
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkawinan bagi seorang muslim tidak hanya sebagai budaya yang 

peraturannya mengikuti perkembangan budaya dan adat istiadat yang 

berkembang di daerah tersebut, akan tetapi perkawinan dipandang sebagai 

ibadah maka harus tetap dijaga kesuciannya. Namun, bagaimana jika 

pernikahan tersebut dilakukan atas dasar dan sebab hamilnya mempelai 

perempuan terlebih dahulu?  

Hamil diluar nikah merupakan sebuah fenomena yang makin hari makin 

banyak kita temui keberadaanya seperti halnya yang terjadi di kecamatan 

Junrejo Kota Batu, dimana sebanyak 60 persen pasangan yang mendaftar nikah 

di kecamatan tersebut adalah pasangan yang diduga dan dapat dipastikan telah 

hamil terlebih dahulu saat pendaftaran pernikahan tersebut, namun itulah 

kenyataan yang terjadi di kecamatan tersebut, Budaya kumpul kebo sebelum 

pernikahan menjadi perkara yang lumrah dan tidak lagi tabu, sebuah hal yang 

patut menjadi perhatian bagi kita semua, hal tersebut tidak serta merta 

diketahui begitu saja karena pasangan tersebut baru ketahuan kalau 

pernikahannya dilakukan setelah terjadi kehamilan saat melakukan pendaftaran 

akta anak lima atau enam bulan setelah pernikahan.
1
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Lemahnya kontrol orang tua menjadi salah satu penyebab terjadinya hal 

ini, pendidikan agama yang kurang serta kontrol masyarakat dalam hubungan 

antar lawan jenis juga menjadi hal yang patut diperhatikan sebagai penyebab 

lain. Maka kemudian KUA Junrejo melakukan sebuah kebijakan ekstrem yakni 

melakukan penolakan terhadap pasangan yang mengajukan pernikahan dalam 

kondisi mempelai perempuan telah hamil, dengan menunda pernikahannya 

hingga kelahiran anaknya.
2
 

Fenomena diatas merupakan kenyataan pahit yang harus kita dengar, 

pernikahan telah kehilangan kesuciannya. Sebagai sebuah ikatan lahir batin, 

perkawinan adalah salah satu ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua 

belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk 

keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan 

kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah / kawin adalah 

sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang. Maka, tidak 

etis rasanya jika perkawinan dilakukan dengan jalan terpaksa atau dilakukan 

saat kedua mempelai sebenarnya belum siap menikah tetapi diwajibkan untuk 

menikah karena salahnya pergaulan remaja yang makin kebablasan, sehingga 

perkawinan tersebut dilaksanakan dengan setengah hati dan mungkin saja akan 

berakibat  pada perceraian atau ketidakharmonisan keluarga.  

Perkawinan yang dilakukan karena kebablasannya (hamil) pergaulan 

remaja tersebut juga masih menjadi kontroversi diantara para ulama. Ada 

ulama yang memperbolehkan perkawinan ini dan ada yang melarangnya. 
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Penolakan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama yang kemudian 

disingkat KUA,  dalam berita diatas memunculkan pro dan kontra terhadap 

kebijakan tersebut, karena sejatinya tugas dan fungsi KUA pada dasarnya 

dalam Tugas pokok KUA Kecamatan sebagaimana tertuang dalam Keputusan 

Menteri Agama Nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi KUA 

Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten / Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. 

Sebagai rincian, Kantor Urusan Agama melaksanakan fungsi: 

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi  

2. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, 

pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan. 

3. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina 

masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan 

pengem-bangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang 

ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan 

Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Meskipun begitu, secara jelas dapat dipahami bahwa Secara legal Formal, 

KUA tidak berwenang menolak pendaftaran nikah dengan alasan apapun, 

karena hal tersebut bukanlah wewenang dari KUA. Karena dalam Kompilasi 

Hukum Islam yang kemudian disingkat KHI Bab VIII Kawin Hamil pada Pasal 

53 berbunyi; 

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

yang menghamilinya. 



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

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 

3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak 

diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
3
 

 

Namun, sebagai sebuah lembaga yang bertanggung jawab dalam urusan 

agama dibutuhkan ketegasan dalam menghadapi fenomena yang terjadi di 

masyarakat tersebut. Maka penolakan yang dilakukan oleh KUA dalam kasus 

tersebut akan berimplikasi pada munculnya masalah baru yang terjadi dalam 

penanganan kasus ini.  

