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BAB II 

 KAJIAN TEORI   

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

Allah SWT berfirman dalam QS. Ar Rum [30]:2113 

َنُكْم َمَودًَّة َوَرحَْ  َها َوَجَعَل بَ ي ْ  ۚ   ةً َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إِلَي ْ
ُرونَ  ِإنَّ  ِلَك ََليَاٍت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَّ  ِف ذََٰ

Dalam Al Qur’an dan Hadits, perkawinan disebut dengan an nikah 

dan az ziwaj atau az zijah. Secara harfiah, an nikah berarti al-wath’u, ad 

dhamu dan al jam’u. Al wath’u berasal dari kata wathi’a – yatha’u – 

wath’an, yang artinya berjalandiatas, melalui, memijak, menginjak, 

memasuki, menaiki, menggauli, dan bersetubuh atau bersenggama.14 Adh 

Dhamu , yang diambil dari akar kata dhama-yadhumu-dhamman, secara 

harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, 

menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk, dan 

menjumlahkan. Juga berarti sikap lunak dan ramah. Sedangkan al jam’u 

yang berasal dari kata jama’a- yajma’u- jam’an, berarti mengumpulkan, 

menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan 

menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam 

                                                           
13 Kementrian Agama RI. Al Qur’an dan Terjemah. Mushaf Khat Madinah dan Terjemah. 

(Jakarta:Sukses Publishing, 2012), 407 
14 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2004),  42-43. 
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istilah fiqih disebut dengan al-jima’ mengingat persetubuhan secara 

langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-

makna harfiah dari kata al jam’u.15 

Sebutan lain untuk perkawinan (pernikahan) ialah az-zawaj/az-ziwaj 

dan az-zijah. Terambil dari akar kata zaja- yazuju- zaujan yang secara 

harfiah berarti menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu 

domba. Namun yang dimaksud dengan az-zawaj disini ialah at-tazwij yang 

diambil dari kata zawwaja- yuzawwiju- tazwijan dalam bentuk timbangan 

“fa’ala- yufa’ilu- taf’ilan” yang secara harfiah berarti mengawinkan, 

mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.16  

Adapun yan dimaksud dengan nikah dalam konteks syar’i seperti 

diformulasikan para ulama fiqih, terdapat berbagai rumusan yang satu 

sama lain berbeda-beda.   

Mempersoalkan definisi nikah, menururut ulama Hanafiyah, “nikah 

adalah akad yang memberikah faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk 

bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dan wanita, 

terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut 

Madzab Maliki, “nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi 

suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan 

                                                           
15 Ibid., hlm 43 
16 Ahmad Warson Munawwir, Al Munawwir Qamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Pondok 

Pesantren Al Munawwir, 1984),  630. 
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(seksual) semata-mata”. Oleh Madzab Syafi’iyah, nikah dirumuskan 

dengan “akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan 

menggunkan redaksi (lafal) “inkah atau tazwij, atau turunan (makna) dari 

keduanya”. Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisi nikah dengan “akad 

yang dilakukan dengan menggunakan kata inkah atau tajwij guna 

mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).17 

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, 

dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum 

Islam mendefinisikan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa”.18 Definisi ini tampak lebih jelas serta tegas dibandingkan dengan 

Kompilasi Hukum Islam yang mendefinisikan “Perkawinan adalah akad 

yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah”.19 Jika diamati terdapat beberapa 

perbedaan yang cukup signifikat dalam kedua Undang-undang diatas. 

Perbedaan yang dimaksud antara lain: 

Pertama, dalam rumusan Undang-undang, tercermin keharusan 

adaijab-kabul (‘aqdun nukah) seperti tersurat dalam sebuah kalimat : 

                                                           
17 Ibid. 
18 Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1. 
19 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2.  
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“ikatan lahir batin” sedangkan Kompilasi Hukum Islam meskipun 

disalamnya ada kata “akad yang sangat kuat”, lebih mengisyaratkan pada 

terjemahan kata-kata mitsaqun ghalizan yang terdapat sesudahnya dan 

tidak menggambarkan pengertian pernikahan, akan tetapi lebih 

menunjukkan kepada sebuatan atau julukan antara lain dari sebuta akad 

nikah.  

Kedua, kalimat “antara seorang pria dan wanita”, menafikan 

kemungkinan ada perkawinan antara sesame pria (gay) atau sesame wanita 

(lesbian) di Negara hukum Indonesia, sedangkan KHI sama sekali tidak 

menyebutkan dua pihak yang berakad ini sungguhpun dapat diyakini 

bahwa KHI sangat mendukung peniadaan kemungkinan menikah antara 

sesame jenis yang dilarang oleh Undang-undang Perkawinan. 

