatakan oleh Sulaiman Rasyid 

tujuan pernikahan yang di pahami oleh kebanyakan pemuda dari dulu 

sampai sekarang, di antaranya: 

a. Mengharapkan harta benda, 

b. Mengharapkan kebangsawanannya, 

c. Ingin melihat kecantikannya, 

d. Agama dan budi pekertinya yang baik.
37

 

Namun, pada umumnya tujuan pernikahan bergantung pada masing-

masing individu yang akan melaksanakan pernikahan karena lebih bersifat 

subjektif. Namun demikian, ada tujuan yang bersifat umum yang memang 

diinginkan oleh semua orang yang akan melangsungkan pernikahan. 
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 Abdul Rahman, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan, 

(Jakarta: Akademika, 1992), 8. 
37
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3. Hukum Pernikahan 

Dengan melihat hakikat perkawinan itu merupakan akad yang 

membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang 

sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal 

dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat 

kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak 

mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan 

disuruh oleh agama dan dengan berlangsungnya akad perkawinan itu, maka 

pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.
38

 

Terlepas dari pendapat imam-imam madhab, berdasarkan nash-nash, 

baik Al-Qur’an maupun Al-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum 

muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun 

demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta 

tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan 

hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.
39

 

a. Boleh atau Mubah, pernikahan yang hukumnya mubah bagi orang yang 

mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak 

melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila 

melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang 

tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan 
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 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan 
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tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. 

Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan 

penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan 

orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi 

belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk 

melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.
40

 

b. Sunnat, menikah hukumnya sunnah bagi orang yang sudah mampu untuk 

melakukan pernikahan, tetapi dia masih sanggup mengendalikan dirinya 

dari perbuatan zina.
41

 Maka dia tetap di anjurkan supaya menikah 

meskipun oran yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara 

kehormatan dirinya dari kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, 

khususnya zina.
42

 

c. Wajib, menikah menjadi wajib apabila seorang pria yang dipandang dari 

sudut fisik sudah sangat mendesak untuk menikah, serta dari sudut biaya 

hidup sudah mampu mencukupi. Sehingga jika dia tidak menikah 

dikhawatirkan dirinya akan terjerumus dalam lembah perzinaan, maka 

wajib baginya untuk menikah. Begitu juga halnya dengan seorang wanita 

yang tidak dapat menghindarkan diri dari perbuatan orang jahat jika ia 

tidak menikah, maka wajib baginya untuk menikah.
43

 Keharusan 

menikah ini di dasarkan atas alasan mempertahankam kehormatan diri 
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dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Dan karena satu-satunya 

sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina itu adalah niakah, 

maka menikah menjadi wajib bagi orang yang seperti ini.
44

  

d. Haram, maksudnya kalau seorang pria atau seorang wanita yang tidak 

punya keinginan dan tidak mempunyai kemampuan menikah yang 

mengakibatkan terlantarnya orang lain seandainya menikah atau 

menjalankan suatu pernikahan dengan niat jahat seperti menipu, 

menganiaya atau mengolok-oloknya atau ingin membalas dendam, maka 

perbuatannya itu haram karena tujuan pernikahan bukan untuk 

melaksanakan suatu kejahatan.
45

 

e. Makruh, pernikahan yang hukumnya makruh bagi orang yang 

mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup 

mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak 

memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak nikah. 

Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat 

memenuhi kewajiban suami istri yang baik.
46

 

4. Syarat dan Rukun Pernikahan 

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang 

menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. 

Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya 

merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan 
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umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti 

perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. 

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau 

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

rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, 

yaitu:
47

 

a. Mempelai laki-laki 

b. Mempelai perempuan 

c. Wali 

d. Dua orang saksi 

e. Shigat ijab Kabul 

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab kabul 

antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang 

dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan 

rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, 

saksi dan Ijab Kabul. 

a. Syarat-Syarat Suami
48

 

1) Bukan mahram dari calon istri 

2) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri 

3) Orangnya tertentu, jelas orangnya 

4) Tidak sedang ihram 
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Di antara perkara syar‟i yang menghalangi keabsahan suatu 

penikahan misalnya si wanita yang akan dinikahi termasuk orang yang 

haram dinikahi oleh si lelaki dengan adanya hubungan nasab atau 

hubungan penyusuan. Atau si wanita sedang dalam masa iddahnya dan 

selainnya. Penghalang lainnya adalah si lelaki adalah orang kafir, 

sementara si wanita yang akan dinikahinya adalah muslimah.
49

 

b. Syarat-syarat Istri 

1) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, 

tidak sedang dalam iddah 

2) Merdeka, atas kemauan sendiri 

3) Jelas orangnya 

4) Tidak sedang berihram 

c. Syarat-syarat wali 

1) Laki-laki 

2) Baligh 

3) Waras akalnya 

4) Tidak terpaksa 

5) Adil 

6) Tidak sedang ihram 

d. Syarat-syarat saksi 

Meskipun semua yang hadir menyaksikan akad nikah pada 

hakikatnya adalah saksi, tetapi Islam mengajarkan tetap adanya dua 
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orang saksi pria yang jujur lagi adil agar pernikahan tersebut menjadi 

sah. Syarat saksi: 

1) Laki-laki 

2) Baligh 

3) Waras akalnya 

4) Adil 

5) Dapat mendengar dan melihat 

6) Bebas, tidak terpaksa 

7) Tidak sedang mengerjakan ihram 

8) Memenuhi bahasa yang digunakan untuk ijab kabul 

e. Syarat-syarat shigat 

Shigat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang 

dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad dan 

saksi, shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan 

waktu akad dan saksi. Shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang 

menunjukkan waktu lampau atau salah seorang mempergunakan kalimat 

yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang 

menunjukkan waktu yang akan datang. 

Mempelai laki-laki dapat meminta kepada wali pengantin 

perempuan: “kawinkanlah saya dengan anak perempuan Bapak 

“Kemudian dijawab: “Saya kawinkan dia (anak perempuannya) 

denganmu. Permintaan dan jawaban itu sudah berarti perkawinan. 
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Shigat itu hendaknya terkait dengan batasan tertentu supaya akad 

itu dapat berlaku. Misalnya, dengan ucapan: “Saya nikahkan engkau 

dengan anak perempuan saya”. Kemudian pihak laki-laki menjawab : “ya 

saya terima”. Akad ini sah dan berlaku. Akad yang bergantung kepada 

syarat dan waktu tertentu, tidak sah. 

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan 

yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan 

tersebut tidak sah menurut hukum.
50

 

Para ‘ulama>’ madhab sepakat bahwa: berakal dan baligh 

merupakan syarat dalam perkawinan, kecuali dilakukan oleh wali 

mempelai. Pembahasan tentang hal ini akan menyusul. Juga disyaratkan 

bahwa kedua mempelai mesti terlepas dari keadaan-keadaan yang 

membuat mereka dilarang kawin, baik karena hubungan keluarga 

maupun hubungan lainnya, baik yang bersifat permanen maupun 

sementara. 

Selanjutnya, mereka juga sepakat bahwa orang yang melakukan 

akad itu harus pasti dan tentu orangnya, sehingga dipandang tidak sah 

akad nikah dalam kalimat yang berbunyi, “saya mengawinkan kamu 

dengan salah seorang di antara kedua wanita ini,” dan “saya nikahkan 

diri saya dengan salah satu di antara kedua laki-laki ini” (tanpa ada 

ketentuan yang mana di antara keduanya itu yang dinikahi). 
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Kecuali H}anafi> yang membolehkan akad dengan paksaan, seluruh 

madhab sepakat bahwa akad harus dilakukan secara sukarela dan atas 

kehendak sendiri.
51

 

B. ISTIMBAT} HUKUM 

1. Pengertian Istimbat} 

Secara bahasa kata istimbat} berasal dari bahasa Arab yaitu “ : اِْستَْمبََط

.yang mempunyai arti: menemukan dan menciptakan ”اِْختََرعَ 
52 Istimbat}  

merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya.
53

 Jalan 

istimbat} ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran 

hukum dari dalil. Untuk itu, seorang ahli harus mengetahui prosedur cara 

penggalian hukum dari nash.
54

 

Definisi istimbat} yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin ialah 

usaha pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber 

(al-Qur’an dan Hadi>th), atau dengan kata lain usaha dan cara mengeluarkan 

hukum dari sumbernya.
55 Kata istimbat} terdapat dalam al-Qur‟an dengan 

bentuk  fi‟il mudari‟, yaitu dalam al-Qur‟an surat an-Nisa‟ ayat 83: 

                                                           
51

 Muhammad Jawad Mughniyah, Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Khamzah, (Jakarta: 

Lentera, 2007), 315. 
52

 A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, (Surabaya: 

Pustaka Progresif, 1997), 452. 
53

 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terj. Mh Abidin, dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, cet 2, 

2010), 380. 
54

 Syamsul Bahri, Metodologi Hukum Islam, cet 1, (Yogyakarta: Teras, 2008), 55.  
55

 Amir Syarifudin, Ushul Fiqih Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 10. 



30 
 

 

                             

                    

                   

 

Artinya: “Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang 

keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau 

mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara 

mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya 

(akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil Amri). kalau 

tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah 

kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di 

antaramu).”
56

 

 

Para ahli tafsir hampir secara keseluruhan menjelaskan bahwa yang 

dimaksud yastanbit}unah adalah mengeluarkan sesuatu dari yang 

tersembunyi (tidak jelas) dengan ketjaman pemikiran mereka. Dari 

beberapa keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa istimbat} adalah 

suatu upaya dengan mengerahkan segenap kemampuan guna memperoleh 

hukum-hukum syara’ dari sumber-sumber aslinya. Pengertian ini identik 

dengan pengertian ijtihad yang dikenal oleh para ‘ulama>’ us}ul fiqih. Al-

Syaukani menganggap istimbat} sebagai operasionalisasi ijtihad, karena 

ijtihad dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah istimbat}.57
 

Istilah populer istimbat} al-hukmi ialah metodologi penggalian hukum. 

Metodologi diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai metode 

yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan. Jika hukum Islam dianggap 

sebagai sistem suatu pengetahuan, maka yang dimaksudkan metodologi 
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hukum Islam adalah pembahasan konsep dasar hukum Islam dan 

bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan.
58

 

Disiplin ilmu yang membahas tentang metode istimbat} hukum 

(metode penggalian hukum) dinamakan us}ul fiqih. Us}ul fiqih merupakan 

bidang ilmu keIslaman yang sangat dibutuhkan untuk memahami syariat 

Islam dari sumber aslinya yaitu al-Qur‟an dan hadi>th. Dengan kajian-kajian 

us}ul fiqih kita akan memahami kaidah-kaidah usu>liyyah, prinsip umum 

syariat Islam, cara memahami suatu dalil dalam kehidupan manusia.
59

 

Untuk memahami syariat Islam, ‘ulama>’ usu>liyyin mengemukakan 

dua bentuk pendekatan, yaitu melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan melalui 

pendekatan maqa>s}id al-sha>ri’ah.
60

 Dengan begitu akan tercapai tujuan 

pensyariatan Islam yaitu maslahat dunia dan akhirat. Oleh karena itu, ilmu 

us}ul fiqih menjadi sangat penting untuk diketahui dan dipahami dalam 

rangka menggali dan menerapkan hukum-hukum syara’ sesuai dengan 

tuntutan zaman. 

2. Bentuk-Bentuk Istimbat}  Hukum  

Sumber utama fiqih ialah Al-Qur‟an dan Sunnah. Untuk memahami 

teks-teks dengan tepat, para ‘ulama>’ telah menyusun sematik khusus untuk 

keperluan istimbat} hukum. Dalam kajian us}ul fiqih para usu>liyyin 

membagi:
61
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a. Metode Bayani 

Dalam khazanah us}ul fiqih, metode ini sering disebut dengan al-

qawa’>id al-u}sulliyah al-lugaw>iyah, atau dala>lah al-lafad  yaitu dalil yang 

digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk lafad, 

suara atau kata.
62

 Pemahaman suatu nash dari segi lafad, ‘ulama>’ fiqih 

memberikan klarifikasi yang sangat rinci, diantaranya adalah: 

 

1) Lafad  haqiqah (hakikat) dan majaz 

Haqiqat dan majaz adalah dua bentuk kata dalam bentuk 

mutad}ayyifain, dalam arti sebagai dua kata yang selalu berdampingan 

dan setiap kata akan masuk kedalam salah satu diantaranya. Haqiqat 

ialah suatu lafad yang digunakan menurut asalnya untuk maksud 

tertentu.
63

 Adapun majaz yaitu kata yang ditujukan bukan untuk 

maksud sebenarnya. 