Jika ditinjau dari hukum Islam, annikh berarti al-wath'u, adh-dzammu dan 

al-jam'u. Al-wath'u berasal dari kata wathi'a-yatha'u-wath'an artinya berjalan 

di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan 

bersetubuh atau bersenggama. Adh-dhammu, yang terambil dari akar kata 

dhamma-yadhummu-dhamman yang berarti mengumpulkan, memegang, 

menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, 

memeluk dan menjumlahkan. Akan tetapi bisa  juga berarti bersikap lunak dan 

ramah.  

Namun, perkawinan yang sejatinya adalah sesuatu yang suci kemudian 

menjadi polemik tersendiri dalam pelaksanaannya saat diketahui bahwa sang 

calon mempelai wanita telah diketahui hamil, menjadi perdebatan yang sengit 

dikalangan ulama salaf maupun khalaf. Perbedaan pandangan didalam hukum 

Islam dan hukum positif juga menjadi salah satu catatan tersendiri.  
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Secara jelas ulama salaf melarang perkawinan yang diketahui sang 

mempelai wanita telah diketahui hamil, merujuk pada Hadits Abu Sa’id Al-

Khudry radhiyallahu ‘anhu, sesungguhnya Nabi Saw bersabda tentang tawanan 

perang Authos :  

 � �  و 	  � � �  � �� �  �  � � �  � �� �  � � �   	 � � � �  � � �  � �  

“Jangan dipergauli perempuan hamil sampai ia melahirkan dan jangan 

(pula) yang tidak hamil sampai ia telah haid satu kali”.
4
  

 

Serta Hadits Ruwaifi’ bin Tsabit radhiyallahu ‘anhu dari Nabi Saw, 

beliau bersabda :  

�  و ا� � � م  ا� �� �  � � � �  ! * (  � �ء $  ز ر ع  � � � $ � �  آ �ن  !   � �  

 “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka 

jangan ia menyiramkan airnya ke tanaman orang lain”.
5
  

Jelas dari hadits diatas adanya larangan menikahi wanita hamil, hingga dia 

melahirkan, maka ada perbedaan yang jelas antara hukum Islam versi KHI dan 

Versi Imam madzhab. 

Pengaturan dalam KHI sebagai Hukum positif masyarakat muslim di 

Indonesia, melegalkan pernikahan dalam kondisi hamil. Hal ini kemudian akan 

merubah fungsi lembaga pernikahan. Perkawinan sebagai salah satu hal yang 
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sakral kemudian bergeser fungsinya hanya sebagai lembaga pencatatan 

perkawinan saja, Unsur sakral dalam perkawinan itu sudah tidak ada lagi, 

terbukti dengan banyaknya orang tua yang tidak segan untuk mendaftarkan 

perkawinan anaknya meskipun diketahui anak tersebut telah hamil terlebih 

dahulu, bukan menunggu kelahiran bayi yang dikandung anaknya tersebut 

meskipun telah jelas dalam fiqih ada pelarangan akan hal tersebut, maka 

kebijakan yang diambil oleh KUA adalah sebuah sarana pendidikan moral 

terhadap masyarakat, mengingat KUA adalah satu-satunya lembaga resmi 

dalam urusan agama yang ada di Kecamatan.  

Menarik untuk dikaji akan kebijakan KUA Kecamatan Junrejo dalam 

pengambilan kebijakan ini, upaya pengambilan kebijakan yang berbeda dari 

hukum positif yang telah diundangkan pastilah memiliki alasan dan dalil yang 

patut dipertimbangkan dan diteliti, karena lembaga resmi seperti halnya KUA 

seharusnya tunduk dan patuh dalam menjalankan sebuah perundang-undangan 

yang berlaku yang mana dalam hal ini adalah KHI. 

Maka penulis merasa perlu meneliti apa sebab dikeluarkannya kebijakan 

tersebut, alasan serta landasan hukum dalam pengambilan kebijakan ini. Dari 

Latar belakang diatas penulis kemudian merumuskan sebuah judul penelitian 

ANALISA YURIDIS SOSIOLOGIS ALASAN KEBIJAKAN PENOLAKAN 

KUA TERHADAP PENGAJUAN KAWIN HAMIL. (Studi di KUA 

Kecamatan Junrejo). 



B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1 Apakah landasan yuridis penolakan KUA Kecamatan Junrejo terhadap 

pengajuan nikah Hamil ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam? 

2 Apakah landasan sosiologis penolakan KUA Kecamatan Junrejo terhadap 

pengajuan nikah Hamil? 