Ketiga, Undang-undang perkawinan menyebutkan tujuan 

perkawinan yakni “membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dsn 

kekal,” sementara KHI yang memuat tujuan perkawinan secara tersendiri 

dalam pasal 3 lebih menginformasikan nilai-nilai ritual dari perkawinan 

seperti terdapat dalam kalimat: “untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan Ibadah” ini menunjukkan bahwa aspek 

muamalah dalam perkawinan jauh lebih menonjol daripada aspek ibadah 

yang didalamnya memang terkandung pula nilai-nilai idabah yang cukup 

sacral dalam perkawinan.  
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Menurut sebagian Sarjan hukum, kerapkali membedakan antara 

nikah dan kawin akan tetapi pada prinsipnya antara “pernikahan dan 

perkawinan” yang membedakan hanya dalam penarikan kata saja. Dalam 

kata “kawin” terkesan seolah-olah perkawinan hanya melulu 

mencerminkan hubungan biologis (seksual), sedangkan dalam kata nikah, 

tidak semata-mata tercermin konotasi makna biologis dari pernikahan itu 

sendiri, tetapi juga sekaligus tersirat dengan jelas hubungan psikis kejiwaan 

dan tingkah laku pasangan suami istri dibalik hubungan biologis itu. 

Bahkan hubungan yang lebih luas lagi dari itu, yakni hubungan antara 

besan, melalui pernikahan hubungan komunitas social dapat diwujudkan 

dalam konteks yang lebih luas.20 

2.  Syarat dan Rukun Perkawinan 

a. Syarat-syarat Perkawinan 

Yang dimaksud dengan syarat, ialah segala sesuatu yang telah 

ditentukan dalam hukum Islam sebagai norma untuk menetapkan 

sahnya perkawinan sebelum dilangsungkan. Syarat-syarat perkawinan 

tersebut antara lain: 

1) Persetujuan Kedua Belah Pihak tanpa Paksaan 

Kedua calon mempunyai motivasi yang sama untuk 

membentuk kehidupan keluarga sebagai persetujuan masing-

                                                           
20 Sudarsono, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 36.  
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masing yang diperoleh dengan adanya saling mengerti dan 

berkeinginan membentuk satu keluarga. Dan tidak dipaksakan oleh 

siapapunbaik dari orang tua maupun orang yang dituakan dalam 

keluarga.21 

2) Dewasa  

Tanda-tanda seorang telah dewasa adalah kematangan diri. 

Hal ini ditentukan bagi seorang pria sejak pertama kali 

menghasilkan sperma (baligh) dan sejak menstruasi pertama bagi 

wanita. Ukuran kedewasaan seseorang tidak dilihat dari usia 

melainkan dari kedewasaan fisik dan psikis. Yang dimaksud 

sebagai kedewasaan fisik yang ditempuh oleh ilmu hukum Islam 

sesuai ilmu kesehatan bagi setiap bangsa yang mungkin ada 

perbedaannya. Sedangkan kedewasaan psikis dimaksudkan bahwa 

bagi para pihak telah memiliki kesehatan mental yang baik, 

mempunyai rasa tanggungjawab sebagai suami istri terutama untuk 

mendidik anak-anknya dengan wajar dan terhormat.22 

3) Kesamaan Agama Islam 

Kedua belah pihak memeluk agama Islam yang sama. Bagi 

seorang wanita muslim dilarang dan haram hukumnya melakukan 

                                                           
21 Abdul Jamali, Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Korsorsium Ilmu Hukum, 

(Bandung: Bandar Maju, 2002), 84. 
22 Ibid., 85 
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perkawinan dengan seorang pria lain agama. Larangan itu 

dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara keturunan yang sah 

sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan bagi seorang Pria Islam 

yang kuat imannya diperbolehkan menikah dengan wanita beda 

agama, asalkan bukan wanita penyembah berhala kecuali bertobat 

dan bersedia memeluk Islam.23 

4) Tidak dalam Hubungan Nasab 

Yang dimaksud dalam hal ini adalah hubungan keluarga 

dekat dari pihak Ibu maupun Bapak. Syarat ini diperlakukan karena 

hubungan darah yang dekat baik secara vertikal maupun horizontal 

tidak dikehendaki, sebab perkawinan dalam keturunan satu darah 

masih merupakan satu keluarga besar. Dari segi kedokteranpun 

dimungkinkan akan terjadi kelainan perkembangan kesehatan dari 

keturunan itu. Dari segi psikologis banyak terlihat adanya kelainan 

psikis dan mental kalau sampai dilangsungkan perkawinan sedarah. 