2) Lafad „amm dan khas 

Lafad ‘amm adalah suatu lafad yang digunakan untuk menunjuk 

pengertian satuan maknanya yang umum, secara menyeluruh dan 

tanpa batas, baik pengertian umum tersebut didapat dari bentuk 

lafadnya sendiri maupun dari makna lafadnya.
64

 Adapun lafad khas 

ialah lafad yang sengaja diperuntukkan menunjuk pengertian tertentu 

secara mandiri. 
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3) Lafad mushtarak 

Mushtarak menurut bahasa berarti sesuatu yang dipersekutukan. 

Secara istilah adalah lafad yang dicipkan untuk dua haqiqat (makna) 

atau lebih yang kontradiksi.
65

 Sehingga perbedaannya yaitu, lafad 

yang diciptakan untuk makna yang satu ini mencakup satuan-satuan 

makna yaang tidak terbatas. Adapun lafad khas adalah lafad yang 

menunjukan makna yang satu, baik untuk menunjuk makna yang 

konkrit maupun abstrak. Lafad mushtarak diciptakan untuk beberapa 

makna yang penunjukannya kepada makna itu secara bergantian.
66

 

contoh dari lafad mushtarak, seperti lafad „ainun (  َعْين) yang secara 

bahasa memiliki makna-makna antara lain: mata untuk melihat, mata 

air, dan lain-lain. Begitu juga dengan lafad quru>’ (قُُرْوء) yang secara 

bahasa juga mempunyai makna lebih dari satu, yaitu suci dan haid. 

b. Metode Ta‟lili 

Metode istimbat} ta‟lili adalah metode istimbat} yang bertumpu 

pada „illat dishariatkannya suatu ketentuan hukum.
67

 Metode ini 

merupakan metode yang berusaha menemukan „illat (alasan) dari 

penshariatan suatu hukum. Sehingga berdasarkan pada anggapan bahwa 

ketentuan-ketentuan Allah untuk mengatur perilaku manusia ada alasan 
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logis dan hikmah yang ingin dicapainya.
68

 Jumhur ‘ulama>’ berpendapat 

bahwa alasan logis tersebut selalu ada, tetapi ada yang tidak terjangkau 

oleh akal manusia sampai saat ini, seperti alasan logis untuk berbagai 

ketentuan dalam bidang ibadah. Alasan logis inilah yang digunakan 

sebagai alat dalam metode ta’lili.
69

 

Muhammad Mustafa Syalabi menyatakan bahwa berkembangnya 

metode ijtihad ini didukung oleh kenyataan bahwa nash al-Qur‟an dan 

hadi>th dalam penuturannya, sebagian diiringi oleh penyebutan ‘illat.
70

 

Atas dasar ‘illat yang terkandung dalam suatu nash, permasalahan-

permasalahan hukum yang muncul diupayakan pemecahannya melalui 

penalaran terhadap „illat yang ada dalam nash tersebut. Adapun yang 

termasuk dalam penalaran metode ta‟lili adalah qiyas dan istishan.
71

 

c. Metode istislahi 

Metode istislahi adalah penetapan suatu ketentuan berdasarkan 

asas kemaslahatan yang diperoleh dari dalil-dalil umum, karena untuk 

masalah tersebut tidak ditemukan dalil-dalil khusus. Jadi biasanya, 

metode ini baru digunakan bila metode bayani dan ta’lili tidak dapat 

dilakukan. Metode ini merupakan perpanjangan dari metode ta’lili, 

karena sama-sama di dasarkan kepada anggapan bahwa Allah Swt. 
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menurunkan aturan dan ketentuan adalah untuk kemaslakhatan 

umatnya.
72

 

Dalam metode ini ada dua hal yang penting yang harus 

diperhatikan, yaitu: kategori pertama, sasaran-sasaran (maqasid) yang 

ingin dicapai dan dipertahankan oleh syariat melakui aturan-aturan yang 

dibebankan kepada manusia. Dalam hal ini ada tiga kategori, yaitu 

dlaruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat.
73

 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Istimbat} 

Dalam memahami al-Qur‟an dan H}adi>th para ulama menggunakan 

metode istimbat} atau metode penggalian hukum yang berbeda antara ulama 

satu dengan yang lainnya. Menurut Abbas Arfan perbedaan pendapat dalam 

fiqih merupakan perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan akal pikiran, 

karena penggalian metode istimbat} tidak dapat terlepas dari upaya rasional 

akal.
74

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya istimbat} hukum oleh 

para Imam Madhab antara lain: 

a. Faktor Geografis 

Faktor geografis sangat menentukan terhadap perkembangan dan 

pembentukan hukum Islam. Faktor geografis yang sangat menentukan 

tersebut adalah iklim dan perkembangan daerah itu sendiri. Seperti 
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diketahui iklim di Hijaz berbeda dengan iklim di Irak dan berbeda pula 

dengan iklim di Mesir. 

‘Ulama>’ ahl al-ra’yu dan ahl al-h}adi>th berkembang dalam dua 

wilayah geografis yang berbeda. ulama ahl al-ra’yu  dengan pelopornya 

Imam H}anafi berkembang di kota Kuffah dan Baghdad yang 

metropolitan, sehingga harus menghadapi secara rasional sejumlah 

persoalan baru yang muncul akibat kompleksitas kehidupan kota. Hal ini 

menunjukkan bahwa letak geografis akan menentukan terhadap 

pembentukan hukum. 

b. Faktor Sosial dan Budaya 

Secara umum faktor sosial memiliki andil dalam suatu penggalian 

metode istimbat}. Keluasan dan keragaman budaya dan berbagai sikap 

dari masing-masing aliran dan kelompok akan mempengaruhi pola pikir 

seseorang dalam berpendapat. Kemudian faktor kebudayaan dan adat 

istiadat suatu daerah juga akan sangat menentukan metode istimbat} para 

Imam Madhab.
75

 Semisal budaya masyarakat mesir berbeda dengan 

budaya masyarakat Irak. Hal ini yang melatar belakangi adanya dua qoul 

Imam Shafi’i>, yaitu qaul qa>dim di Irak dan qaul jadi>d di Mesir. 

c. Faktor Ekonomi 

Faktor perekonomian pada komunitas lingkungan akan 

mempengaruhi Penetapan hukum para Imam Madhab. Semisal menurut 

Imam Shafi’i> yang hidup dilingkungan masyarakat dengan mayoritas 
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pusat perekonomian agraris, beliau hanya mewajibkan zakat maal hanya 

terbatas pada enam jenis harta. 

Adapun faktor lain yang menimbulkan munculnya perbedaan 

istimbat}  hukum para Imam Madhab  tersebut antara lain: 

1) Corak kajian fiqih yang berbeda dasar pijakannya antara aliran 

tradisional dengan aliran rasional. Aliran tradisional dalam hal ini 

yang dimaksud ialah ulama ahli h}adi>th, adapun yang dimaksud aliran 

rasional adalah ‘ulama>’ ahlu ra’yu.76
 Aliran tradisional cenderung  

idealis, sementara aliran rasional lebih bercorak antropho sentris.
77

 

2) Pemahaman makna ayat yang berbeda. hal ini disebabkan adanya 

lafad-lafad mushtarak, yang bisa bermakna haqiqi dan majazi, 

susunan kata yang bermakna ganda sehingga mereka menangkap 

makna yang berbeda satu sama lain. 

3) Berbeda dalam pemakaian sunnah. para mujtahid seringkali berbeda 

dalam menilai sunnah. perbedaan tersebut meliputi pemakaian h}adi>th 

ahad, perbedaan dalam menilai perawi pada h}adi>th} mashur. 

4) Perbedaan dalam pemakaian kaidah-kaidah usul. Ulama tradisional 

yang cenderung idealistik hanya mempergunakan qiyas dalam proses 

ijtihad aqlinya, sementara ulama aliran rasional memperlebar kajian 

qiyas dengan istishan.  
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BAB III 

BIOGRAFI DAN DESKRIPSI PANDANGAN MADHAB SHAFI’I>  DAN 

MADHAB H}ANBALI> >>> TENTANG PERNIKAHAN WANITA HAMIL 

KARENA ZINA 

 

A. Madhab Shafi’i> 

1. Biografi Imam Shafi>’i> 

a. Riwayat Hidup 

Imam Shafi’i> bernama asli Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman 

bin Shafi’i bin Said bin Abu Yazid bin Hakim bin Muhthalib bin Abdul Manaf. 

Keturunan beliau dari pihak bapak bertemu dengan keturunan nabi 

Muhammad saw. pada Abdul Manaf. Oleh karena itu, beliau masih termasuk 

suku Quraisy, berasal dari golongan Al-azd. Beliau lahir di Ghaza, salah satu 

kota di daerah Palestina di pinggir laut Tengah pada tahun 150 H (767M) dan 

wafat di Mesir tahun 204 H (822 M).78 

Banyak literatur tentang biografinya, dikisahkan bahwa Imam 

Shafi’i> dilahirkan pada tahun 150 H. Sekalipun masih terdapat 

perbedaan pendapat mengenai tempat asal kelahirannya. Yaqut 

misalnya, dalam sebuah karya tulisnya sekaligus mengajukan 3 riwayat 

yang berbeda. Yang kesemuanya itu di sinyalir berasal dari ucapan 

Shafi’i> sendiri. 

Riwayat pertama: ‚Aku dilahirkan pada tahun 150 H di wilayah 

Ghazza (sebuah daerah yang kurang lebih berjarak 135 Km dari 
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Yerusalam, Palestina). Kemudian aku dibawa pindah ke Mekkah, dalam 

usia 2 tahun oleh ibuku yang berkebangsaan Azd‛. 

Riwayat kedua: Shafi’i> pernah menyatakan: ‚Aku lahir di Asqalan, 

yang berjarak kurang lebih 21 Km dari Ghazza, Palestina‛. 

Sedangkan dalam riwayat ketiga, menyatakan: ‚Aku dilahirkan di 

Yaman. Namun kemudian ada semacam rasa kekhawatiran di hati ibuku, 

sehingga beliau membawaku pindah ke Mekkah. Ini terjadi ketika usiaku 

10 tahun atau tidak jauh dari itu‛. (Yagud, Mu’jamul Udaba’, jilid 17, 

hal. 281).
79

 

Ayah beliau meninggal ketika beliau masih kecil dan dalam 

keadaan demikian beliau dibawa kembali oleh ibunya ke Mekah dan 

menetap di sana. 

Beliau hafal Al-Quran sewaktu berumur 9 tahun, di samping telah 

hafal sejumlah hadits. Karena kemiskinan, beliau hampir tidak dapat 

menyiapkan seluruh peralatan belajar yang diperlukan, sehingga beliau 

terpaksa mencari kertas yang tidak terpakai atau telah dibuang untuk 

menulis. 

Kemudian, atas persetujuan ibunya, beliau keperkampungan 

Kabilah Nudzail yang berdiam di salah satu dusun di luar kota Mekah. 

Beliau belajar selama beberapa tahun di perkampungan Kabilah, sampai 

beliau merasa telah memiliki pengetahuan bahasa Arab yang cukup. 
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Sekembali dari perkampungan Kabilah Hudzail, beliau kembali 

menekuni pelajaran agama Islam, dengan mendatangkan ulama-ulama 

yang terkenal di Madinah waktu itu. Di antara ulama Mekah, hanya 

kepada Muslim bin Khalid Az-Sanjilah, paling lama beliau menimba 

ilmu. Pada usia 15 tahun beliau telah di beri wewenang oleh gurunya 

untuk memberi fatwa dan bertindak sebagai wakil mufti. Wewenang 

yang seperti itu hampir tidak pernah diberikan kepada orang seusia 

beliau. Di samping berguru kepada Khalid Az-Zanji beliau menekuni 

pelajaran hadi>th kepada Sufyan bin Uyaynah. 

Beliau ke Madinah ketika berusia 20 tahun, dengan membawa 

surat pengantar wali kota Mekah dan surat pengantar dari gurunya, 

Muslim bin Khalid, untuk berguru dan menuntut ilmu kepada Imam 

Malik. 

