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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pernikahan adalah hal yang sakral bagi masyarakat, dengan adanya 

pernikahan maka akan membentuk sebuah ikatan baru antara keluarga yang 

satu dengan keluarga yang lain. Akan tetapi, belakangan ini marak terjadi 

pernikahan dini yang disebabkan hamil di luar nikah, yang mana si lelaki 

harus bertanggung jawab atas kehamilan perempuan tersebut. Menurut 

KPAI ( Komisi Perlindungan Anak Indonesia ), terdapat puluhan anak yang 

mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama lantaran 

sudah hamil duluan. Informasi tersebut berdasarkan data Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun, Jawa Timur yang mencatat bahwa selama bulan Januari 

hingga Oktober 2017 saja, telah ada 37 pasangan yang mengajukan 

permohonan dispensasi nikah disebabkan pasangan wanitanya telah hamil 

duluan.1  

Untuk menutupi aib keluarga, pasangan tersebut dinikahkan 

walaupun usia pasangan tersebut belum meginjak usia ideal untuk menikah 

yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang dimana pihak lelaki minimal 

menginjak usia 19 tahun dan pihak wanita minimal menginjak usia 16 

 
1 Davit Setyawan, “KPAI: Hamil Duluan, Puluhan Anak diBawah Umur Minta 

Dinikahkan”, diakses pada tanggal 20 November 2018, http://www.kpai.go.id/berita/kpai-hamil-

duluan-puluhan-anak-di-bawah-umur-minta-dinikahkan. 
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tahun. 2  Hal ini disebabkan oleh perzinahan yang sering terjadi antara 

pasangan muda-mudi dalam hubungan yang disebut pacaran. 

Hal ini sejalan dengan sebuah penelitian yang membuktikan bahwa 

seks bebas pada kalangan muda-mudi marak terjadi. Pada penelitian 

tersebut disebutkan bahwa di 12 kota di Indonesia menunjukkan 10-31% 

remaja yang belum menikah, sudah pernah melakukan hubungan seksual. 

Di Denpasar, dari 633 pelajar Sekolah Menengah Tingkat Atas (SLTA) 

yang baru duduk di kelas II, 155 orang atau 23,4% mempunyai pengalaman 

hubungan seksual (putra 27% siswa dan putri 18% siswa). 3  Karena 

kurangnya pendidikan agama, dan kurangnya iman akhirnya seringkali 

kalangan muda terjerumus dalam permasalahan ini. 4  Seperti yang 

digambarkan dalam Al-Qur’an, yang berbunyi : 

 

ة  و ات َّب  ُعوا الشَّه و ات  ۖ ف س ْوف  ي  ْلق ْون  غ يًّا 5 ْلٌف أ ض اُعوا الصََّل    ف خ ل ف  م ْن ب  ْعد ه ْم خ 

 

Dalam ayat itu dijelaskan bahwa akan datang setelah generasi para 

Nabi, generasi yang rusak yang mana generasi ini meninggalkan sholat dan 

memperturutkan hawa nafsu. Generasi ini sudah tergambar jelas pada 

 
2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab 2 pasal 7 ayat 1. 
3 Farida, “Pergaulan Bebas dan Hamil Pra Nikah”, Jurnal Analisa Volume XVI, No. 01, 

(Januari - Juni 2009), 126. 
4 Hafidz Muftisany, “Ustadz Darlis Fajar: Menghindari Zina Dengan Menikah”, berita 

online Republika diakses pada tanggal 13 November 2018, 

https://republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/16/02/12/o2f1s53-ustaz-darlis-fajar-menghindari-

zina-dengan-menikah. 
5 Q.S. Maryam [19]:59. 
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generasi muda-mudi zaman sekarang, dimana banyak meninggalkan sholat 

dan memperturutkan hawa nafsu.6 

Maka  dalam menjaga hal itu islam melarang perzinahan, 

sebagaimana firman Allah S.W.T yang berbunyi,  

 

ش ًة و س اء س ب يَلً 7      و ال  ت  ْقر بُواْ الزّ َن  إ نَُّه ك ان  ف اح 

 

Bahkan dalam islam, bagi pezina sangat diharamkan sehingga diatur 

juga hukum bagi pezina, sebagaimana firman Allah S.W.T yang berbunyi, 

 

ٍة ۖ و ال  َت ُْخْذُكْم ِب  م ا ر أْف ٌة ِف  د ين   ْلد  ن ُْهم ا م ائ ة  ج  ٍد م  ُتْم   الزَّان ي ُة و الزَّاِن  ف اْجل ُدوا ُكلَّ و اح  اَّللَّ  إ ْن ُكن ْ

ُم ا ط ائ ف ٌة م ن  اْلُمْؤم ن  ي  8 اِب  ر  ۖ و ْلي ْشه ْد ع ذ  َّللَّ  و اْلي  ْوم  اْْلخ  ُنون  ِب   تُ ْؤم 

 

 Dalam Islam dianjurkan menikah dan melarang perzinahan. Hal ini 

dimaksudakan untuk menjaga akhlak, karena dengan ketiadaannya akhlak 

akan menimbulkan hawa nafsu yang tidak baik. Sehingga dalam menjaga 

akhlak Islam mengatur dengan membuat norma-norma hukum. Karena 

 
6 Hafidz Muftisany, “Ustadz Darlis Fajar: Menghindari Zina Dengan Menikah”, berita 

online Republika diakses pada tanggal 13 November 2018, 

https://republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/16/02/12/o2f1s53-ustaz-darlis-fajar-menghindari-

zina-dengan-menikah. 
7 Q.S. Al-Isra’ [17]:32. 
8 Q.S. An-Nur [24]:2. 
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hukum dan akhlak merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. 