5) Tidak ada Hubungan Rodhoah 

Yang dimaksud rodhoah adalah sepersusuan, maksudnya 

dari kedua calon mempelai tidak pernah tidak pernah mendapatkan 

air susu dari satu ibu walaupun bukan saudara kandung. Haram 

hukumnya bagi pria dan wanita sepersusuan.24 

                                                           
23 Ibid., 85-86 
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6) Tidak Semenda 

Artinya kedua calon suami istri tidak mempunyai hubungan 

perkawinan seperti antara bapak/ibu dan menantu, anak dan 

bapak/ibu tiri, anak bawaan dalam perkawinan ibu/bapak. 25 

7) Tidak ada larangan dalam Undang-undang bagi kedua belah pihak 

Tentang hal larangan untuk menikah dapat diterangkan 

bahwa seseorang tidak diperbolehkan menikah dengan saudaranya 

meskipun saudara tiri, dengan iparnya, paman dilarang menikah 

dengan keponakannya dan lain sebagainya.26 

b. Rukun – rukun Perkawinan 

Rukun ialah segala sesuatu yang ditentukan menurut hukum 

Islam dan harus dipenuhi saat dilangsungkannya perkawinan. Adapun 

rukun perkawinan adalah : 

a) Calon Pengantin Pria dan Wanita 

Agar perkawinan dapat dilangsungkan perlu adanya 

kehadiran calon suami dan calon istri atau bisa disebut dengan calon 

pengantin. Untuk pengukuhannya mereka diwajibkan hadir. Tetapi 

dalam keadaan berhalangan yang tidak mungkin kehadirannya saat 

itu seperti karena sakit mendadak, berada diluar negeri atau tempat 

lain tanpa dapat meninggalkan tugas dan tidak dapat hadir dengan 

                                                           
25 Ibid. 
26 Prof Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Makassar : PT Intermasa, 1953), 24 
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alasan-alasan yang meyakinkan, maka dapat diwakilkan untuk 

sementara iu kepada orang lain untuk memenuhi syarat-syarat 

perkawinannya. 

b) Wali 

Wali adalah seorang yang berhak menikahkan anak 

perempuan dengan pria pilihannya. 

Syarat untuk menjadi wali adalah: 

1. Islam, 

2. Dewasa, 

3. Berakal Sehat 

4. Jujur, 

5. Baik tingkah lakunya, 

6. Mengetahui tujuan dan asas-asas perkawinan, 

7. Mengetahui dengn jelas asal-usul calon suami-istri sebagai 

pengantin. 

Adapun yang berhak menjadi wali adalah: 

1. Bapak 

2. Kakek dan seterusnya ke atas 

3. Saudara laki-laki sekandung/seayah 

4. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung/seayah 

5. Paman sekandung/seayah 

6. Anak laki-laki dari paman sekandung/seayah 
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7. Saudara kakek 

8. Anak laki-laki saudara kakek. 27 

c) Saksi 

Saksi harus terdiri dari dua orang atau lebih yang 

mendengarkan dan melihat langsung ijab Kabul. Tugasnya hanya 

memberikan kesaksian bahwa perkawinan itu benar-benar 

dilakukan. Kesaksian dalam perkawinan Islam didasarkan kepada 

hadist nabi yang menyatakan “tidak sah suatu perkawinan kecuali 

dengan adanya wali dan dua orang saksi”. Dengan hadist nabi yang 

demikian selain wali diperlukan juga 2 orang saksi untuk sahnya 

suatu perkawinan. Saksi hendaknya dihadiri oleh 2 orang laki-laki, 

jika tidak memungkinkan boleh disaksikan perempuan asalnya 

dengan jumlah 4 perempuan.  

d) Akad Nikah 

Akad nikah yaitu pengukuhan atau janji perkawinan 

(pernikahan) sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki dan 

seorang perempuan secara sah yang diucapkan dengan benar, jelas 

dan tidak meragukan. Akad dilaksanakan dengan pihak wali 

menyatakan (ijab) dan dijawab oleh calon suami secara tegas dan 

jelas dengan menerima (qabul).28 

                                                           
27 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001),  201-202 
28 Ibid., 88 
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3. Hukum Pernikahan 

Kata Hukum memiliki dua makna yaitu pertama sifat syara’ pada 

sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Kedua, buah dan 

pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara’ seperti jual beli adalah 

memindahkan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dengan 

manfaat barang yang diperjualkan. Demikian juga hukum perkawinan 

berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami istri untuk 

bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap mahar dan 

nafkah terhadap istri, kewajibab istri untuk taat terhadap suami dan 

pergaulan yang baik.29 Diantara hukum dari sebuah perkawinan yaitu: 

a. Fardu 

Pada kondisi seseorang yang sudah mampu dalam hal biaya 

maka ia wajib nikah, yakni biaya nafkah, mahar dan adanya percaya diri 

bahwa ia mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan istri 

yakni pergaulan dengan baik. Selain itu, ia yakin juga bahwa jika ia 

tidak menikah pasti akan terjadi perbuatan zina, sedangkan puasa yang 

dianjurkan tidak akan mampu menghindarkan dari perbuatan tersebut.30  

 