Pada waktu itu, di madrasah Imam Malik banyak juga ulama-

ulama yang datang dari segenap penjuru dunia Islam, seperti dari Mesir, 

Irak Asia Tengah, Syria dan Turki untuk belajar kepadanya. Pada saat 

itu, Imam Shafi’i> dikenal sebagai wakil Imam Malik dalam memberikan 

pelajaran, maka ulama-ulama itu menghormati beliau pula. 

Pada saat itu, beliau mendengar bahwa di Bagdad berdiam dua 

orang ulama yang terkenal, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, 

murid dan sahabat terdekat Imam Abu Hanifah dan pernah pula menjadi 

ketua Mahkamah Agung Bagdad. Timbul keinginan beliau menuntut 

ilmu kepadanya dan keinginan itu disampaikan kepada gurunya, Imam 
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Malik. Imam Malik menyetujuinya dan berangkatlah beliau ke Bagdad 

dengan biaya Imam Malik. 

Selama tinggal di Kufah beliau bertempat tinggal di rumah 

Muhammad bin Hasan, memperlajari naskah-naskah dan buku-buku 

yang berhubungan dengan madhab H}anafi> yang kemudian menjelma 

menjadi fiqh Irak. Di samping itu, beliau memperlajari peradilan dan 

hukum-hukum acara yang berlaku di peradilan dalam mengadili perkara-

perkara yang diajukan kepadanya. 

Irak waktu itu merupakan pusat kebudayaan dunia, jalan lalu lintas 

antara timur dan barat, tempat bertemunya aneka ragam kebudayaan 

yang berkembang di dunia. Di sana terdapat bermacam bentuk 

pergaulan, adat-istiadat tingkah laku manusia, yang tidak diketahui dan 

dialaminya sewaktu berada di Hijaz. Semuanya itu memperluas 

pandangan pikiran dan pengalaman beliau dalam memecahkan 

persoalan-persoalan Agama Islam yang timbul akibat suasana, keadaan 

dan tempat. 

Adapun penjelasan dari ringkasan di atas ‚Pada saat beliau 

mendengar bahwa di Bagdad berdiam dua orang ulama yang terkenal, 

yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, beliau ke Bagdad untuk 

menuntut ilmu kepadanya. Di sana beliau tinggal di rumah Muhammad 

bin Hasan, mempelajari naskah-naskah dan buku-buku yang 

berhubungan dengan madhab H}anafi> yang kemudian menjelma menjadi 

fiqh Irak. Di samping itu beliau juga mempelajari peradilan dan hukum-
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hukum acara yang berlaku di peradilan dalam mengadili perkaraperkara 

yang diajukan kepadanya‛.  

Atas izin guru beliau Muhammad bin Hasan, beliau pergi 

mengunjungi daerah-daerah Persia, ke Anathul, Hirah, ke kota Ramlah 

di Palestina dan negeri-negeri di bagian Selatan Baitul Magdis. Di 

negeri-negeri yang beliau kunjungi diajarkanlah kitab Muwaththa’ dan 

pendapat-pendapat beliau sendiri. 

Dari kota Ramlah beliau langsung kembali ke Madinah, ke rumah 

Imam Malik. Sejak itu beliau mulai kembali memperdalam ilmunya di 

samping membantu Imam Malik mengajar, sampai Imam Malik 

meninggal dari tahun 179 H. 

Kematian Imam Malik berpengaruh besar terhadap hidup dan 

kehidupan Imam Shafi’i>. semula ia tidak pernah memikirkan keperluan-

keperluan penghidupannya, tetapi setelah kematian gurunya itu, hal itu 

menjadi beban fikiran yang tidak dapat diatasinya. Karena itulah beliau 

menerima tawaran wali negeri Yaman untuk diangkat menjadi sekretaris 

beliau. Waktu itu beliau berumur 29 tahun. 

Selama menjabat sekretaris Wali negeri Yaman banyak bertambah 

pengetahuan beliau tentang ilmu politik dan ilmu pemerintahan, cara-

cara yang kotor yang dilakukan dalam berpolitik dan sebagainya. Waktu 

itulah beliau melaksanakan perkawinan dengan Hamidah binti Nafi’ 

termasuk salah seorang keturunan Utsman bin Affan. 
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Negeri Yaman waktu itu termasuk salah satu daerah yang berada 

di bawah pemerintahan dinasti Abbasiyah, dengan kepala Negara Harun 

Al-Rasyid yang berkedudukan di Bagdad. Di negeri itu sedang 

berkembang gerakan syi’ah yang menjadi musuh dinasti Abbasiyah. 

Maka Imam Shafi’i dituduh ikut terlibat dalam gerakan Syi’ah itu. 

Beliau bukan saja dianggap sebagai pengikut Syi’ah, tetapi lebih dari 

dianggap sebagai pemimpin dari gerakan Syi’ah. Karena itu beliau 

dibawa ke Bagdad untuk diadili, bersama-sama tokoh lain. Tokoh-tokoh 

yang lain dikenai hukuman mati, sedangkan Imam Shafi’i> dibebaskan 

dari semua tuduhan, berkat bantuan Muhammad bin Hasan, yang pernah 

menjadi guru beliau waktu beliau di Kufah dahulu. Kemudian beliau 

menetap di Bagdad di rumah Muhammad, di samping berguru 

kepadanya beliau juga sering mengadakan diskusi-diskusi dengan ulama-

ulama yang ada di Bagdad. 

Pada tahun 181 H, beliau kembali ke Mekah dan beliau dapati ibu 

beliau telah meninggal dunia. Beliau disambut oleh pemerintah dan 

penduduk Mekah dengan penuh penghormatan dan sejak itu beliau 

kembali mengajar dan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan para 

ulama yang datang dari seluruh dunia di musim haji. Setelah beliau 

mendengar wafatnya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, Khalifah 

Harun Ar-Rasyid dan Khalifah Al-Amin Ar-Rasyid, pada tahun 198 H, 

berangkatlah beliau ke Bagdad. Beliau tinggal di Bagdad selama sebulan 

dan beliau mengadakan pertukaran pikiran dengan ulama >’-ulama>’ di 
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Bagdad waktu itu. Pada waktu itulah Muhammad bin Hanbal berguru 

kepada beliau. 

Pada tahun198 H, Khalifah Makmun memberhentikan Muththalib 

sebagai gubernur Mesir dan mengangkat Abbas bin Musa sebagai 

sebagai penggantinya. Bersama Abbas bin Musa berangkat pulalah 

Imam Shafi’i> ke Mesir. Pada keberangkatan itu beliau dilepas oleh Imam 

Ahmad bin H}anbal. 

Beliau bertempat tinggal di rumah Abdullah bin Abdul Hakam. 

Demikianlah Imam Shafi’i> di Mesir selama 6 tahun sampai wafat. 

Beliau hidup dalam masa kejayaan pemerintahan dinasti 

Abbasiyah, dalam masa terjadinya persinggungan tajam antara ilmu 

filsafat, kebudayaan Helenisme dengan ajaran Islam. Pada masa itu 

banyak pikiran-pikiran kaum muslim dipengaruhi oleh filsafat dan 

kebudayaan helenisme ini, seperti halnya dengan aliran Mu’tazilah dan 

sebagainya.  

Sekalipun para khalifah banyak yang terlibat dalam 

persinggungan-persinggungan itu dan banyak mengerjakan 

perbuatanperbuatan maksiat, namun mereka sangat menghargai 

perkembangan ilmu h}adith dan ilmu fiqh. Para ulama mempunyai 

kedudukan tersendiri di samping Khalifah, seperti yang dilakukan oleh 

Khalifah Harun Ar-Rasyid dan Khalifah Al-Amin dan sebagainya. 
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Sikap yang demikianlah yang membantu usaha-usaha Imam 

Shafi’i> dalam Islam. Beberapa peristiwa yang dapat menunjukkan 

kebenaran pernyataan di atas adalah: 

1) Waktu beliau akan pergi ke Madinah berguru kepada Imam Malik 

diberi surat pengantar oleh wali kota Mekah. Menurut riwayat beliau 

diantarkan sendiri oleh wali kota Madinah menghadap Imam Malik. 

2) Beliau diangkat menjadi sekretaris wali kota negeri (gubernur) 

Yaman atas permintaan gubernur itu sendiri. 

3) Beliau bebas dari tuduhan sebagai pemuka golongan Syi’ah, di 

samping pertolongan Muhammad bin Hasan, juga karena kekaguman 

Khalifah Harun Ar-Rasyid sendiri kepada beliau sebagai seorang 

ulama yang luas pengetahuannya. 

4) Penghormatan Khalifah Makmun sewaktu melepas keberangkatan 

beliau ke Mesir dan ajakan gubernur Mesir Abbas bin Musa agar 

beliau bersedia tinggal di istana. 

5) Penghormatan gubernur Mesir ketika beliau wafat, dengan ikut 

memandikan jenazah beliau dan membayar segala hutang-hutang 

beliau. 

Sekalipun demikian ada suatu isyarat yang dapat ditangkap dari 

beberapa sikap Imam Shafi’i> terhadap penguasa waktu itu bahwa pada 

umumnya para penguasa banyak melakukan perbuatan-perbuatan 

maksiat. Ikut memegang suatu jabatan pada waktu itu berarti tidak 

dapat mengelakkan diri dari perbuatan maksiat itu, apalagi 
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melaksanakan keinginan menegakkan kebenaran. Mungkin inilah latar 

belakang beliau menolak secara halus tawaran Khalifah Harun Ar-

Rasyid untuk memegang jabatan qadhi di Yaman. 

Mengenai penerimaan beliau atas tawaran gubernur Yaman untuk 

menjadi sekretaris adalah karena desakan hidup, semata-mata untuk 

memperoleh gaji untuk memenuhi keperluan hidup.
80

 

b. Kitab-Kitab Karangan Imam Shafi’i > 

1) Kitab yang pertama kali dibuat oleh Imam Shafi’i> ialah ar-Risalah 

yang disusun di Mekkah atas permintaan Abdur Rahman Ibn Mahdi. 

Di Mesir beliau mengarang kitab-kitab yang baru yaitu al-Umm, al-

Amali dan al-Imlak. 

2) Al-Buaithi mengikhtisarkan kitab-kitab Shafi’i> dan menamakannya 

dengan Al-Mukhtasar, demikian juga al-Muzani. Kitab yang ditulis di 

Mesir bukanlah kitab yang dipandang baru sama sekali, tetapi kitab-

kitab di Mesir itu merupakan perbaikan dan penyempurnaan, 

penyaringan dan pengubahan dari kitab-kitab yang disusun di 

Baghdad berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman baru. 

3) Ahli sejarah membagi kitab-kitab Shafi’i> ke dalam dua bagian yakni: 

pertama, dinisbatkan kepada Shafi’i> sendiri seperti kitab al-Umm dan 

ar-Risalah. Kedua, dinisbatkan kepada sahabat-sahabatnya seperti 

Mukhtasar al-Muzani dan Mukhtasar al-Buaithi.
81
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2. Pandangan Madhab Shafi’i> Tentang Hukum Pernikahan Wanita Yang 

Hamil Karena Zina 

‘Ulama>’ Madhab Shafi’i> berpendapat bahwa boleh bagi laki-laki yang 

berzina dengannya atau laki-laki yang bukan menzinainya untuk 

menikahinya. Seperti yang di jelaskan dalam kitab Al-Umm Juz 6: 

ىل { إِ ةً كَ ِر شْ مُ  وْ أَ  ةً يَ انِ  زَ َلَّ إِ  حُ كِ نْ  ي َ  ََل اَن قال الشافعى : قال اهلل تبارك وتعاىل : }الزَّ 
  [3النور:]{ ْْيَ نِ مِ ؤْ مُ }الْ 

 

Artinya: Imam Shafi’i> berkata: Allah berfirman, ‚laki-laki yang berzina 

tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan 

yang musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang 

mukmin‛ (Qs. An-Nuur (24):3)82 

 

{  ةً كَ ِر شْ مُ  وْ أَ  ةً يَ انِ  زَ َلَّ إِ  حُ كِ نْ  ي َ  ََل اَن الزَّ  عن ابن املسيب ىف قولو : } قال الشافعى :
[ فهى من 33النور:ْنُكْم{ ]قال : ىى منسوخة نسختها : }َوأَنِكُحوا األَيَاَمى مِ 

 أيامى املسلمْي.