C. Tujuan Penelitian 

       Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah: 

1. Untuk mengetahui landasan yuridis penolakan KUA Kecamatan Junrejo 

terhadap pengajuan nikah Hamil ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum 

Islam 

2. Untuk mengetahui landasan sosiologis penolakan KUA Kecamatan Junrejo 

terhadap pengajuan nikah Hamil? 

 

D. Manfaat Penelitian 

       Pada penelitian ini peneliti mengharapkan manfaat dari penelitian yang 

dilakukan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis hasil penelitian ini berguna untuk mengetahui dasar hukum 

perkawinan wanita hamil menurut hukum positif dan hukum Islam .  

2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan 

khususnya yang terkait langsung dengan perkawinan wanita Hamil bagi 

masyarakat dalam konteks di negara kita Indonesia,  



3. Secara akademis, penelitian ini berguna untuk kontribusi pemikiran hukum  

dan sekaligus sebagai rekomendasi pengetahuan kepada jurusan Syari’ah 

Twinning Program FAI UMM tentang sikap terhadap perkawinan wanita 

Hamil. 

E. Definisi Operasional 

       Untuk memperjelas maksud penulis dalam penelitian ini, maka diperlukan 

adanya definisi operasional, adapun yang dimaksud dengan definisi 

operasional adalah penjelasan dari beberapa kata kunci dalam penelitian. 

1. Penundaan perkawinan: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal 

dari kata tunda yang mendapat imbuhan pe-an yang memiliki makna, hal 

(perbuatan) menunda
6
.  Dalam penelitian ini, penundaan perkawinan 

berarti kegiatan mencegah kegiatan menikahkan pada suatu waktu untuk 

dilaksanakan pada waktu yang akan datang karena sebab tertentu. 

2. Wanita Hamil: wanita merupakan perempuan dewasa
7
, selanjutnya hamil 

yaitu mengandung anak dalam perut
8
, sedangkan yang dimaksud wanita 

hamil adalah wanita yang sedang dalam keadaan hamil namun 

kehamilannya tersebut terjadi sebelum terjadinya sebuah pernikahan yang 

sah dalam pandangan agama maupun hukum Negara, karena belum 

melaksanakan pernikahan baik didepan KUA maupun penghulu. 
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F. Lokasi Penelitian 

       Penelitian ini akan dilakukan di KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu.  

G. Metode Penelitian 

       Metode penelitian adalah bagaimana peneliti mencapai tujuan atau 

memecahkan masalah. Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting 

dalam sebuah penelitian karena berhasil tidaknya suatu penelitian sangat 

ditentukan oleh bagaimana peneliti memilih metode yang tepat.  

       Adapun metodologi adalah serangkaian metode yang saling melengkapi 

yang digunakan dalam melakukan penelitian. untuk mendapatkan hasil 

penelitian yang sistematis dan ilmiah maka penelitian ini menggunakan 

seperangkat metode.  

1. Jenis Penelitian 

       Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif, yang mana penelitian 

ini bertujuan untuk menerangkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, dihubungkan dengan kenyataan yang ada dilapangan.  

       Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yang artinya 

adalah mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai 

institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang 

mempola
9
.       Maka, dalam penelitian ini akan dilakukan analisa dan 

pembandingan antara tuntutan nilai ideal dalam perundang-undangan 

dengan yang ada di masyarakat, apakah tuntutan undang-undang 

tersebut sesuai ataukah tidak. Oleh karena itu sumber data penelitian 
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diperoleh dari lapangan yang kemudian akan diolah untuk mendapatkan 

kesimpulan tersebut diatas.  

 

2.  Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu: 

a. Data primer  

       Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

objeknya, maka sumber data primer menjadi bahan utama yang dijadikan 

referensi.  

       Sumber data primer yang penulis gunakan adalah data dari KUA 

kecamatan Junrejo mengenai kasus Perkawinan Wanita Hamil dengan 

jalan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait, yakni para pejabat KUA 

beserta staf-stafnya yaitu para Mudin yang ada di Kecamatan Junrejo. 

       Selain mendasarkan pada penelitian lapangan (field research), dalam 

kaitannya dengan penelitian ini, penulis juga melakukan penelaahan 

secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan Pernikahan wanita hamil. Maka, penulis mengambil 

sumber lainnya dari Undang-undang, yang dalam hal ini Penulis merujuk 

pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai referensi. Dari sisi kajian Islam 

penulis mengambil Kitab-kitab fiqh klasik hasil ijtihad para ulama 

terdahulu berkenaan dengan kasus ini.  