                                                           
29 Abdul Aziz dan Abdul Wahab, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 43. 
30 Ibid., 44 
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Rasulullah SAW bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari 

Muslim nomor 994 yang berbunyi: 31 

َباِب، َمِن اْسَتطَاَع ِمْنُكُم اْلَباَءَة فَ ْلَيتَ َزوَّْج، فَِإنَُّه أََغضُّ لِْلَبَصِر َوَأْحَصُن لِْلَفرْ  ِج، َوَمْن ََلْ َيْسَتِطْع يَا َمْعَشَر الشَّ
 فَِإنَُّه َلُه ِوَجاءفَ َعَلْيِه بِالصَّْوِم، 

Pada saat kondisi seperti dalil diatas, seseorang dihukumi fardu 

untuk menikah dan berdosa meninggalkannya. Menurut kaidah ulama 

ushul “Sesuatu yang tidak mencapai fardu kecuali dengan 

mengerjakannya, maka ia hukunya fardu juga”. Maka fardu wajib 

dikerjakan dan haram ditinggalkan.  

b. Wajib 

Firman Allah dalam surah An Nur [34]:32 yang berbunyi: 32 

َواللَُّه  ۚ  ْغِنِهُم اللَّهُ ِمْن َفْضِلِه ِإْن َيُكونُوا فُ َقرَاءَ ي ُ  ۚ  َوأَْنِكُحوا اْْلَيَاَمىَٰ ِمْنُكْم َوالصَّاِِلِنَي ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكْم 

 َواِسٌع َعِليمٌ 

Dari ayat diatas Allah sangat menanjurkan untuk segera menikah 

bagi yang sudah layak, jika mereka masih miskin Allah berjanji akan 

memberi kemampuan kepada mereka. Sebenarnya pengertian wajib ini 

hampir sama dengan fardu, yaitu menikah wajib bagi seseorang yang 

memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam 

                                                           
31 Ibnu Hajar Al Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, (Semarang : PT Pustaka Nuun, 2014), 32 
32 Kementrian Agama RI. Al Qur’an dan Terjemah, 355 
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pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai 

dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah. Keadaan 

seseorang seperti ini maka wajib hukumnya untuk menikah. Tetapi tidak 

sama dengan kewajiban fardu pada hukum sebelumnya, karena dalam 

fardu dalilnya pasti atau yakin (qath,i) sebab-sebabnya pun sudah pasti. 

Sedangkan pada wajib nikah dalil dan sebab-sebabnya adala atas dugaan 

kuat (zhanni), maka produk hukumnya pun tidak qhat’I tetapi zhanni. Jadi, 

kewajiban nikah pada bagian ini adalah khawatir melakukan zina jika tidak 

menikah, tetapi tidak sampai ke tingkat yakin.  

c. Haram 

Diharamkan menikah bagi seseorang yang tidak memiliki 

kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika 

menikah. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang 

haram secara pasti. “Sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram, 

maka hukumnya haram juga”. Jika seseorang menikahi wanita dengan 

tujuan hanya untuk menyakiti pasangan karena kenakalan laki-laki itu, 

seperti contoh melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahan istri untuk 

disakiti, maka hukum menikah menjadi haram.   

Sesungguhnya keharaman nikah tersebut karena nikah disyariatkan 

dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia akhirat. Hikmah 

kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai 

bahaya, kerusakan, dan penganiayaan.  
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d. Makruh 

Nikah akan menjadi makruh bagi seseorang yang dalam kondisi 

campuran. Seseorang yang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan 

tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi 

penganiayaan istri tetapi tidak sampai ke tingkat yakin.  

e. Fardu, Mandub, Mubah 

Seseorang dalam kondisi normal, dia memiliki harta, tidak khawatir 

dirinya melakukan zina sekalipun membujang lama dan tidak 

dikhawatirkan berbuat jahat terhadap istri. Ada perbedaan pendapat para 

ulama tentang hukum nikahnya: 

Pertama, Fardu menurut kaum Zhahiriyah, alasannya yaitu: 

zhahirnya teks-teks ayat maupun hadist mengenai perintah nikah seperti 

firman Allah dalam surat An Nur (24):3233 

   ِمْن َفْضِلهِ ِإْن َيُكونُوا فُ َقرَاَء يُ ْغِنِهُم اللَّهُ  ۚ  َوأَْنِكُحوا اْْلَيَاَمىَٰ ِمْنُكْم َوالصَّاِِلِنَي ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكْم 

Allah dan RosulNya memerintahkan menikah dan lahirnya menikah 

menunjukkan wajib. Pendapat ini diperkuat dengan praktik Nabi dan para 

sahabat yang melakukannya dan tidak ada yang memutuskannya. 