 

Artinya: Imam Shafi’i> berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Al Musayyib 

tentang firman-Nya, ‚laki-laki yang berzina tidak mengawini 

melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik‛ Ia 

berkata, ‚ayat ini telah mansukh (dihapus) oleh firman-Nya, ‚Dan 
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kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu.‛ (Qs. An-

Nuur (24):32)83 

Imam Shafi’i> berkata: Kami mendapat petunjuk dari Rasulullah SAW 

tentang wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina dari kalangan kaum 

muslimin. Kami tidak mengenal beliau mengharamkan kepada salah satu 

dari keduanya untuk menikahi selain pezina, dan tidak pula mengharamkan 

salah satu dari keduanya terhadap pasangannya. Telah datang kepada 

beliau Ma’iz bin Malik, lalu berulang kali mengaku dihadapan beliau 

bahwa ia telah berzina. Akan tetapi Rasulullah tidak memerintahkan 

kepadanya untuk menjahui istrinya bila ia beristri, dan pula tidak 

memerintahkan kepada istri Ma’iz untuk menjauhi suaminya. Seandainya 

perbuatan zina menjadikan suami haram atas istrinya, niscaya beliau akan 

mengatakan kepada Ma’iz saat itu, ‚Apabila engkau memiliki istri, niscaya 

ia telah haram atasmu‛.
84

 

Perkara paling baik bagi seorang laki-laki adalah agar tidak menikahi 

wanita pezina, dan bagi wanita agar tidak dinikahkan dengan laki-laki 

pezina. Namun apabila hal itu dilakukan, maka hukumnya tidaklah 

haram.
85

 

Imam Shafi’i > juga berpendapat bahwa wanita yang hamil karena zina 

tidak mempunyai kewajiban ‘iddah, karena ‘iddah hanya diperuntukkan 

bagi wanita yang dinikah secara sah. Di samping itu, sperma laki-laki yang 

                                                           
83

 Al-Shafi’i, Muhammad Bin Idris, Kitab Al-Umm, Juz 6, 28. 
84

 Ibid, 28-29. 
85

 Ibid, 30. 



49 
 

 

di siramkan kerahim wanita secara tidak sah (melalui zina) tidak akan 

menimbulkan hubungan nasab. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW 

dalam hadith yang diriwayatkan Imam Abu Daud, sebagai berikut: 

 دْ يُ  دُ لَ لوَ اْ  انَ كَ فَ  رٍ يِْ وَ عُ  ةُ أَ رْ امَ  يْ أَ  تْ جَ رَ خَ  ُثَّ  وِ تِ أَ رَ امْ وَ  رٍ يِْ وَ عُ  عانُ لَ  يْ ا أَ مَ هُ ان ُ عَّ لَ  تْ رَ ضَ حَ 
 )رواه أبو داود( رُ خْ الَْ رِ اىِ عَ لْ لِ وَ  اشِ رَ فٍ لْ لِ  دُ لَ وَ لْ اَ  مَ لَّ سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى اهللُ لَّ صَ  وِ لِ وْ قَ لِ  وِ مِّ  أُ ىَل ى إِ عَ 

 

Artinya: “Anak (hubungan nasab) adalah bagi suami (yang menikahi secra 

sah). Sedangkan bagi pelaku zina memperoleh hukuman rajam 

(dilempari batu)”.
86

 

Penulis menyimpulkan bahwa para penganut ‘Ulama>’ Madhab Shafi’i> 

membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki 

menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya. Kebolehan 

ini adalah kebolehan secara mutlak maksudnya tidak ada syarat terhadap 

kebolehan ini. Argumentasi Imam Shafi’i> yang membolehkan pernikahan 

ini karena wanita yang menikah karena zina ini bukanlah termasuk wanita 

yang haram dinikahi sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Al-Qur‟an. 

Sedangkan mengenai masalah ‘iddah, penulis menyimpulkan bahwa 

wanita yang hamil karena zina atau hamil di luar nikah tidaklah memiliki 

‘iddah atau tidak berkewajiban ber ‘iddah. hal ini dikarenakan tujuan ‘iddah 

adalah untuk menghormati sperma atau janin yang terdapat pada wanita 

(yang disalurkan melalui hubungan yang sah). Sedangkan hubungan zina 

adalah hubungan yang haram dan tidak sah, oleh sebab itu maka janin dari 

hasil zina tidaklah wajib untuk di hormati. Karena alasan itu pula Imam 
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Shafi’i> berpendapat bahwa apabila wanita tersebut telah melakukan akad 

nikah yang sah, maka mereka boleh melakukan hubungan biologis tanpa 

harus menunggu kelahiran si bayi tapi hukumya makruh. 

3. Metode istimbat} hukum Madhab  Shafi’i> 

Imam Shafi’i> apabila menetapkan suatu hukum beliau pertama-tama 

mendahuluklan tingkatan yang lebih tinggi sebagaimana diterangkan dalam 

kitab ar-Risalah, bahwa dasar Imam Shafi’i> dalam menetapkan hukum 

adalah: 

a. Al-Qur’an 

b. As-Sunnah 

c. Ijma’ 

d. Qiyas
87

 

Menurut Rasyad Hasan Khalil, dalam istimbat} hukum Imam Shafi’i> 

menggunakan lima sumber, yaitu: 

a. Al-Quran dan Al-Sunnah 

Al-qur’an dan Sunnah yang merupakan sumber utama bagi fikih 

Islam, dan selain keduanya adalah pengikut saja. Para sahabat terkadang 

sepakat atau berbeda pendapat, tetapi tidak pernah bertentangan dengan 

qur’an atau sunnah. 

Imam Shafi’i> beranggapan al-qur’an dan al-Sunnah (Hadi>th 

Mutawatir) berada dalam tingkatan yang sama, sebab fungsinya adalah 

sebagai penjelas al-qur’an, kecuali Hadi>th Ahad. Dan sama-sama 
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sebagai wahyu, sekalipun secara terpisah kekuatannya tidak sekuat al-

qur’an. 

Adapun dalam penerimaan Hadi>th Ahad sebagai salah satu dasar 

beristimbat}, Imam Shafi’i> mensyaratkan sebagai berikut: 

1) Perawinya benar-benar terpercaya. 

2) Perawinya berakal sehat dan mampu memahami apa yang telah 

diriwayatkan. 

3) Ingatan perawinya benar-benar kuat. 

4) Perawinya benar-benar mendengar sendiri al-Hadi>th dari orang yang 

menyampaikan kepadanya . 

5) Perawinya tidak menyalahi para Muhadditsin dalam 

meriwayatkanya.
88

 

b. Ijmak 

Ijmak merupakan salah satu dasar yang dijadikan hujjah oleh 

Imam Shafi’i> menempati urutan setelah Alquran dan sunnah. Beliau 

mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu 

terhadap satu masalah hukum syar’i dengan bersandar kepada dalil. 

Adapun ijmak pertama yang digunakan oleh Imam Shafi’i> adalah 

ijmaknya para sahabat, beliau menetapkan bahwa ijmak diakhirkan 

dalam berdalil setelah Alquran dan sunnah. Apabila masalah yang sudah 

disepakati bertentangan dengan Alquran dan sunnah maka tidak ada 

hujjah padanya. 
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c. Pendapat para sahabat 

Imam Shafi’i> membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian. 

Pertama, sesuatu yang sudah disepakati, seperti ijmak mereka untuk 

membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh 

pemiliknya. Ijmak seperti ini adalah hujjah dan termasuk dalam 

keumumannya serta tidak dapat dikritik. Kedua, pendapat seorang 

sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju 

atau menolak, maka Imam Shafi’i> tetap mengambilnya. Ketiga, masalah 

yang mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini Imam Shafi’i> akan 

memilih salah satunya yang paling dekat dengan Alquran, sunnah atau 

ijmak, atau menguatkannya dengan qiyas yang lebih kuat dan beliau 

tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat 

yang sudah ada. 

d. Qiyas 

Imam Shafi’i> menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum 

bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Alquran dan sunnah 

yang tidak ada nash pasti. Beliau tidak menilai qiyas yang dilakukan 

untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari 

sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali 

oleh seorang mujtahid. 

e. Istidlal 

Imam Shafi’i> memakai jalan istidlal dalam menetapkan hukum, 

apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya di atas. 



53 
 

 

Dua sumber istidlal yang diakui oleh Imam Shafi’i> adalah adat istiadat 

(‘urf) dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam 

(istishab). Namun begitu, kedua sumber ini tidak termasuk metode yang 

digunakan oleh Imam Shafi’i> sebagai dasar istimbat} hukum.
89

  

B. Madhab H}anbali> 

1. Biografi Imam H}anbali> 

a. Riwayat Hidup 

Imam H}anbali> bernama asli Ahmad bin Muhammad bin Hanbal 

bin Bilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hasan Asy-Syaibani Al-

Marwazi, lahir tahun 164 H dan wafat tahun 241 H di Bagdad. Ibu 

beliau bernama Shafiyah binti Maimunah binti Abdul Malik bin 

Sawadah bin Hindun Asyaibani. 

Imam H}anbali> adalah imam yang keempat dari fuqaha Islam. 

Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur dan tinggi 

yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang hidup semasa 

dengannya, juga orang yang mengenalinya. Beliau imam bagi umat 

Islam seluruh dunia juga imam bagi Darul Salam, mufti bagi negeri Irak 

dan seorang yang alim tentang hadits-hadits Rasulullah SAW.
90

 

Nama ayah beliau adalah Muhammad bin Hambal bin Hilal. 

Ayahnya bukanlah seorang ulama maupun pejabat tinggi negara. Ia 

hanyalah seorang komandan pasukan militer. Namun, ia merupakan 
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seorang laki-laki terpandang, sebab termasuk seorang pahlawan Islam 

yang gugur secara syahid di medan pertempuran.
91

 

Pada waktu ayah beliau meninggal dunia, beliau meninggalkan 

warisan sebuah rumah dan baju bersulam. Sekalipun dengan biaya yang 

sangat kurang, semangat dan ketekunan beliau menuntut ilmu tetap 

tinggi, tidak berkurang sedikitpun. 

Beliau berguru kepada seorang ulama fiqh yang terkenal, yaitu 

Abu Yusuf, seorang sahabat dan murid terkenal dari Imam H}anafi>. 

Setelah beliau menguasai fiqh di Irak beliau mulai belajar Hadith dan 

ilmu Hadith kepada ulama-ulama hadith yang ada di Irak waktu itu. 

Pada tahun 186 beliau meninggalkan Bagdad menuju kota-kota 

Kufah, Bashrah, Syam, Mekah dan Madinah. Di Mekah beliau bertemu 

dengan Imam Shafi’i>  dan belajar pula dengannya. 

Adapun penjelasan dari ringkasan di atas ‚Ahmad bin Muhammad 

bin Hanbal bin Bilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hasan Asy-

Syaibani Al-Marwazi‛, lahr tahun 164 H dan wafat tahun 241 H di 

Bagdad. Pada usia 14 tahun beliau telah hafal seluruh Al-Qur’an. Beliau 

berguru kepada seorang ulama fiqh yang terkenal, yaitu Abu Yusuf. 

Setelah beliau menguasai fiqh di Irak beliau mulai belajar Hadith dan 

Ilmu Hadith kepada ulama>’-ulama>’ hadith yang ada di Irak waktu itu. 

Beliau menunut ilmu dengan tekun, tabah dan sabar, tanpa 

mengindahkan rintangan-rintangan yang menghalang dihadapan beliau, 
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seperti kekurangan uang untuk belanja menuntut ilmu itu, tempat yang 

berjauhan yang harus beliau kunjungi dan sebagainya. 

Imam H}anbali> pertama kali belajar hadith kepada Husyaim bin 

Abi Hazim Al-Wasithi (wafat 183 H). Pada waktu itu pula beliau belajar 

kepada Umar bin Abdullah bin Khalid, Abdurrahman bin Mahdi dan 

Abu Bakar bin ‘Iyasy. Waktu beliau pergi ke Mekah menunaikan ibadah 

haji, beliau bertemu dengan Imam Shafi’i> dan Sufyan bin ‘Uyaynah, 

beliau tertarik kepada kedua imam itu. Kepada Imam Shafi’i> dan belajar 

us}ul fiqih, ilmu yang baru digali Imam Shafi’i> dan belajar cara-cara 

mengistimbathkan hukum. Maka terjalinlah hubungan yang erat antara 

keduanya. Kepada Sufyan bin ‘Uyaynah beliau menuntut ilmu hadi>th 

dan menerima hadi>th - hadi>th yang ada padanya. 