 

b. Data Sekunder 



Data sekunder adalah data yag digunakan sebagai pendukung dalam 

penelitian, data sekunder dalam penelitian ini termasuk dokumen-

dokumen ekspresif (secondary resources), buku-buku yang terkait dengan 

perkawinan wanita Hamil, termasuk juga penelitian terdahulu, laporan 

buku, media massa, baik melalui surat kabar, radio, TV, media cetak 

maupun media elektronik lainya yang dapat menjadi tambahan sumber 

data dalam penulisan tugas akhir ini. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

       Penelitian ini adalah studi lapangan yang menekankan pada penelitian 

di lapangan jadi metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode; 

a. Dokumentasi dari kitab-kitab klasik dan Undang-Undang 

Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data 

histories”.
10

 Sedangkan Sugiyono menyatakan bahwa Dokumen 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang  berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”
11

. Metode 

dokumentasi ini dilakukan untuk menunjang data yang diperoleh 

dilapangan untuk memudahkan pengolahannya untuk menemukan 

kebenaran dari hal yang diteliti. 
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Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang 

bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di KUA ataupun yang 

berada berada diluar KUA, yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, agenda dan sebagainya.
12

 

Dokumen dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak 

hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, 

menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Dokumen digunakan untuk 

keperluan penelitian menurut Guba dan Lincoln
13

, karena alasan : 1) 

Dokumen digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan 

mendorong, 2) berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian, 3) berguna 

dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, 

sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks, 4) dokumen harus 

dicari dan ditemukan, 5) hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan 

untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang 

diselidiki. 

b. Dokumentasi dari Website 

Dokumentasi dari website penulis lakukan untuk menemukan berita-

berita terkait nikah hamil yang di beritakan di media elektronik tersebut, 

untuk lebih mengetahui fenomena nikah hamil yang terjadi di Indonesia.  
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c. Wawancara mendalam 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan pewawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu.
14

 

Peneliti harus mencatat teknik yang mana kondisi dan situasi yang 

mana mendukung penerimaan informasinya yang paling tepat. Sebaiknya 

pada waktu uji coba, digunakan tape recorder.
15

 

Teknik wawancara dipergunakan untuk mnengadakan komunikasi 

dengan pihak-pihak terkait atau objek penelitian, antara lain kepala KUA, 

pembantu kepala, dan pelaku nikah hamil dalam rangka memperoleh 

penjelasan atau informasi tentang hal-hal yang belum tercantum dalam 

dokumentasi. 

Wawancara ini dilakukan peneliti dengan subjek penelitian yang 

terkait dengan kawin hamil ini serta digunakan untuk mengkonfirmasikan 

data yang telah terkumpul melalui dokumentasi. 
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  Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Cet. 14. (Bandung: PT Remaja Rosda 
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4. Analisa Data 

Analisa data
16

 yang penulis lakukan dalam penelitian ini penulis 

menggunakan analisa data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau 

dinilai dengan angka secara langsung.
17

  

Analisa ini akan mengacu pada bahan-bahan penelitian yang datanya 

mengarah pada kajian yang bersifat case study, maka selain mengumpulan 

data dari sumber primer, penulis akan meneliti lebih lanjut tentang kasus 

ini dengan didasarkan pada teori-teori yang telah ada serta ditunjang 

dengan Interpretasi sosiologis yaitu suatu interpretasi yang 

menghubungkan dengan sebab-sebab atau faktor apa dalam masyarakat 

atau perkembangan masyarakat yang dapat memberikan penjelasan 

mengapa pembuat undang-undang membuat rancangan undang-undang.   

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa 

kualitatif, maka dalam penelitian ini penulis akan memberikan uraian data 

secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak 

tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman 

hasil analisa. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka 

selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama 

mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang 
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diterima. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisa 

terhadap penerapan perundang-undangan. 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini adalah : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan tentang judul penelitian, latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,  batasan masalah, definisi 

operasional, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi serta penulisan isi 

skripsi secara global. 

BAB II :   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi, point A tentang perkawinan ditinjau dari hukum Islam dan 

positif sekitar definisi, syarat, rukun, dasar hukum, hikmah dan tujuan nikah 

secara umum  sedangkan di point B tentang perkawinan wanita hamil ditinjau 

dari hukum Positif dan hukum Islam serta sekitar hukum perkawinan wanita 

yang telah hamil. 

BAB III  :   PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang Kebijakan Penolakan KUA terhadap kawin hamil 

serta alasan penolakan KUA terhadap pengajuan nikah hamil. 

BAB IV :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, 

selain itu juga diajukan beberapa saran bagi pihak-pihak dan instansi terkait 

dengan inti pembahasan penelitian tersebut. 