Seandainya dihukumi mandub atau sunnah tentu saja ada yang 

meninggalkannya.34 

                                                           
33 Kementrian Agama RI. Al Qur’an dan Terjemah, 355 
34 Abdul Aziz dan Abdul Wahab. Fiqih Munakahat, 47-49. 
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Seseorang walaupun dalam keadaan normal atau tidak akan 

melakukan maksiat zina. Akan tetapi yang menjadi wajib adalah berhati-

hati terhadap dirinya dan memeliharanya dengan menikah. Nikah ini 

dituntut dengan tuntutan yang kuat seperti melihat aurat wanita lain 

hukumnya haram, karena terkadang mendatangkan perbuatan zina dan 

mendorong hawa nafsu untuk mencarinya. Dalam hal iniu hukumnya sama 

yaitu fardu atau wajib.35 

Kedua, menurut ulama Syafi’iyah dalam ayat Al Qur’an An Nisa [4]: 2436 

لِ  َر ُمَساِفِحنيَ َوُأِحلَّ َلُكْم َما َورَاَء ذََٰ  ُكْم أَْن تَ ْبتَ ُغوا بَِأْمَواِلُكْم ُُمِْصِننَي َغي ْ

Ayat diatas menunjukkan mubah secara pasti tidak dapat 

diterima. Ini sebagai dalil yang kuat bagi keutamaan menikah daripada 

membujang. Seandainya menghabiskan waktu untuk beribadah lebih 

baik daripada menikah tentu Nabi orang yang paling dahulu 

melakukannya dan tentu Allah menetapkannya sebagi orang yang 

meninggalkan keutamaan sepanjang masanya. Keterangan diatas 

sebagai dalil bahwa nikah merupakan tuntutan syara’ bukan mubah. 

Ketiga, Sunnah Muakkad menurut mayoritas ulama seperti 

Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, hukum nikah seorang yang dalam 

keadaan normal adalah sunnah muakkad. Alasan yang dikemukakan 

                                                           
 

36 Kementrian Agama RI. Al Qur’an dan Terjemah, 83 



 

28 
 

mereka adalah bahwa Nabi melakukan dan menganjurkannya, tetapi 

tidak mewajibkan kepada setiap individu dari manusia sebagaimana 

dalam fardu dan wajib. Demikian itu sebagai saksi bahwa perkawinan 

dalam kondisi normal Mandub dan imustahab, tidak benar jika fardu 

dan wajib.  

4. Perkawinan Hamil di Luar Nikah 

Seorang anak yang sah adalah anak yang dianggap lahir dari 

perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Kepastian anak yang 

sungguh-sungguh anak dari ayahnya sukar didapat. Oleh karena itu 

undang-undang menetapkan suatu masa tenggang kandungan paling 

lama yaitu 300 hari dan yang paling pendek yaitu 180 hari. Seorang 

anak yang lahir 300 hari setelah perkawinan orang tuanya dihapuskan, 

adalah anak yang tidak sah. Akan tetapi jika anak dilahirkan sebelum l 

180 hari setelah hari pernikahan orang tuanya, maka ayahnya berhak 

menyangkal sahnya anak itu, kecuali jika dia sudah mengetahui 

bahwasanya istrinya mengandung sebelum pernikahan 

dilangsungkan.37 

Pengertian kawin hamil ialah menikah dengan seorang wanita 

yang hamil diluar nikah baik dinikahi oleh laki-laki yang 

                                                           
37 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermassa, 2002),  49 
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menghamilinya maupun oleh laki-laki yang tidak menghamilinya. 38 

Allah berfirman dalam surat An Nur [24]:3 39 

ِلَك َعَلى اْلُمْؤِمِننيَ  ۚ  الزَّاِن ََل يَ ْنِكُح ِإَلَّ زَانَِيًة أَْو ُمْشرَِكًة َوالزَّانَِيُة ََل يَ ْنِكُحَها ِإَلَّ زَاٍن أَْو ُمْشرٌِك   َوُحرَِّم ذََٰ

Ayat diatas menunjukkan bahwa kebolehan perempuan hamil 

menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, sebagai pengecualian 

karena laki-laki yang menghamilinya itulah yang tepat menjadi 

suaminya. Selain itu pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik 

menunjukkan keharaman wanita yang hamil dimaksud menjadi syarat 

larangan terhadap laki-laki yang baik untuk mengawininya. Persyaratan 

tersebut diperkuat dengan lafaz wahurrima dhalika ‘ala al-mu’minin 

bahwa selain laki-laki yang menghamilinya perempuan yang hamil 

diharamkan oleh Allah untuk menikah. 40 

Terjadinya wanita hamil di luar nikah yang hal ini tentunya 

sangat dilarang oleh agama maupun etika, selain karena adanya 

pergaulan bebas juga karena lemahnya iman pada masing-masing 

individu. Oleh karena itu untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan 

terlarang itu diperlukan pendidikan agama yang mendalam dan 

memperkuat kesadaran hukum.41 

                                                           
38 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat  (Bogor: Prenada Media, 2003),  124 
39 Kementrian Agama RI. Al Qur’an dan Terjemah, 355 
40 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat , 128 
41 Saiful Millah, “Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya” Misykat vol. 