Pada tahun 198 H. setelah menunaikan ibadah haji, beliau pergi ke 

Yaman untuk menerima dan mempelajari hadi>th dari Abdurrazaq yang 

tinggal di kota Shan’a, dalam perjalanan itu beliau disertai oleh Yahya 

bin Ma-in, salah seorang ulama hadi>th terkenal waktu itu. Selama dua 

tahun itu beliau bekerja sebagai pelayan untuk menutupi keperluan 

hidupnya selama belajar. Semuanya itu dilakukan karena kecintaan 

beliau yang sangat kepada sunah Rasulullah dan ilmu pengetahuan 

agama Islam. 

Beliau sangat terkenal sebagai seorang yang anti bid’ah. Beliau 

sangat marah mendengar perkataan yang dikerjakannya berlawanan 

tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. 
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Dari keterangan yang ada di atas dapat diambil suatu kesimpulan 

bahwa: 

1) Ada dua bidang ilmu agama Islam yang beliau kuasai, yaitu ilmu fiqh 

dan ilmu hadith 

2) Ilmu fiqh dituntut beliau dari seorang murid Imam H}anafi> yang 

terkenal, yaitu Abu Yusuf dan dari Imam Shafi’i > sendiri sebagai guru 

kedua beliau dalam bidang fiqh 

3) Ilmu hadith dan hadith-hadith beliau tuntut dan terima dari Husyaim 

bin Abi Hazim, kemudian beliau mengadakan perjalanan yang jauh, 

seperti ke Syam, Mekah, Madinah dan Yaman disamping di Irak 

beliau mengunjungi ulamaulama hadith yang terkenal waktu itu 

Pada tahun 198 H, Imam Shafi’i> datang ke Bagdad dan berdiam di 

kota selama satu bulan. Dalam masa itu beliau melepas keberangkatan 

Imam Shafi’i> ke Mesir bersama Abbas bin Musa, gubernur Mesir yang 

baru, yang diangkat Khalifah Makmun. 

Dalam berusaha menuntut ilmu ada dua hal yang dilakukan Imam 

H}anbali>: 

1) Mencatat semua hadith yang beliau terima setelah beliau hafal. 

Hadits-hadits yang beiau sampaikan kepada orang lain adalah hadith-

hadith yang telah beliau catat, bukan yang beliau hafal, sehingga 

dengan demikian dapat dihindari kelupaanya 

2) Yang paling diutamakannya ialah mempelajari hadith, fatwa-fatwa 

dan hasil ijtihad para sahabat 
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Ada beberapa sifat atau keadaan yang terdapat pada Imam 

H}anbali>, sehingga dengan mudah ia dapat menguasai beberapa cabang 

ilmu agama islam dalam waktu yang singkat, yaitu: 

1) Mempunyai kemampuan hafalan yang luar biasa. Beliau banyak 

menghafal hadith-hadith yang kemudian beliau tulis dalam kitab 

musnad dan hal itu dengan mudah beliau lakukan. Di samping itu, ia 

hafal seluruh Al-Quran, fatwa-fatwa sahabat dan tabi’in. Semuanya 

ini melapangkan jalan penguasaan ilmu yang dituntutnya 

2) Mempunyai sifat sabar, tabah, tahan menderita dan tekun 

menghadapi semua pekerjaan yang beliau lakukan. Di samping itu, ia 

mempunyai cita-cita yang tinggi yang hendak beliau capai. Sifat-sifat 

ini nampak dalam usaha-usaha beliau mencari hadith-hadith dengan 

negeri-negeri yang berjauhan tanpa memperhitungkan ada dan 

tidaknya biaya yang diperlukan 

3) Menjauhkan diri dari tindakan, sikap, dan pendapat yang diragukan 

kebenarannya. Melakukan segala sesuatu dengan ikhlas. Semata-mata 

untuk mencari keridhaan Allah swt.
92

 

b. Kitab-Kitab Karangan Imam H}anbali> dalam Bidang Hadi>th dan Fiqih 

Imam H}anbali> adalah imam dalam bidang hadith. Melalui 

keahliannya dalam bidang hadith dan atsar, beliau menjadi imam pula 

dalam bidang fiqih walaupun fiqihnya merupakan fiqih atsar. Ibnu Jarir 
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tidak menggolongkan Imam H}anbali> ke dalam golongan para fuqaha, 

demikian pula Ibnu Qutaibah.  

Akan tetapi, penelitian yang mendalam tentang peninggalan-

peninggalan beliau dan studi-studinya mengharuskan kita menetapkan 

bahwa Imam H}anbali> adalah seorang ahli hukum yang berpedoman pada 

atsar. Di hadapan kita sekarang terdapat sejumlah fatwanya dan 

sejumlah riwayat darinya, baik berbeda-beda ataupun tidak. Semuanya 

membuktikan bahwa sesungguhnya Ahmad bin Hanbal r.a adalah 

seorang imam dalam bidang fiqih. 

Pada mulanya memang Imam H}anbali> melarang sahabat-

sahabatnya mencatat fatwa-fatwanya. Beliau pun menggolongkan 

dirinya dalam golongan ahli hadith maka segala fatwanya pun 

berdasarkan hadith. Namun demikian, keadaan menghendaki beliau 

untuk membicarakan peristiwa-peristiwa yang tidak ada nash-nya. Oleh 

karena itu, beliau pun menulis fatwa-fatwanya. Dalam hal itu, kita 

hanya menemukan kitab Imam H}anbali> dalam bidang hadith, yaitu 

kitabnya yang terkenal dengan nama Al-Musnad. Kita tidak dapat 

menemukan kitabnya dalam bidang fiqih. 

Musnad Imam Ahmad ialah koleksi hadith-hadith Rasulullah 

SAW. Yang diriwayatkan Imam Ahmad. Kitab inilah saripati hadith 

Nabi yang diterima Imam Ahmad dan ditulis (dikumpulkan) dengan 

menyebut sanad-sanadnya. Kitab ini mulai dikumpulkan isinya sejak 

beliau berumur 16 tahun. 
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Para ulama >’ ahli hadi>th menetapkan bahwa Imam H}anbali> mulai 

mengumpulkan hadis untuk musnad-nya pada tahun 180 H. beliau 

mengumpulkan koleksi hadithnya dalam lembaran yang terpisah-pisah 

dan merupakan suku-suku yang berdiri sendiri. Beliau wafat sebelum 

sempat meneliti, menyaring dan membersihkan. Kemudian putranya 

memasukkan ke dalam Musnad itu, hadith-hadith yang ia dengar dari 

ayahnya. Oleh karena itu, Musnad yang beredar dalam masyarakat Islam 

sekarang ialah karya putranya yang bernama Abdullah, dan dialah yang 

menerbitkan Al-Musnad dalam bentuk sekarang ini. 

Sebelumnya Imam H}anbali> telah berusaha menyebutkan hadith 

yang cukup sanad-nya dan dipandang sahih olehnya dalam Musnad-nya. 

Di dalam menulis Musnad-nya, Ahmad membersihkan kitab dari hadith-

hadith yang berlawanan dengan hadith yang sahih dan juga 

memperhatikan keadaan matan sebagaimana memperhatikan keadaan 

sanad. 

Hanya saja, dalam memperhatikan keadaan matan, Imam H}anbali> 

tidak sekeras Imam Abu H}anifah dan Imam Malik Radhiyaallahu 

Anhuma. Imam H}anbali> tidak menolak suatu hadith lantaran ada cacat 

pada matan-nya, terkecuali kalau berlawanan dengan Hadi>th Masyhur. 

Oleh sebab itu, di dalam Al-Musnad terdapat beberapa hadis yang dha’if 

dan Hadi>th Maudhu’ (palsu) dari sisipan Al-Qathi’i. Kitab-kitab yang 

ditulis Imam H}anbali> seperti: 

1) An-Nasikh wal Mansukh 
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2) At-Tarikh 

3) Al-Muqaddam wal muakhkar fii Kitabillahi Ta’aalaa 

4) Fadhailush Shahabah 

5) Al-Manasikul Kabiir 

6) Al-Manasikush Shaghriir 

7) Tha’atur Rassul SAW., dan lain-lain.
93

 

Semuanya dalam bidang hadith. Selain itu, ada beberapa risalah 

yang menerangkan pendapat beliau tentang Al-Quran, menolak 

Jahmiyyah, dan menolak tahan Zindik. 

Karena Imam H}anbali> r.a. tidak membukukan fiqihnya dalam 

suatu kitab yang khusus, tidak pula mendiktekannya kepada murid-

muridnya sebagaimana yang dilakukan Imam Abu Hanifah, maka yang 

dijadikan pegangan dalam penukilan fiqihnya ialah kegiatan murid-

muridnya. 

Sebagian golongan Umat Islam meragukan riwayat-riwayat yang 

dikutip dari Ahmad. Padahal riwayat-riwayat tersebut telah diterima 

baik oleh Ulama>’ sebagai kutipan yang benar-benar berasal dari Imam 

H}anbali>. Dengan demikian, selama belum ada bukti tegas bahwa 

riwayat-riwayat tersebut bukan dari Ahmad, tetaplah kita berpendapat 

bahwa riwayat-riwayat tersebut berasal dari beliau. 

Selama lebih dari dua puluh tahun, Imam H}anbali> hidup sesudah 

menderita siksaan dalam penjara. Masyarakat di masa itu telah 
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memandang beliau sebagai imam agama dan fiqihnya pun telah 

berkembang di masa hidup beliau. Fiqih-fiqihnya itu disebut oleh para 

muridnya dengan nama Masa’il. Fiqih Ahmad dikutip dan 

dikembangkan oleh murid-muridnya. Harb Al-Kirmani misalnya, telah 

mengembangkan masalah-masalah tersebut sebelum menemui Imam 

H}anbali>. Setelah kitab itu selesai, barulah dia menemui Ahmad.  

Mengenai banyaknya pendapat yang berlawanan satu sama lain 

dan juga yang diriwayatkan darinya, hal semacam itu dialami oleh imam 

lain. Apabila merasakan bahwa apa yang telah difatwakan mempunyai 

segi-segi kelemahan, para imam segera mengeluarkan fatwa baru. Maka 

masing-masing murid yang mendengar fatwa-fatwa, meriwayatkan apa 

yang didengarnya. Apa yang didengar oleh yang pertama tidak didengar 

oleh yang kedua. Inilah alasannya mengapa banyak kita temukan 

pendapat dan riwayat dari seseorang imam dalam suatu masalah. Imam 

Shafi’i r.a. sendiri yang menulis fiqihnya atau mendiktekannya 

terkadang mendiktekan dengan perkataan-perkataan yang berbeda, 

hingga dalam riwayat-riwayat yang dikeluarkan oleh Ar-Rabi’ bin 

Sulaiman r.a. kita menemukan seperti itu. Dia mengutip dua pendapat 

dalam satu masalah, hal tersebut mengingatkan bahwa masalah itu 

menerima dua kemungkinan tanpa menguatkan salah satunya.
94
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2. Pandangan Madhab H}anbali> Tentang Hukum Pernikahan Wanita Yang 

Hamil Karena Zina 

Imam H}anbali> berpendapat bahwa hukum pernikahan wanita hamil 

karena zina adalah tidak sah atau tidak boleh dilakukan ketika wanita dalam 

keadaan hamil. Hal ini berarti bahwa pernikahan akibat hamil karena zina 

adalah tidak sah apa bila pernikahan dilakukan dengan laki laki yg bukan 

menghamilinya kecuali setelah wanita tersebut melahirkan dan bertaubat.
95

 

Jika yang akan menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang 

menghamilinya, maka keduanya boleh dinikahkan, meskipun wanita 

tersebut dalam keadaan hamil. Dengan syarat; keduanya telah bertaubat 

dengan taubat nashuha dan keduanya rela untuk dinikahkan. 

Sedangkan menurut pendapat Ibnu Quddamah yang merupakan salah 

satu ‘Ulama>’ Madhab H}anbali> mengatakan hukum pernikahan wanita hamil 

karena zina tidak boleh dilakukan saat wanita tersebut dalam keadaan hamil. 

