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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada era globalisasi yang membawa perubahan dalam kehidupan di 

segala bidang terlebih pada bidang teknologi yang memberikan informasi 

tentang berbagai hal yang terjadi di belahan dunia lain, yang dapat ditiru dan 

dipelajari dengan mudah sehingga dapat merubah kaedah-kaedah yang di anut 

dalam masyarakat. Kaedah-kaedah dalam berperilaku sangat diperlukan oleh 

manusia karena manusia mempunyai hasrat untuk hidup pantas dan teratur, 

akan tetapi pandangan mengenai keidupan yang pantas tidaklah selalu sama 

antara satu dengan yang lainnya. Pedoman atau patokan tersebut adalah 

kaedah-kaedah yang menjadi pengarah hidup pribadi dan hidup antar pribadi. 

Kaedah-kaedah tersebut mencakup kaedah kepercayaan, kaedah kesusilaan, 

kaedah sopan santun dan kaedah hukum.
1
 

Perubahan kaedah yang terjadi dalam masyarakat dapat dilihat dari 

terjadinya hubungan seks pranikah atau seks bebas antara pria dan wanita 

yang menjadi gaya hidup di kalangan masyarakat yang tinggal di kota-kota 

besar. Hubungan seks pranikah yang menjadi gaya hidup diadopsi dari 

kebudayaan barat, selain gaya hidup ini telah melanggar kaedah-kaedah yang 

dianut dalam masyarakat Indonesia juga mengubah makna lembaga 
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perkawinan yang suci dan sakral. Makna perkawinan dalam agama islam 

disebut nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri 

antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin 

antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah 

pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi 

rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah.
2
 

Bila dulu hal ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena kuatnya 

aturan atau norma-norma adat suatu wilayah, maka sekarang hubungan seks 

pranikah dilakukan secara terang-terangan tanpa malu dan perasaan berdosa, 

tak peduli omongan orang ataupun cibiran masyarakat 

Antara hukum di satu pihak dengan nilai-nilai sosial budaya dilain 

pihak terdapat kaitan yang erat. Kaitan yang erat antara hukum dan nilai-nilai 

budaya masyarakat itu ternyata, hukum yang baik tidak lain adalah hukum 

yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, 

masih banyak persoalan-persoalan mengenai nilai-nilai manakah yang hendak 

ditinggalkan dan niali-nilai baru mana yang akan menggantikannya 

Berangkat dari kejadian yang meresahkan masyarakat kebanyakan, 

seringkali mendapati kaula muda yang belum ada ikatan perkawinan maupun 

orang yang sudah menikah melakukan tindakan ini, dan perbuatan inipun 

banyak menuai kontroversi di kalangan akademisi hukum dewasa ini. 
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Pada hakikatnya manusia dilahirkan dengan kodratnya untuk hidup 

bersama lawan jenis untuk membentuk suatu ikatan yang kekal dan bahagia. 

Keinginan setiap manusia adalah hidup bersama dengan orang yang di 

kehendaki dan hal ini adalah pembawaan indivindualisme dan kebutuhan 

badaniah untuk melangsungkan kehidupannya. 

Budaya “seks pranikah” yang oleh kebanyakan masyarakat Indonesia  

juga dianggap sebagai perbuatan yang melanggar norma dan etika, namun 

tidak akan menjadi suatu masalah bila dilakukan di Amerika Serikat, Begitu 

juga dengan sisi pandangnya secara hukum. Kalau di Indonesia, sudah jelas 

melanggar hukum dan bisa dikenakan pasal undang-undang tentang perbuatan 

asusila, Maka dari itu kegiatan seks pranikah harus segera diminimalisir dan 

dicegah karena apabila terus menerus dilakukan maka memungkinkan 

merebaknya budaya “ Free sex” dalam kehidupan. Selain hal itu sangat 

dilarang baik oleh agama, budaya dan hukum, hal ini juga dapat menimbulkan 

suatu konsekuensi bagi para pelakunya yang berdampak negatif. Seperti 

halnya dengan melakukan seks pranikah juga melakukan perbudakan seks 

terhadap salah satu pihak yang melakukan hal itu.   