2, No. 2, Desember 2017,  39 



 

30 
 

B. Hukum Islam 

1.  Pengertian Hukum Islam 

Hukum Islam adalah hukum yang memiliki suatu sistem yang 

menimbulkan dorongan untuk dipelajari oleh para cendekia hukum di 

seluruh dunia. Karena sistem hukum Islam itu terlihat perkembangannya 

sangat pesat disbanding sistem-sistem hukum lainnya. Dilihat dari 

pengertiannya, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian 

(komponen-komponen elemen-elemen) dan satu sama lain berkaitan 

kebergantungan. Setiap komponen terdiri atas bagian-bagian kecil yang 

berkaitan tanpa dapat dipisahkan. Antara komponen satu dengan yang 

lainnyajuga serba kebergantungan.  

Dalam ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum juga memiliki 

sistem, dan hukum sebagai suatu sistem sampai sekarang yang dikenal ada 

empat yaitu sistem hukum Eropah Kontinental, sistem hukum Anglo Saxon 

(Amerika), sistem hukum Islam dan sistem hukum adat. Mengenai sistem 

hukum Islam mempunyai kelengkapan berdasarkan sumber-sumber 

hukumnya, lapangan dan bidang-bidang hukumnya tersendiri.42   

2. Sumber-sumber Hukum Islam 

Ada 4 sumber hukum Islam yaitu : 

a. Al Qur’an 

                                                           
42 Abdul Jamali, Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Korsorsium Ilmu Hukum, 66. 
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Al Qur’an adalah kitab suci agama Islam, isinya berupa 

kumpulan wahyu Allah yang diterima Nabi Muhammad melalui 

perantara malaikat Jibril. Sebagai asas dan sumber hukum Islam 

yang utama dan pertama Al Qur’an diturunkan Allah untuk menjadi 

petunjuk dan pengajaran bagi seluruh umat manusia. Wahyu-wahyu 

Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad selama jangka 

waktu 23 tahun, yaitu 13 tahun ketika berada di Makkah dan 10 

tahun ketika hijrah ke Madinah. Wahyu yang diturunkan Allah 

kepada Nabi Muhammad di Makkah maka disebut Makkiyah yang 

isinya kebanyakan mengatur kehidupan manusia dalam masalah 

keimanan (kepercayaan). Sedangkan wahyu yang diturunkan Allah 

kepada Nabi Muhammad di Madinah disebut Madaniyah, isinya 

kebanyakan mengatur kehidupan manusia dalam hal muamalat 

seperti perikatan, pernikahan dan hukum-hukum lainnya. Makkiyah 

dan Madaniyah sebagai kodifikasi hukum terdiri dari 30 juz 

(bagian). Setiap bagian terdiri atas 114 surat dan setiap surah tidak 

tentu panjang pendeknya.  

Seluruh ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai 

wahyu perintah Allah itu diterimanya tidak sekaligus dalam bentuk 

Al Qur’an seperti yang dikenal melainkan sedikit demi sedikit dan 

berurutan dalam ayat-ayat tertentu sesuai kebutuhan yang 

diperlukan. Setiap ayat yang diterima langsung ditulis oleh penulis 
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dan dihafal oleh beberapa sahabat yang dipercaya Nabi. Dan 

pengumpulannya menjadi kodifikasi dilakukan setelah Nabi 

Muhammad wafat yang dilakukan pada masa Usman sebagai 

khalifah ketiga. Jadi Al Qur’an itu tidad dirubah, ditambah atau 

dikurangi melainkan disistematikan dalam satu kitab dari seluruh 

ayat sebagai wahyu Allah itu. 43 

 

 

b. Sunnah 

Yang dimaksud dengan sunnah adalah cara-cara hidup Nabi 

Muhammad sehari-hari. Cara-cara hidup Nabi Muhammad 

menyangkut mengenai perkataaan, perbuatan. Dan keadaan diam 

disebut sunnah Nabi. Sunnah Nabi sebagai sumber hukum kedua 

setelah Al Qur’an. Maksud dari sunnah itu sendiri sebenarnya sudah 

terkandung dalam Al Qur’an. Jadi kedudukan sunnah adalah 

sebagai pelaksana dari Qur’an dan bukan pengganti atau pengoreksi 

Al Qur’an. 44 Semua cara hidup sehari-hari Nabi Muhammad 

menjadi contoh keteladanan dalam hubungannya dengan 

kemasyarakatan dan peribadatan. Kebiasaan dalam bertingkah laku 

sehari-hari nabi menjadi cerita yang selalu disampaikan kembali 

                                                           
43 Ibid., 67-68 

44 Ibid., 69 
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secara meluas yang dalam hal ini dinamakan hadist. Jadi hadits, 

adalah pendukung sunnah sebagai cerita tentang perkataan, 

perbuatan, dan takrir nabi dlam menyaksikan perbuatan-perbuatan 

orang yang tidak dilarangnya.  