Karena menurut Ibnu Quddamah bahwa wanita yang telah melakukan 

persetubuhan di luar pernikahan akan tetapi ia harus menjalani masa 

iddah.
96

 

Seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Mugni Syarah Khabir Juz 7 

وإذا زنت املرأة َل حيل ملن يعلم ذلك نكاحها اَل يشرطْي أحدمها : انقضاء 
 ا بوضعة وَل حيل نكاحها قبل وضعو.عدهتا. فإن حات من الزنا فقضاء عدهت
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ولنا قول النيب صلى اهلل عليو وسلم }من كان يؤمن باهلل واليوم اَلخر فًل يسقي 
ماءه زرع غريه{ يعىن وطء الوامل, و قول النيب صلى اهلل عليو وسلم }َلتوطأ 

 حامل حىت تضع{ صحيح وىو عام.
. ألهنا يف األصل ملعرفة براءة وإذا ثبت ىذا لزمتها العدة وحرم عليها النكاح فيها

الرحم وأل هنا قبل العدة, حيتمل أن تكون حامًل فيكون نكاحها باطًل فلم يصح  
 كاملو طوءة بشبهة.

 

Artinya : Jika seorang perempuan berzina tidak halal bagi seseorang yang 

tau wanita tersebut pezina dan ingin menikahinya kecuali dengan dua 

syarat, salah satu diantaranya adalah habis „iddahnya, maka jika ada 

perempuan hamil karena zina maka ia harus menunggu habis 

iddahnya sampai ia melahirkan dan tidak dihalalkan menikahinya 

sebelum ia melahirkan. 

Dan kami memiliki perkataan Nabi SAW (Barang siapa yang beriman 

kepada Allah SWT dan hari akhir maka janganlah menyiramkan 

airnya ke tanaman orang lain) yakni menyetubuhinya pada saat 

hamil, dan perkataan Nabi Saw: (Tidak boleh digauli yang sedang 

hamil sampai ia melahirkan) dan ini adalah pendapat shahih dan 

umum. 

Apabila hal ini sudah ketetapannya wanita itu wajib ‘iddah dan 

diharamkan menikahinya pada waktu hamil. Karena iddah itu pada 

asalnya untuk mengetahui kekosongan rahim, bisa jadi hamil itu ada 

terjadi sebelum pernikahanmaka tidak sah pernikahan itu seperti 

wanita yang disetubuhi dengan persetubuhan syubhat”
97

 

 

Berdasarkan hadi>th yang di riwayatkan oleh Abu Said al-Khudri yang 

dimarfukkanya, bahwa Nabi s.a.w. bersabda: 

ُر َذاِت َحٍْل َحىتَّ َتْسَتْْبِ َأِِبيَضٍة.  ََلُتوطَأُ َحاِمٌل َحىتَّ َتَضَع َوََل َغي ْ
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Artinya: “Tidak boleh disetubuhi hingga dia melahirkan, dan (tidak boleh 

disetubuhi) yang tidak hamil sampai dia beristibra‟ dengan satu kali 

haid.”
98

 

Setelah ia selesai menjalani masa ‘iddahnya wanita tersebut belum 

boleh melakukan pernikahan karena ia harus menjalani syarat yang kedua 

yaitu bertaubat dengan sungguh-sungguh. Seperti penejelasan Ibnu 

Quddamah yang dijelaskan dalam buku yang sama: 

من الزنا ولنا قول اهلل تعاىل : } الزانية َل ينكحها إَل والشرط الثان : ان تتوب 
زان أو مشرك اىل قول وحرم ذلك على املؤمنْي{ وىي قبل التوبة ىف حكم الزنا 
فإذا تابت زال ذلك لقول النىب صلى اهلل عليو وسلم : }التائب من الذنب َل 

 ذنب لو{.
 

Artinya: “Dan syarat yang kedua bahwa perempuan itu bertaubat dari 

perbuatan zina. Dan Allah Swt berfirman: (Laki-laki yang berzina 

tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan 

yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan 

oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik) dan ia bisa 

bertaubat sebelum pelaku zina tersebut dihukum dengan had zina, 

apabila ia bertaubat maka hilang hukuman zina berdasarkan Nabi 

Saw memberitahukan :(menyesal dari perbuatan dosa seperti tidak 

ada dosa baginya).”
99

 

 

Madhab H}anbali> juga menanggapi dalil al-Quran surat An-Nur ayat 3: 

 كَ لِ ذَ  مَ رِّ حُ وَ  كٌ رِ شْ مُ  وْ اِ  انٍ زَ َلَّ ا اِ هَ حُ كِ نْ ي َ ََل  ةُ يَ انِ الزِّ وَّ  ةً كَ ِر شْ مُ  وْ اَ  ةً يَ انِ زَ َلَّ اِ  حُ كِ نْ  ي َ ََل  اَنْ لزَّ اَ 
 ْْيَ نِ مِ  ؤْ مُ ى الْ لَ عَ 

 

Artinya: “Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina 

perempua, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan 

tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau denga laki-
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 Quddamah, Al-Mughni Syarah Kabir, Juz 7, (Lebanon:Dar Al-Ma’rifat,2003), 52, hadith 
ke- 2150. 

99
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laki musyrik. Dan demikian itu diharamkan bagi orang-orang 

mu‟min.”
100

 

Dalil di atas disyaratkannya bertaubat, sebelum bertaubat laki-laki dan 

perempuan tersebut berada dalam hukum zina. Dan jika mereka bertaubat 

maka hukum tersebut hilang, berdasarkan sabda nabi s.a.w “Orang yang 

bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa.” 
101

 

Jadi mengenai masalah ‘iddah, Madhab H}anbali> berbeda pendapat 

dengan Madhab Shafi’i>. Menurut Madhab H}anbali> tidak boleh dinikahi 

wanita-wanita yang telah dizina, terkecuali dengan dua syarat: 

a. Selesai bersalin kalau wanita tersebut dalam keadaan hamil dan dengan 

satu kali atau tiga kali haid, kalau wanita tersebut tidak hamil 

b. Telah bertobat dari zina 

3. Metode Istimbat} Hukum Madhab H}anbali> 

Adapun untuk mendalami cara-cara istimbat} dan membangun fiqih 

madhabnya, Imam H}anbali> berguru kepada Imam Shafi’i> r.a. Imam H}anbali> 

terpikat hatinya kepada kecakapan Imam Shafi’i> dalam ber-istimbat}. Imam 

Shafi’i> lah yang mengarahkan Imam H}anbali> pada istimbat}. Yang pertama 

mengarahkannya pada hadi>th, dan yang kedua mengarahkannya pada 

fiqih.
102
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Dalam melihat pola pemikiran Imam H}anbali> metode Istimbat} yang 

dipakai untuk menetapkan hukum Islam adalah sebagai berikut: 

a. Al-Qur’an dan As-Sunnah (Hadi>th yang Shahih) 

Al-Qur’an yaitu perkataan Allah Swt yang diturukan oleh ruhul 

amin kedalam hati Rasulullah dengan lafdz bahasa Arab, agar supaya 

menjadi hujjah bagi Rasulullah bahwa dia adalah utusan Allah Swt.
103

 

Al-Qur’an adalah sumber pertama dalam menggali sumber hukum 

fiqhnya. 

Jika Imam H}anbali> sudah menemukan nash dari al-Qur’an, maka 

dalam menetapkan hukum Islam adalah dengan nash tersebut sekalipun 

ada faktor-faktor lain yang boleh jadi bisa di pakai bahan 

pertimbanagan.
104

 

As-Sunnah atau Al-hadi>th yaitu segala ucapan, perbuatan dan 

segala keadaan atau perilaku Nabi Saw.
105

 Dalam istilah syara’ as-

Sunnah atau al-hadi>th diartikan sebagai sesuatu yang datang dari 

Rasulullah baik berupa perkataan, perbutan, ataupun taqrir (diamnya 

Nabi terhadap perkataan atau tindakan para sahabat).
106

 

b. Fatwa para sahabat Nabi saw 

Jika tidak di temukan dalam Nash yang jelas, maka neliau 

menggunakan fatwa-fatwa dari para shahabat Nabi yang tidak ada 
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perselisihan diantara mereka. Jika ada perselisihan, maka yang diambil 

adalah fatwa-fatwa yang beliau pandang lebih dekat kepada Nash, baik 

al-Qur’an maupun al-Hadi>th.107
 

Adapun sahabat-sahabat yang terkenal sebagai mufti atau 

mujtahid adalah: 

1)  Zaid ibn Tsabit 

2) Abdullah ibn Abbas 

3) Abdullah ibn Mas’ud 

c. Hadi>th mursal dan Hadi>th do’i>f 

Imam H}anbali> juga menggunakan hadi>th mursal dan do’i>f, ini 

sebenarnya masuk dalam dasar pertama. Hanya saja untuk memberi 

pengertian bahwa hadi>th mursal dan hadi>th do’if lebih didahulukan dari 

pada qiyas.
108

 

Hadi>th ini dipakai apabila tidak ada keterangan atau pendapat 

yang menolaknya. Beliau lebih mengutamakan hadi>th da’if dari pada 

menggunakan qiyas. Namun dalam pandangan Imam H}anbali> batil dan 

yang munkar, tetapi hadi>th da’if yang tergolong hadi>th shahih atau 

hasan. hadi>th pada waktu itu belum terbagi menjadi shahih, hasan, dan 

da’i >f, tetapi hanya shahih dan da’if. Menurut Imam H}anbali>> hadi>th da’i >f 
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bertingkat tingkat. Yang dimaksud disini adalah hadi>th da’if pada 

tingkatan yang atas.
109

 

Hadi>th mursal adalah hadith yang gugur perawi dan sanadnya 

setelah tabi’in.
110

 Hadi>th dha’if adalah hadith mardud, hadith yang 

ditolak atau tidak dapat dijadikan hujjah atau dalil dalam menetapkan 

sesuatu hukum. Kata al-Dha’if, secara bahasa adalah lawan dari al-

Qawiy, yang berarti kuat.
111

 

Jika dari ketiganya tidak ditemukan, maka beliau menetapkanya  

dari dasar hadi>th mursal atau hadi>th dha’if, sebab yang dimaksud dengan 

hadi>th dha’if, menurut Imam H}anbali> adalah karena hadi>th ini terbagi 

menjdi dua yaitu Shahih dan dha’if, bukan shahih, hasan dan dha’if 

seperti kebanyakan ulama’ hadi>th lain.
112

 

d. Qiyas 

Dalam fiqih, makna Qiyas adalah mempersamakan masalah yang 

belum ada nash dan dalil hukumnya dengan masalah lain yang sudah ada 

hukumnya dan tercatat jelas dalilnya, dengan melihat persamaan sifat 

keduanya yang menjadi penentu hukum.
113

 

Imam H}anbali> walaupun tergolong imam yang menggunakan 

qiyas, beliau tidak banyak menggunakannya. Beliau hanya 
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menggunakan qiyas pada saat darurat dan tidak ada dalil-dalil lain. 

Dalam hal ini Imam H}anbali> mengikuti gurunya, yaitu Imam Shafi’i>.
114
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BAB IV 

ANALISA PERBANDINGAN HUKUM PERNIKAHAN WANITA HAMIL 

KARENA ZINA PERSPEKTIF MADHAB SHAFI’I>   

DAN MADHAB H}ANBALI> 

 

A. Analisa Perbandingan Pendapat Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina 

 ‘Ulama>’ Madhab Shafi’i>  berpendapat bahwa boleh bagi laki-laki yang 

berzina dengannya atau laki-laki yang bukan menzinainya untuk menikahinya, 

baik wanita tersebut dalam keadaan hamil atau tidak. Hanya saja, 

menyetubuhinya dalam keadaan hamil hukumnya makruh, sampai dia 

melahirkan.
115

 

Sedangkan untuk masalah ‘iddah Imam Shafi’i > berpendapat bahwa 

wanita yang hamil karena zina tidak mempunyai kewajiban ‘iddah, karena 

‘iddah hanya diperuntukkan bagi wanita yang dinikah secara sah. Di samping 

itu, sperma laki-laki yang di siramkan kerahim wanita secara tidak sah (melalui 

zina) tidak akan menimbulkan hubungan nasab.
116

 

 ‘Ulama>’ Madhab H}anbali > berpendapat bahwa hukum pernikahan wanita 

hamil karena zina adalah tidak sah atau tidak boleh dilakukan ketika wanita 

dalam keadaan hamil. Hal ini berarti bahwa pernikahan wanita hamil karena 

zina adalah tidak sah apa bila pernikahan dilakukan dengan laki laki yg bukan 
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menghamilinya, kecuali setelah wanita tersebut melahirkan dan bertaubat.
117

 

Jika yang akan menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya, 

maka keduanya boleh dinikahkan. Dengan syarat; keduanya telah bertaubat 

dengan taubat nashuha. 