Mengenai masalah seks pranikah ini yang sangat dikhawatirkan adalah 

apabila hal yang mengenai perbuatan ini dapat merambah di kehidupan anak 

muda sehingga tidak ada lagi batasan hubungan fisik antara lawan jenis. 

Mengenai aturan larangan seks pranikah harus dituangakan dalam undang-

undang, sebab seks pranikah juga merupakan hukum itu sendiri yang dapat 

dianut oleh kalangan masyarakat. 
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Hukum bukan untuk kehidupan apabila dikritisi bahwa hukum ada 

kehidupan itu sendiri jadi dimanapun dan kapanpun masalah seks pranikah 

tidak baik dan tidak boleh dilakukan karena aturan seks pranikah untuk 

menjadi bagian kehidupan. Dalam kasus ini, seks pranikah dapat kita perjelas 

lagi jika kita analisis menggunakan suatu mazhab sejarah dalam filsafat 

hukum. Yang dimana Inti dari pemikiran mazhab sejarah menjelaskan  bahwa 

hukum sangat bergantung atau bersumber pada jiwa rakyat yang menjadi isi 

daripada hukum itu sendiri yang dimana hukum ditentukan oleh pergaulan 

hidup manusia dari masa ke masa (sejarah). Dan menurut Von Savigny
3
, 

hukum itu berkembang dari suatu masyarakat yang sederhana yang 

pencerminanya tampak dalam tingkah laku semua individu kepada 

masyarakat yang modern dan kompleks. 

Berdasarkan kasus diatas, jika dikaitkan dengan mazhab sejarah maka 

dapat dianalisis bahwa seks pranikahatau memang tidak ada dalam KUHP 

yang sekarang berlaku. Demikian pula di KUHP Belanda. Tetapi pasal 486 

RUU KUHP yang sudah disusun tim Ditjen Perundang-Undangan 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mencantumkan delik 

tersebut.Pasal 486 selengkapnya berbunyi: "Setiap orang yang melakukan 

hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, dipidana 

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak kategori 

III".Namun, delik seks pranikah dianggap sulit diterapkan di seluruh wilayah 

Indonesia. Sebab, masih ada kelompok masyarakat yang mentolerir hidup 
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bersama, oleh karena itu untuk pemberlakukan hukum bagi pelakunya masih 

sulit untuk diterapakan. Meskipun kita tahu bahwa dalam beberapa hukum 

adat, seks pranikah merupakan perbuatan pelanggaran. Tapi tidak bisa 

dipungkiri pula bahwa masih ada masyarakat adat di Indonesia yang tidak 

mempermasalahkan hal tersebut. 

Walau dalam KUHP masalah seks pranikah hanya dibatasi pada setiap 

pasangan yang salah satunya sudah memiliki pasangan yang sah, maka 

masalah seks pranikah yang makin komplek tidak dapat diselesaikan dengan 

KUHP.
4
 Makin maraknya kasus ini adalah hal yang wajar. Maka dari itu 

dengan mengunakan mazhab sejarah bahwasanya seks pranikah adalah 

perilaku menyimpang yang menjadi penyakit masyarakat. Apapun alasanya 

(termasuk karna tidak ada di delik KUHP) seks pranikah adalah hal yang tidak 

boleh dilakukan, karena dalam masyarakat sudah dipercaya bahwa hal ini 

sangatlah bertentangan dengan nilai-nilai luhur masyarakat sejak zaman dulu. 