Agama Islam tanpa akhlak bukanlah agama islam. 9 

Perzinahan dalam zaman sekarang biasa disebut dengan seks bebas. 

Dimana seks bebas ini sangat marak terjadi dikalangan muda-mudi. Pada 

akhirnya ketika si pasangan wanita hamil, maka si pria harus 

bertanggungjawab untuk menikahi wanita tersebut. Kemudian terjadilah 

pernikahan dini yang sampai hari ini masih sering terjadi. Seperti yang 

penulis kutip dari JawaPos.com, bahwa pernikahan dibawah umur ideal, 

atau biasa disebut dengan dispensasi nikah semakin tinggi. Salah satu 

daerah yang angka dispensasi nikahnya tinggi adalah kabupaten Kediri, 

Jawa Timur. Dimana angka tersebut naik sampai 119 pasangan pada 

sepuluh bulan terakhir di tahun 2017, ironisnya adalah 85 % diantaranya 

ternyata sudah hamil di luar nikah.10  

Sejatinya pernikahan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974 tentang perkawinan, dimana adanya perkawinan bertujuan 

membentuk sebuah ikatan antara suami dan istri dalam membuat sebuah 

keluarga yang utuh berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam 

Undang-Undang juga dijelasakan bahwa perkawinan yang sah apabila 

perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan 

masing-masing dan dicatat oleh lembaga yang berwenang menurut Undang-

 
9 M.Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia 

, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1990), 18-19. 
10 Dimas Riyandi,“Jumlah ABG Nikah Makin Marak, Kebanyakan Karena Hamil Duluan”, 

diakses pada tanggal 16 oktober 2018, https://www.jawapos.com/jpg-today/29/06/2017/jumlah-

abg-nikah-makin-marak-kebanyakan-karena-hamil-duluan. 
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Undang.  Menariknya, banyaknya permohonan dispensasi nikah yang sering 

dikabulkan oleh hakim, disebabkan hakim sebagai lembaga yudikatif yang 

harus tetap menegakkan keadilan dan juga sudah melihat keadaan si 

perempuan yang terlanjur hamil. Di lingkungan Peradilan Agama, pada 

prakteknya para hakim banyak menggunakan Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) sebagaimana instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang mana 

KHI sebagai hukum materiil dari salah satu hukum positif yang berlaku di 

Indonesia.11 Di dalam KHI, pasal mengenai menikahi wanita hamil terdapat 

pada Pasal 53 Ayat 1 dimana disebutkan bahwa seorang wanita yang hamil 

di luar nikah dapat di kawinkan dengan pria yang menghamilinya.12 Dalam 

ayat tersebut menggunakan frasa “dapat” yang menunjukan norma hukum 

yang bersifat kebolehan. Sehingga perempuan yang hamil di luar nikah 

secara tidak langsung dibolehkan menikah dengan lelaki yang 

menghamilinya maupun lelaki yang bukan menghamilinya.13 

Dalam hal ini, penulis banyak menemukan putusan atau penetapan 

Pengadilan Agama dalam permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar 

nikah yang dikabulkan oleh Pengadilan tersebut. Menurut data yang diambil 

penulis dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, pada bulan Januari 

hingga Oktober 2018 terdapat 216 perkara permohonan dispensasi kawin 

 
11 Instruksi presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. 
12 Kompilasi Hukum Islam bab VIII. 
13 Aladin, “Pernikahan Hamil di Luar Nikah Dalam Perspektif  Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) dan Fiqih Islam di Kantor Urusan Agama “, Jurnal Masalah - Masalah Hukum, Vol. 46 No. 

3, (Juli 2017),  239-248. 
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yang masuk, dan yang sudah selesai dan diputus baru sekitar 99 kasus saja.14 

Seperti contoh penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor : 

0629/Pdt.P/2017/PA.Kab.Kdr. 15 Pemohon mengajukan permohonan 

dispensasi nikah untuk anak perempuannya yang masih berusia 15 tahun 

yang kemudian telah berhubungan dengan pacar anaknya sampai 

melakukan hubungan suami istri sehingga anak perempuannya tersebut 

telah hamil 8 bulan. Kemudian Pengadilan tersebut mengabulkan 

permohonan pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim. 