Sedangkan pendapat Imam H}anbali> mengenai masalah ‘i>ddah, wanita 

hamil karena zina tetaplah memiliki masa ‘i>ddah sebagaimana perempuan yang 

di tinggal mati atau ditalak oleh suaminya. Penetapan mengenai masa ‘i>ddah 

ini untuk menjaga  kesucian rahim, yakni apakah ia mengandung janin dari 

laki-laki yang menghamilinya atau tidak, bukan sekedar untuk menghormati 

sperma atau janin yang disalurkan melalui perkawinan yang sah.
118

  

Dari keterangan yang ada di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa, 

pernikahan wanita yang hamil karena zina terbagi menjadi dua kondisi, antara 

lain: 

a. Yang akan menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya 

atau menzinainya. 

Menurut ‘Ulama>’ Madhab Shafi’i> pernikahan wanita hamil karena 

zina dengan laki-laki yang menghamilinya atau menzinainya adalah boleh 

dan sah.  

Sedangkan menurut ‘Ulama>’ Madhab H}anbali >, pernikahan tersebut 

adalah boleh dan sah, dengan syarat keduanya telah bertaubat dengan taubat 

nashuha. 
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b. Yang akan menikahi wanita tersebut bukanlah laki-laki yang 

menghamilinya atau menzinainya. 

‘Ulama>’ Madhab Shafi’i> berpendapat bahwa Pernikahan wanita hamil 

karena zina dengan laki-laki yang bukan menghamilinya adalah boleh dan 

sah. Hanya saja, menyetubuhinya dalam keadaan hamil hukumnya makruh, 

sampai dia melahirkan.
119

 Kebolehan ini adalah kebolehan secara mutlak 

maksudnya tidak ada syarat terhadap kebolehan ini. 

Sedangkan pendapat Imam Shafi’i> tentang masalah ‘iddah, wanita 

yang hamil karena zina tidak mempunyai ‘iddah atau tidak berkewajiban 

ber-‘iddah, karena ‘iddah hanya diperuntukkan bagi wanita yang dinikahi 

secara sah. 

Sedangkan menurut ‘Ulama>’ Madhab H}anbali >, Pernikahan wanita 

hamil karena zina dengan laki-laki yang bukan menghamilinya adalah tidak 

boleh dan tidak sah. Hanya saja H}anbali> membolehkan apabila memenuhi 

syrat tertentu, dan jika tidak dilakukan syaratnya maka pernikahan wanita 

hamil karena zina dengan laki-laki yang bukan menghamilinya tersebut 

tidak boleh atau tidak sah. Syarat yang dimaksud adalah bertaubat dan 

adanya masa ‘iddah yaitu sampai melahirkan. 

Sedangkan pendapat Imam H}anbali> mengenai masalah ‘i>ddah, wanita 

hamil karena zina tetaplah memiliki masa ‘i>ddah sebagaimana perempuan 

yang di tinggal mati atau ditalak oleh suaminya. Penetapan mengenai masa 
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‘i>ddah ini untuk menjaga  kesucian rahim, yakni apakah ia mengandung 

janin dari laki-laki yang menghamilinya atau tidak, bukan sekedar untuk 

menghormati sperma atau janin yang disalurkan melalui perkawinan yang 

sah.
120

  

Dari sini penulis bisa menyimpulkan bahwa ‘Ulama>’ Madhab Shafi’i> 

dan ‘Ulama>’ Madhab H}anbali >, sama-sama membolehkan pernikahan wanita 

hamil karena zina baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau pun 

dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Yang membedakan dari 

keduanya adalah Shafi’i> membolehkan secara mutlak tanpa adanya syarat. 

Sedangkan H}anbali> membolehkan dengan syarat. Jika syarat tidak di 

lakukan maka hukumnya tidak boleh atau tidak sah. 

1.1 Tabel Perbandingan Pendapat Pernikahan Wanita Hamil Karena 

Zina 

Madhab Pendapat Hukum Pernikahan Wanita Hamil 

Karena Zina Dengan Laki-laki Yang 

Menghamilinya atau Menzinainya 

Madhab Shafi’i> Menurut Ulama>’ Madhab Shafi’i> pernikahan wanita 

hamil karena zina dengan laki-laki yang 

menghamilinya atau menzinainya adalah boleh dan 

sah.  

Madhab H}anbali> Menurut Ulama>’ Madhab H}anbali>, pernikahan tersebut 

adalah boleh dan sah, di anjurkan keduanya telah 

bertaubat dengan taubat nashuha. 
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Madhab Pendapat Hukum Pernikahan Wanita Hamil 

Karena Zina Dengan Laki-laki Yang Bukan 

Menghamilinya atau Menzinainya 

Madhab Shafi’i> Ulama>’ Madhab Shafi’i> berpendapat bahwa wanita 

hamil karena zina boleh dinikahi oleh laki-laki yang 

bukan menghamilinya. 

Madhab H}anbali> Sedangkan menurut Ulama>’ Madhab H}anbali>, 

Pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki 

yang bukan menghamilinya adalah tidak boleh dan 

tidak sah. H}anbali> membolehkan apabila memenuhi 

syrat tertentu, yaitu bertaubat dan adanya masa ‘iddah 

yaitu sampai melahirkan. 

 

Dari segi pendapat Madhab Shafi’i> dan Madh}ab H}anbali> sama-sama 

membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang 

menghamilinya, namun Madh}ab H}anbali> memberi syarat bagi keduanya yaitu 

bertaubat. 

Perbedaan dari segi pendapat Madhab Shafi’i> dan Madh}ab H}anbali> ialah 

apabila wanita hamil karena zina tersebut dinikahi oleh laki-laki yang bukan 

menghamilinya, perbedaannya yaitu: 

1. Madhab Shafi’i> 

Pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang bukan 

menghamilinya adalah boleh dan sah. Hanya saja, menyetubuhinya dalam 

keadaan hamil hukumnya makruh, sampai dia melahirkan. Kebolehan ini tanpa 

adanya syarat maksudnya kebolehan secara mutlak. 
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2. Madh}ab H}anbali> 

Pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang bukan 

menghamilinya adalah tidak boleh dan tidak sah. Hanya saja H}anbali> 

membolehkan apabila memenuhi syrat tertentu, dan jika tidak dilakukan 

syaratnya maka pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang 

bukan menghamilinya tersebut tidak boleh atau tidak sah. Syarat yang 

dimaksud adalah bertaubat dan adanya masa ‘iddah yaitu sampai 

melahirkan. 

B. Analisa Perbandingan Istimbat} Hukum 

Dalam menentukan hukum pertama-tama Madh}ab Shafi’i> dan Madhab 

H}anbali> mencarinya di dalam al-Qur‟an karena al-Qur‟an merupakan sumber 

hukum Syari‟at Islam yang pertama. Dengan al-Qur‟an akan diketahui hukum 

Allah Swt. di dalam al-Qur‟an syari‟at secara keseluruhan diterangkan. Oleh 

karena itu, al-Qur‟an mempunyai daya tahan sepanjang zaman dan dapat sesuai 

dengan kondisi setiap masyarakat. Selain itu, hukum di dalam al-Qur‟an 

bersifat mujma>l (menyeluruh) yang perinciannya diserahkan kepada ahli 

i>j>ti>h}ad. 

Istimbat} Hukum yang digunakan Madh}ab Shafi’i> dan Madhab H}anbali> 

tentang pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang 

menghamilinya  atau dengan laki-laki yang bukan menghamilinya antara lain: 

1. Madh}ab Shafi’i> 

a. Istimbat} Hukum yang digunakan Madh}ab Shafi’i> tentang pernikahan 

wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya. 
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1) Didasarkan pada dalil Al-Qur‟an surat An-Nu>r Ayat 3: 

 مَ رِّ حُ وَ  كٌ رِ شْ مُ  وْ اِ  انٍ زَ َلَّ ا اِ هَ حُ كِ نْ ي َ ََل  ةُ يَ انِ الزِّ وَّ  ةً كَ ِر شْ مُ  وْ اَ  ةً يَ انِ زَ َلَّ اِ  حُ كِ نْ  ي َ ََل  اَنْ لزَّ اَ 
 .ْْيَ نِ مِ  ؤْ مُ ى الْ لَ عَ  كَ لِ ذَ 

 

Artinya: “Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina 

perempua, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina 

perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki 

atau denga laki-laki musyrik. Dan demikian itu diharamkan 

bagi orang-orang mu‟min.”
121

 

2) Dari al-hadi>th yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari sahabat Abu 

Hurairah: 

َعْن َأِبْ ُىَريْ َرَة قَاَل: َقاَل َرُسْوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ََليَ ْنِكُح الزَّاَنْ 
َلُو )رواه أبو داود( اْلَمْجُلوْ   ُد ِإَلَّ ِمث ْ

 

Artinya: “Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah S.A.W. bersabda: 

Seorang laki-laki pelaku zina yang dihukum jilid tidak akan 

menikah kecuali dengan serupa (wanita pelaku zina)”
122

 

Dalil diatas secara otomatis menjelaskan hukum tentang wanita yang 

melakukan zina dalam keadaan hamil maupun tidak, boleh dan sah dinikahi 

oleh laki-laki yang menghamilinya, dalam hal ini juga sudah disepakati oleh 

jumhur ‘ulama>’. 

b. Istimbat} Hukum yang digunakan Madh}ab Shafi’i> tentang pernikahan 

wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. 

1) Dalil al-Qur‟an surat An-Nisa>’ Ayat 24: 

َرُمَساِفِحْْيَ   .َوُأِحلَّ َلُكْم َورَاَء ُذِلُكْم َأْن تَ ْبتَ ُغْوا بَِأْمَواِلُكْم ُُمِْصِنْْيَ َغي ْ
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Artinya: “Dan dihalal kan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) 

mencari istri-istrimu dengan hartamu untuk di kawini bukan 

untukberzina”
123 

Ayat ini tetap pada keumumannya, mencakup wanita yang suci 

dan yang berzina.
124

 Menurut beliau, wanita yang sedang hamil dari 

zina tidak termasuk dalam katagori wanita-wanita yang haram di 

nikahi oleh umat Islam sebagaimana disebutkan pada surat An-Nisa‟ 

ayat 22-24.  

2) Dalil al-Qur’an surat An-Nu>r Ayat 32: 

َواَْنِكُحوا اَْلَيَاَمى ِمْنُكْم َوالصَِّلِحْْيَ ِمْن ِعَبادُِكْم َوِاَماِئُكْم ِاْن يَُّكْونُ ْوا فُ َقرَاَء 
 .يُ ْغِنِهُم اهللُ ِمْن َفْضِلِو َواهللُ َواِسٌع َعِلْيمٌ 

 

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara 

kamu. Dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-

hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka 

miskin, Allah akan memberimu kemampuan kepada mereka 

dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberiannya), 

 aha  engetahui.”
125

 

Menurut Imam Shafi’i> di dalam kitab Al-Umm mengenai 

firman-Nya, “laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan 

perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik” ayat ini telah 

mansukh (dihapus) oleh firman-Nya “Dan kawinkanlah orang-orang 

yang sendirian di antara kamu.”
126
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 Yayasan Penyelenggaaraan Penterjemah Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemah, 
(Bandung: Sinar Baru Algensindo Cet-10, 2010), 157-158. 
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 Al-Khathib, Yahya Abdurrahman, fiqih wanita hamil, 72. 
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 Yayasan Penyelenggaaraan Penterjemah Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemah, 

(Bandung: Sinar Baru Algensindo Cet-10, 2010), 
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 Al-Shafi’i, Muhammad Bin Idris, Kitab Al-Umm, Juz 6, (Dar al-Wafa’:2001), No 2199, 
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3) Dalil Hadi>th Aisyah r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda: 

حديث عائشة : أن النيب صلى اهلل عليو وسلم سئل عن رجل زىن با مرأة 
( أخرجو ابن ماجو ََل حُيَرُِّم الَْرَاُم الًََْللَ فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال : )

 والبيهقي.
 

Artinya  : “Hadist Aisyah: sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya 

oleh seorang laki-laki ia berzina dengan perempuan maka ia 

ingin menikahi perempuan itu atau anak perempuannya, maka 

Rasul menjawab : (tidaklah yang haram itu mengharamkan 

yang halal). Diriwayatkan oleh Ibnu  ajah Dan Baihaqi.”
127

 

Ini adalah nash bahwa zina tidak mengharamkan pernikahan, 

karena suatu keharaman (zina) tidak dapat menjadikan sesuatu yag 

halal (nikah) menjadi haram. 