c. Ijma’ 

Ijma’ merupakan kebulatan pendapat para ulama besar pada 

suatu masa dalam merumuskan suatu yang baru sebagai hukum 

Islam. Tolak pangkal perumusannya didasarkan kepada dalil-dalil 

yang terdapat dalam Al Qur’an dan hadist shahih. Dan apabila telah 

ada ijma’ maka harus ditaati, karena hukum baru itu merupakan 

perkembangan hukum yang sesuai dengan kebutuhan hukum 

masyarakat. Perumusannya tidak menyimpang dari dalil-dalil Al 

Qur’an dan Hadits shahih, karena ijma’ tidak merupakan hukum 

yang berdiri sendiri.  

d. Qiyas 

Menurut logika, qiyas artinya mengambil suatu kesimpulan 

khusus dari dua kesimpulan yang sebelumnya. Menurut hukum 

Islam, qiyas artinya menetapkan suatu hukum dari masalah baru 

yang belum pernah disebutkan hukumnya dengan memperhatikan 

masalah lama yang sudah ada hukumnya yang mempunyai 

kesamaan pada segi alasan dan masalah baru.  
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Dari 4 sumber hukum yang diuraikan diatas secara singkat, 

maka hukum Islam secara luwes dan kuat akan tetap dapat 

berkembang dan menyesuaikan berlakunya hukum sepanjang masa 

sebagaimana diperlukan dalam perkembangan pergaulan hidup 

masyarakat. 45 

C. Hukum Positif 

1. Pengertian Hukum Positif 

Hukum Positif adalah ilmu tentang hukum yang berlaku di suatu 

Negara atau masyarakat tertentu pada saat tertentu. Dengan demikian dalam 

kehidupan masyarakat Indonesia hukum positif adalah hukum yang berlaku 

di Indonesia pada waktu ini. Jadi hukum yang dipelajari disini adalah 

hukum yang bertalian dengan kehidupan manusia dalam masyarakat. 

Hukum positif disebut juga dengan ius constitutum yang berarti 

kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan 

mnegikat secara umum dan khusus dan ditegakkan oleh atau melalui 

pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. 46 

Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah 

Agung RI, Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertu;is 

yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum dan 

                                                           
45 Ibid., 73 
46 Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia, 

(Bandung: PT Alumni, 2008), 57 
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khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam 

Negara Indonesia. 47 

2. Sumber Hukum Positif 

Sumber Hukum ialah tempat dimana kita dapat melihat bentuk 

perwujudan hukum. Dengan kata lain sumber hukum adalah segala sesuatu 

yang dapat menimbulkan hukum. Singkatnya, sumber hukum dapat juga 

disebut asal mula hukum. Macam-macam sumber hukum ini ada 2 yaitu: 

a. Sumber hukum formil dan  

b. Sumber hukum materiil 

Yang dimaksud dengan sumber hukum materiil adalah beberapa 

factor yang dianggap dapat menentukan isi hukum. Ada dua factor penting 

yaitu factor idiil dan factor riil. Factor idiil adalah beberapa patokan yang 

tetap tentang keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk undang-

undang ataupun para pembentuk hukum lainnya dalam melaksanakan 

tugasnya. Sedangkan factor riil adalah hal-hal yang benar-benar hidup 

dalam masyarakat yang merupakan petunjuk hidup bagi masyarakat yang 

bersangkutan. Sumber hukum materiil dapat ditinjau dari bernagai sudut, 

misalnya dari sudut Ekonomi, sejarah, agama dan lainnya. 48 

                                                           
47 Alda Kartika Yudha, Hukum Islam dan Hukum Positif, Perbedaan, Hubungan dan Pandangan 

Ulama NOVELTY, Vol. VIII No. 2, (Agustus 2017), 4 
48 Prof. Dr. Otje Salman Soemadiningrat,  Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa  (Bandung : 

Refika Aditama, 2000),  77-78 
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Menurut Utrech sumber-sumber hukum materiil, yaitu perasaan 

hukum atau keyakinan hukum individu dan pendapat umum (public 

opinion), yang menjadi factor penentu dari isi hukum (determinant 

materiil), sedangkan sember-sumber hukum formal, yaitu yang menjadi 

determinant formal membentuk hukum (formale determinant van de 

rechtsvorming), menentukan berlakunya hukum.49 

Adapun secara umum sumber hukum formal dapat dibedakan 

menjadi lima, yaitu: 