Dalam Aspek hukum agama (islam) mempunyai hukum sendiri yaitu  

seks pranikah sama dengan zina, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-

Quran dan As-sunnah, Allah senantiasa mengingatkan akan ancaman bagi 

pelaku zina, yaitu firman Allah  dalam surah Al-Isra’ 17 : 32 : 
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Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah 

suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra’ (17) ; 

32)
5
 

Menurut pandangan hukum islam sendiri sebagaimana yang telah 

dijelaskan dalam Al-Quran dan As-sunnah, bagi pelaku zina yang sudah 

menikah (zina muhsan) akan dikenakan hukuman rajam sampai mati, 

hukuman ini diberikan karena pezina muhsan tidak bisa menjaga keihsanan, 

sedangkan bagi pelaku seks pranikah (ghairu muhsan) bentuk sanksinya 

adalah hukuman cambuk 100 kali dan pengasingan. Hukuman ini adalah 

untuk memerangi psikologis yang mendorong terjadinya jarimah seks 

pranikah (gharu muhsan), Hal ini yang paling banyak di sampaikan oleh 

Rasulullah agar senantiasa berhati-hati dalam bergaul, sebab sekujur tubuh 

wanita mengandung zina, contoh kecil adalah suarannya.
6
 Maka dari itu Allah 

senantiasa memperkuat keyakinan setiap individu muslim agar berpegang 

teguh kepada ajaran Allah, masalah hubungan dengan lawan jenis sudah 

deberikan jenjang waktu agar supaya manusia belajar untuk mengetahui dan 

mengenal hakikat lawan jenisnya sebelum memasuki fase pernikahan, bukan 

                                                 
5
 Kerajaan Arab Saudi. Al-Qur’an dan Terjemahan (Wakaf dari Pelayan Dua Tanah Suci Raja 

Abdullahbin Abdul Aziz Ali Sa’ud). Jakarta 1971. Yayasan Penerjemah Al-Qur’an,I.S. Soesanto,  
6
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dengan melanggar asusila pribadi, dibalik hikmah ini ada berbagai macam 

manfaat bagi pribadi dan masyarakat, dengan senantiasa menghilangkan 

keraguan dalam mencari pasangan. Dalam islam telah jelas aturannya 

bagaimana kadar hukuman bagi orang yang melanggar dan seperti apa hak-

hak mereka yang harus dipenuhi, namun masih banyak orang yang belum 

terlalu mengerti dengan persoalan-persoalan tersebut terutama penulis. 

Melihat banyaknya atauran hukum yang ada sekarang masih banyak 

kegelisahan masyarakat yang belum terjawab dan terpenuhi hak mereka 

masing-masing yang memang sangat membutuhkan perlidungan hukum. Apa 

yang menjadi persoalan sehinnga para pencari keadilan belum mendapakan 

keadilan. Berangkat dari permasalahan ini, maka penulis tertarik untuk 

mengkaji persoalan lebih lanjut dan lebih mendalam. Untuk itu penulis 

mengambil judul : 

TINJAUAN TENTANG HUBUNGAN SEKS PRANIKAH MENURUT 

HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana tinjauan yuridis normatif hukum positif tentang seks pranikah? 

b. Bagaimana tinjauan yuridis normatif hukum islam tentang seks pranikah? 

C. Tujuan Penelitian   

a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tejadinya seks 

pranikah. 

b. Untuk mengetahi sejauh mana tinjauan hukum positif dan hukum islam 

tentang seks pranikah. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademik maupun 

praktis sebaagai berikut:  

a. Manfaat Teoritis 

i. Dapat mempertajam analisis dan wawasan terutama bagi peneliti terkait 

dengan faktor yang menyebabkan seks pranikah dengan merujuk kepada 

hukum perkawinan islam dan fiqh munakahat serta fiqh kontemporer 

yang berkaitan. 

ii. Sebagai salah satu landasan hidup manusia, Al-Quran memberikan 

manfaat kepada Ummatnya yaitu, Ta’muruna bilma’ruf wa tanhauna 

‘anil munkar dan fastabiqul khoirot, dengan sentiasa melakukan 
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kebajikan dan memerangi keburukan dan berlomba-lomba dalam 

kebaikan. 

b. Manfaat Praktis 

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada 

jenjang  strata 1 pada Jurusan Syari’ah  Dan Jurusan Ilmu Hukum 

(twinning program) di Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Malang. Sebagai referensi tambahan bagi peneliti 

selanjutnya dalam bidang kajian yang sama.  