Dalil yang digunakan oleh Madhab Shafi’i> tentang masalah 

‘i>ddah ialah: 

4) Dalil Hadi>th Nabi s.a.w hadi>th yang diriwayatkan Imam Abu Daud: 

 انَ كَ فَ  رٍ يِْ وَ عُ  ةُ أَ رْ امَ  يْ أَ  تْ جَ رَ خَ  ُثَّ  وِ تِ أَ رَ امْ وَ  رٍ يِْ وَ عُ  عانُ لَ  يْ ا أَ مَ هُ ان ُ عَّ لَ  تْ رَ ضَ حَ 
 رُ خْ الَْ رِ اىِ عَ لْ لِ وَ  اشِ رَ فٍ لْ لِ  دُ لَ وَ لْ اَ  مَ لَّ سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى اهللُ لَّ صَ  وِ لِ وْ قَ لِ  وِ مِّ  أُ ىَل ى إِ عَ  دْ يُ  دُ لَ لوَ اْ 

 اود()رواه أبو د
 

Artinya: “Anak (hubungan nasab) adalah bagi suami (yang menikahi 

secra sah). Sedangkan bagi pelaku zina memperoleh hukuman 

rajam (dilempari batu)”.
128
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 Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Abdullah Bin Majah Al-Quzwaini, Sunan 

Ibnu Majah Jilid 1 , 649, hadith ke-2015. Lihat juga di Imam Abi Zakarya Muhyiddin Bin Syarfu 
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Hadi>th tersebut sudah sangat jelas menjelaskan bahwa 

kehamilan yang disebabkan hubungan zina tidak akan menimbulkan 

hubungan nasab. oleh sebab itu maka janin dari hasil zina tidaklah 

wajib untuk di hormati. Karena alasan itu Imam Shafi’i> menbolehkan 

secara mutlak tanpa adanya syarat. 

2. Madhab H}anbali> 

a. Istimbat} Hukum yang digunakan Madh}ab H}anbali> tentang pernikahan 

wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya. 

1) Didasarkan pada dalil Al-Qur‟an surat An-Nu>r Ayat 3: 

 مَ رِّ حُ وَ  كٌ رِ شْ مُ  وْ اِ  انٍ زَ َلَّ ا اِ هَ حُ كِ نْ ي َ ََل  ةُ يَ انِ الزِّ وَّ  ةً كَ ِر شْ مُ  وْ اَ  ةً يَ انِ زَ َلَّ اِ  حُ كِ نْ  ي َ ََل  اَنْ لزَّ اَ 
 .ْْيَ نِ مِ  ؤْ مُ ى الْ لَ عَ  كَ لِ ذَ 

 

Artinya: “Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina 

perempua, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina 

perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki 

atau denga laki-laki musyrik. Dan demikian itu diharamkan 

bagi orang-orang mu‟min.”
129

 

2) Hadi>th yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud: 

ْمرٍِئ يُ ْؤِمُن بِاهلِل وَ  لُّ َِلِ ى َماَءُه َزرَْع َغرْيِِه )رواه أبو اْليَ ْوِم اََلِخِر اَْن َيْسقِ ََلحيَِ
 داود(

 

Artinya: “Barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari 

akhir maka janganlah menyiramkan airnya ke tanaman orang lain”
130
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3) Dari hadi>th yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari sahabat Abu 

Hurairah: 

َعْن َأِبْ ُىَريْ َرَة قَاَل: َقاَل َرُسْوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ََليَ ْنِكُح الزَّاَنْ 
َلُو )رواه أبو داود(   اْلَمْجُلْوُد ِإَلَّ ِمث ْ

 

Artinya: “Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah S.A.W. bersabda: 

Seorang laki-laki pelaku zina yang dihukum jilid tidak akan 

menikah kecuali dengan serupa (wanita pelaku zina)”
131

 

Dari segi pemahaman dalil, menurut Madhab H}anbali> dalil-dalil 

diatas disyaratkannya bertaubat, sebelum bertaubat laki-laki dan 

perempuan tersebut berada dalam hukum zina. Dan jika mereka 

bertaubat maka hukum tersebut hilang, berdasarkan sabda Nabi 

S.A.W.  

 .التا ئب من الذنب كمن َل ذنب لو
 

Artinya: “Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak 

memiliki dosa.” 
132

 

b. Istimbat} Hukum yang digunakan Madh}ab H}anbali> tentang pernikahan 

wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. 

1) Al-Qur‟an surat Ath-Thalaq ayat 4: 

 .َوأُوََلُت اأْلَْحَاِل َأَخُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن َحَْلُهنَّ 
 

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu „iddah 

mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”
133
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 Imam Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy’ats As-Sijistani, Kitab Sunan Abi Dawud, 
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Menurut pemahaman Madhab H}anbali> ayat ini tidak hanya di 

peruntukkan bagi wanita yang hamil dari pernikahan yang sah saja, 

tetapi juga meliputi wanita yang hamil dari zina. Tetapi argumen ini 

ditentang oleh ulama‟ lain, karena jika ditinjau dari asbabun nuzul-nya 

ayat ini diturunkan berkenaan dengan wanita-wanita yang ditalak atau 

ditinggal mati suaminya.
134

 

2) Sabda  Rasulullah S.A.W. hadi>th yang diriwayatkan oleh Abu Daud: 

لُّ َِلْمرٍِئ ي ُ  )رواه أبو  هِ ريِْ غَ  عَ ْر زَ   هُ اءَ مَ  يَ قِ سْ يَ ن ْ أَ  رِ خِ اَْلَ  مِ وْ ي َ الْ وَ  اهللِ بِ  نُ مِ ؤْ ََلحيَِ
 داود(

 

Artinya: “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, 

maka janganlah ia menyiramkan air (sperma)-nya kelahan 

(istri) orang lain”.
135

 

Menurut pemahaman Madhab H}anbali>, menikahi wanita yang 

sedang hamil karena zina, dikhawatirkan akan terjadi pencampur-

adukan antara sperma laki-laki yang menghamilinya atau menzinainya 

dengan sperma laki-laki yang menikahinya secara sah. Maksudnya 

Imam H}anbali> melarang laki-laki yang bukan menghamilinya atau 

menzinainya menikah dengan wanita tersebut, alasanya adalah 

dikhawatirkan akan terjadi pencampur-adukan antara sperma laki-laki 

yang menghamilinya atau menzinainya dengan laki-laki yg bukan 
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menghamilinya. Dengan demikian akan terjadi ketidak jelasan status 

anak yang akan dilahirkanya.  

3) Sabda  Rasulullah S.A.W. hadi>th yang diriwayatkan oleh Imam Al-

Hakim 

اٍس َلَتُ ْوطَأُ َعْن َأِب َسِعيٍد الُْْدرِيِّ َرِضَي اهلُل َعْنُو َرفَ َعُو أَنَُّو قَاَل يفْ َسَبايًا أَْو طَ 
ْيَض َحْيَضًة. َىَذا َحِد ْيٌث  ُر َذاِت َحٍْل َحىتَّ َتَِ َحاِمٌل َحىتَّ َتَضَع َوََل َغي ْ

 .ُُيْرَِخاهُ َصِحْيٌح َعَلي َشْرِط ُمْسِلٍم وَلَْ 
 

Artinya: “Wanita yang sedang hamil tidak boleh digauli hingga ia 

melahirkan. Dan wanita yang sedang tidak hamil tidak boleh 

digauli hingga dia mengeluarkan darah haid satu kali”.
136

 

Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa Madhab H}anbali> memberi 

syarat tertentu bagi wanita yang hamil karena zina, yaitu bertaubat dan 

adanya ‘iddah sampai melahirkan, agar boleh dan sah dinikahi oleh laki-

laki yang bukan menghamilinya. jika tidak dilakukanya syarat-syarat 

tertentu maka pernikahanya dianggap tidak sah atau tidak boleh. 

1.2 Tabel Perbandingan Istimbat} Hukum 

Madhab Istimbat} Hukum/Dalil Istimbat} Hukum tentang 

Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Dengan 

Laki-laki Yang Menghamilinya 

Madhab Shafi’i> 1. Didasarkan pada dalil Al-Qur‟an surat An-Nu>r 

Ayat 3 

2. Dari al-hadi>th yang diriwayatkan oleh Abu Daud 

dari sahabat Abu Hurairah 

Madhab H}anbali> 1. Didasarkan pada dalil Al-Qur‟an surat An-Nu>r 

                                                           
136
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Ayat 3 

2. Dari al-hadi>th yang diriwayatkan oleh Abu Daud 

dari sahabat Abu Hurairah 

 

Madhab Istimbat} Hukum/Dalil Istimbat} Hukum tentang 

Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Dengan 

Laki-laki Yang Bukan Menghamilinya 

Madhab Shafi’i> 1. Dalil al-Qur‟an surat An-Ni>sa’ Ayat 24 

2. Dalil al-Qur’an surat An-Nu>r Ayat 32 

3. Dalil Hadi>th Aisyah r.a. bahwa Nabi s.a.w.  

4. Dalil Hadi>th Nabi s.a.w hadi>th yang diriwayatkan 

Imam Abu Daud 

Madhab H}anbali> 1. Al-Qur‟an surat Ath-Thalaq ayat 4 

2. Sabda Rasulullah S.A.W. hadi>th yang diriwayatkan 

oleh Abu Daud 

3. Sabda Rasulullah S.A.W. hadi>th yang diriwayatkan 

oleh Imam Al-Hakim 

 

Dari segi istimbat}  hukum keduanya sama-sama mencarinya dalam al-

Qur‟an dan al-Hadi>th. Namun yang membedakan dari keduanya adalah 

pemahaman dari segi dalil baik dari al-Qur‟an maupun al-Hadi>th yang di 

gunakan untuk menghukumi pernikahan tersebut, seperti yang sudah dijelaskan 

diatas. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian dan pembahasan diatas, dapat dipaparkan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hukum pernikahan wanita hamil karena zina bila dinikahi oleh laki-laki 

yang menghamilinya, menurut Madhab Shafi’i> adalah hukum pernikahan 

tersebut boleh dan sah, sedangkan Madhab H}anbali> berpendapat boleh, 

tetapi bersyarat yaitu bertaubat terlebih dahulu. Mereka berbeda pendapat 

mengenai hukum pernikahan wanita hamil karena zina bilamana dinikahi 

oleh laki-laki yang bukan menghamilinya, Madhab Shafi’i> berpendapat 

bahwa pernikahan tersebuat hukumnya sah atau boleh. Sedangkan Madhab 

H}anbali> berpendapat bahwa pernikahan tersebut hukumnya tidak sah atau 

tidak boleh. Pernikahan dikatakan sah dan boleh bila wanita tersebut telah 

melakukan syarat-syarat tertentu yaitu menunggu sampai melahirkan dan 

bertaubat.  

2. Dasar istimbat} hukum madh}ab shafi’i>  dan madh}ab h}anbali> tentang hukum 

pernikahan wanita hamil karena zina adalah sama yaitu al-Qur‟an, Sunnah, 

ijma‟ dan qiyas, yang membedakan adalah, selain menggunakan al-Sunnah 

hadi>th Shahih Imam h}anbali> juga menggunakan hadi>th mursal dan hadi>th 

do’i>f setelah itu baru menggunakan qiyas.  
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B. Saran 

Setelah menguraikan dan menganalisis permasalahan mengenai pendapat 

Madh}ab Shafi’i> dan Madh}ab H}anbali> tentang hukum pernikahan wanita hamil 

karena zina, maka penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu: 

1. Jangan terlalu fanatik dengan pendapat madhab lain, karena hal tersebut 

akan membuat diri kita sombong dan tidak menghargai pendapat orang 

lain. 

2. Menghadapi perkembangan zaman yang semakin global dan terjadinya 

degradasi moral terutama dikalangan remaja, diharapkan agar para orang tua 

selalu mendidik serta menanamkan nilai-nilai agama untuk putra-putrinya 

sedini mungkin, Dan menjaga dari pergaulan bebas sehingga dapat 

meminimalisasi terjadinya perzinaan dan pernikahan wanita hamil karena 

zina. 

3. Bagi para pemuda yang belum menikah, alangkah baiknya memahami dan 

menghargai suatu hubungan pernikahan yang sah dan senantiasa menjaga 

diri dari perbuatan zina yang memiliki efek panjang. Terutama bagi 

psikologis anak dari hasil zina tersebut. 
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