1) Undang-undang 

Dalam pengertian awam sering terjadi kesalahan antara istilah 

peraturan perundang-undangan dan undang-undang, seringkali mereka 

mempunyai anggapan bahwa peraturan perundang-undangan sama 

dengan undang-undang. Menurut Bagir Manan, yang benar Undang-

undang itu adalah sebagian peraturan perundang-undangan. Peraturan 

perundang-undangan terdiri dari undang-undang, ketetapan MPR, 

Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan lain sebagainya. Undang-

undang dalam arti materiil, adalah setiap keputusan tertulis yang 

dikeluarkan pejabat berwenang yang berisi aturan, tingkah laku, yang 

bersifat mengikat secara umum. Sedangkan Undang-undang dalam arti 

formal adalah setiap keputusan tertulis sebagai hasil kerjasama antara 

                                                           
49 E. Uttrech, Pengantar Dalam Hukum Indonesia  (Jakarta : Penerbitan Universitas, 1996), 87 
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pemegang kekuasaan eksekutif dan legislative yang berisi aturan tingkah 

laku yang mengikat secara umum.50 

2) Kebiasaan dan Adat 

Anggapan bangsa Indonesia antara kebiasaan dan adat istiadat 

tidaklah sama. Tat hukum yang bersumber pada kebiasaan disebut hukum 

kebiasaan, sedangkan yang bersumber pada adat istiadat disebut hukum 

adat. 51 Hukum kebiasan adalah himpunan kaidah yang sebetulnya tidak 

dibentuk oleh badan legislative, namun dalam kenyataannya juga ditaati. 

Hal ini disebabkan orang sanggup menerima kaidah tersebut sebagai 

hukum dan dipertahankan oleh para penguasa yang bukan badan 

legislative. Macam-macam hukum kebiasaan yaitu : 

1. Kebiasaan yang mneimbulkan hukum 

2. Kebiasaan yang mneyebabkan berubahnya hukum yang sedang 

berlaku 

3. Kebiasaan yang menggugurkan hukum yang berlaku.  

Apabila kita telusuri, perbedaan asal antara hukum kebiasaan dan 

hukum adat yaitu yang pertama hukum kebiasaan sebagian besar berasaal 

dari akulturasi antara kebudayaan Barat dan Timur yang diresepsi sebagai 

suatu yang asli, namun belum menjadi tradisi. Sedangkan hukum adat 

menurut asal usulnya bersifat agak sacral dan berasal dari nenek moyang, 

                                                           
50 Prof. Dr. Otje Salman Soemadiningrat, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa  80-81 
51 Ibid., 90 
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agama, serta tradisi rakyat. Dan yang kedua hukum kebiasaan semuanya 

tertulis, sedangkan hukum adat sebagian kecil saja yang tertulis.  

3) Traktat 

Yang dimaksud dengan traktak adalah perjanjian antar Negara. 

Apabila perjanjian itu diadakan oleh dua Negara maka disebut sebagai 

traktak bilateral, sedangkan apabila perjanjian itu diadakan oleh lebih 

dari sua Negara maka disebut traktat multilateral.  Traktat ada yang 

bersifat terbuka da nada yang bersifat tertutup. Traktak yang bersifat 

terbuka adalah suatu perjanjian yang masih memungkinkan menerima 

peserta Negara lain, walaupun traktat tersebut telah berlaku dan Negara 

lain itu tidak ikut serta dalam pembentukannya. Sedangkan traktat yang 

bersifat tertutup, yaitu suatu perjanjian yang sudah tidak mungkin lagi 

diikuti oleh Negara lain yang tidak ikut serta dalam pembentukannya.  

4) Yurisprudensi 

Menurut terminology bahasa, istilah yurisprudensi berasal dari 

bahasa latin, yaitu yurisprudentie. Yurisprudentia berarti ilmu 

pengetahuan hukum, sedangkan Yurisprudentie berarti peradilan atau 

ajaran hukum yang terbentuk oleh peradilan.  

5) Pendapat Ahli Hukum Terkenal 

Istilah doktrin secara umum diartisamakan dengan anggapan ataiu 

pendapat, para ahli hukum terkenal, namun demikian menurut Daud 

Silalahi, dalam perkembangan selanjutnya doktrin tidak hanya datang 
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dari para ahli hukum, melainkan juga dari para ahli bidang lain. Dalam 

lapangan hukum Internasional, anggapan para sarjana hukum merupakan 

sumber hukum yang sangat penting, sebab hal ini diatur dalam pasal 38 

ayat (1) piagam International Court of Justice yang menetapkan bahwa 

“perkara yang diajukan ke Mahkamah Hukum Internasional harus 

diputuskan berdasarkan sumber hukum internasional.  

Disamping sumber-sumber hukum diatas menurut Mac Iver masih 

ada sumber hukum yang kurang lazim atau abnormal yaitu proklamasi 

kemerdekaan dan revolusi.  

 