2. Dapat memberikan informasi terhadap masyarakat luas khususnya 

tentang faktor yang menyebabkan seks pranikah. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Pendekatan 

Jenis penelitian yang digunakan delam penelitian ini adalah jenis penelitian 

yuridis normatif (penelitian yang menelusuri kenyataan hukum ditengah 

masyarakat dan adanya hubungan hukum antara peraturan satu dengan 

peraturan lainnya)
7
 yang lebih menekankan pada data berupa narasi kata-

kata dan bukan pada data berupa angka. 

2. Metode pengumpulan bahan hukum 

Pembahasan skripsi ini menggunakan metode pengkajian kepustakaan atau 

library research. library research yaitu karya ilmiah yang didasarkan pada 

studi literatur atau pustaka. Oleh sebab itu, penulisan karya ilmiah ini akan 

                                                 
7
 . soekanto dan mamudji, 1995:7 



10 

 

dilakukan berdasarkan atas hasil studi terhadap beberapa bahan pustaka 

yang berkaitan dengan seks pranikah. Adapun yang digunakan pada tahap 

yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. 

3. Sumber bahan hukum 

a. Bahan hukum primer 

Adapun yang dimaksud dengan sumber priemer adalah referensi-

referensi yang berkaitan dengan hukum positif yaitu undang-undang 

KUHP pasal 284 dan hukum islam. Dalam rangka menemukan maksud 

dan hakekat hukum yang sesuai fengan kehidupan manusia, penulis 

berusaha semaksumal mungkin untuk mengumpulkan referensi-referensi 

baik dalam bentuk buku-buku maupun artikel yang memiliki keterkaitan 

dengan seks pranikah. 

b. Bahan hukum sekunder 

Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder adalah karya-

karya para pakar hukum dan referensi-referensi lain yang memiliki 

keterkaitan dengan hukum yang efektif dan khusus seks pranikah. 

Urgensi bahan hukum sekunder tentunya dimaksudkan sebagai bahan 

pembanding dalam rangka kepentingan analisis.  

4. Metode analisa bahan hukum 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan 

tehnik content analysis (penelitian yang bersifat pembahasan mendalam 
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terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak)
8
 yaitu dengan cara 

mencari gambaran secara rinci dan menyeluruh mengenai objek masalah 

yang diteliti kemudian dianalisis. Metode ini merupakan tehnik untuk 

membuat kesimpulan dengan mengidentifikasikan secara detail 

karakteristik meteri yang mengikat secara subjektif dan sistematik. Dalam 

menganalisis data ini dengan menggunakan metode : 

 Metode induktif yaitu metode yang dimulai dengan mengemukakan 

kanyataan yang bersifat khusus fan kemudian diakhiri dengan 

kesimpulan yang bersifat umum. 

 Metode komparatif yaitu metode yang difahami untuk membandingakan 

sebagai alasan dalam menentukan pembehan lebih lanjut. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penulisan penelitian ini, perlu adanya 

sistematika penulisan yang tebagi menjadi empat bab yang terdiri dari :  

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam pembahasan ini berisi tenteng latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  
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 . Harold D. Lasswell,  COMMUNICATION SCIENCE by ANDRE YURIS. Bookmark the permalink. 
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 Untuk mempermudah peninjauan kepustakaan maka isi dari bab ini 

adalah, Tinjauan Umum Tentang Seks Pranikah, Tinjauan Umum Tentang 

Seks Pranikah Menurut Hukum Positif, Tinjauan Umum Tentang Seks 

Pranikah Menurut Hukum Islam. 

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Adapun penelitian dan pembahasan dalam bab ini yaitu, Analisa 

Tentang Hubungan Seks Pranikah Menurut Hukum Positif, dan Analisa 

Tentang Hubungan Seks Pranikah Menurut Hukum Islam. 

BAB IV PENUTUP 

 Dalam bab ini memaparkan tentang kesimpulan, saran yang terkait 

dengan penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 