Dalam perkembangan hukum Islam permasalahan mengenai 

menikahi wanita hamil sudah menjadi perdebatan sejak dulu. Imam 4 

Mazhab pun berbeda pendapat mengenai menikahi wanita hamil. namun 

kemudian penulis tertarik untuk membandingkan pendapat Mazhab Syafi’i 

dan Mazhab Maliki, dikarenakan dari kedua Mazhab tersebut memiliki 

perbedaan yang paling mencolok dalam masalah ini. Menurut Mazhab 

Syafi’i, diperbolehkan menikahi wanita hamil akibat zina baik bagi laki-laki 

yang menzinahinya maupun laki-laki yang bukan menzinahi wanita 

tersebut. Pendapat Imam Syafi’i ini kemudian menjadi salah satu landasan 

dari terbentuknya KHI Pasal 53 Ayat 1. 16  Sedangkan menurut Mazhab 

Maliki, tidak sah pernikahan bagi wanita hamil akibat zina baik bagi laki-

laki yang menzinahinya maupun laki-laki yang bukan menzinahinya dan 

 
14 Laporan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 2018, dikases pada tanggal 20 November 

2018, https://pa-kedirikab.go.id/pa-kabkediri-kat-sub-99-laporan-perkara.html. 
15 Direktori Putusan Mahkamah Agung, diakses pada tanggal 17 Oktober 2018, 

https://putusan.mahkamahagung.go.id. 
16 Aladin, “Pernikahan Hamil di Luar Nikah Dalam Perspektif  Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) dan Fiqih Islam di Kantor Urusan Agama”, 239-248. 



 

7 
 
 

apabila sudah terjadi harus dibatalkan demi hukum.17 Dalam  berpendapat 

tentunya para ulama mempunyai dalil-dalil untuk mendukung pendapatnya 

tersebut. 

Dengan adanya perdebatan-perdebatan mengenai masalah ini, dan 

melihat kondisi zaman, banyak kasus dimana wanita hamil diluar nikah 

bukan hanya disebabkan oleh perzinahan. Ada yang disebabkan 

pemerkosaan oleh laki-laki yang tidak jelas keberadaanya. Kemudian 

datang seorang laki-laki dengan niat baiknya yang kemudian menikahi 

wanita tersebut demi menutupi aib keluraganya dan menafkahi calon bayi. 

Akan tetapi, adakah dalil yang membenarkan perbuatan lelaki tersebut ? 

sedangkan pendapat ulama yang ada, berbeda satu sama lain mengenai 

menikahi wanita hamil. Lalu, manakah dari pendapat-pendapat tersebut 

yang sesuai dengan konteks zaman sekarang ? 

Sejalan dengan pertanyaan di atas, penulis menemukan salah satu 

ijtiha>>d  ulama dari Prof. Dr. Syekh Yusuf Qhardawi dengan menggunakan 

metode ijitiha>d intiqa>i>, yaitu memilih salah satu pendapat terkuat dari 

pendapat-pendapat Imam Mazhab yang bertentangan dengan meneliti 

kembali dalil-dalil yang dijadikan pedoman dan yang paling sesuai dengan 

tuntutan zaman.18 

 
17 Amir Abdul Azizi, Al-Akhwal As-Syakhsiyyah Fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyah, (Mesir: 

Daar Al-Kutub Al-arabi, 1961), 26. 
18 Kasuwi Saiban, “Metode Intiqa>i> dan Insya>i> Sebuah Solusi Pembentukan Madzhab Fiqh 

Kontemporer di Indonesia”, Ulumuddin,Vol. VI, Tahun IV, (Januari-Juni 2010), 507.  
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Dengan melihat penjelasan-penjelasan di atas penulis tertarik untuk 

mengkaji kedua pendapat dari Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki 

mengenai menikahi wanita hamil. Dengan menerapkan metode ijtha>d 

intiqa>i> terrhadap kedua pendapat itu, penulis berharap mendapatkan hukum 

mengenai wanita hamil yang sesuai dengan zaman sekarang.  

Oleh karena itu, penulis berangkat dari masalah-masalah di atas dan 

mengambil penelitian lebih lanjut dengan judul PENERAPAN METODE 

INTIQA<I< PADA HUKUM MENIKAHI WANITA HAMIL 

(PENDAPAT MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI’I). 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa pendapat dan landasan hukum Mazhab Maliki dan Mazhab 

Syafi’i mengenai hukum menikahi wanita hamil ? 

2. Bagaimana penerapan metode intiqa>i> terhadap hukum menikahi 

wanita hamil dari dua pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab    

Syafi’i ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pandangan dan landasan hukum Mazhab 

Maliki dan Mazhab Syafi’i mengenai hukum menikahi 

wanita hamil. 

b. Untuk mengetahui cara penerapan metode intiqa>i> terhadap 

menikahi wanita hamil dari dua pendapat Mazhab Maliki 

dan Mazhab Syafi’i. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap bisa 

memberikan kontribusi terhadap pengembangan 

pengetahuan dalam hukum islam mengenai fiqih dan ushul 

fiqh. dan juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau 

referensi bagi penelitian-peneltian yang akan datang dengan 

tema yang serupa dan tentu lebih mendalam. 

b. Manfaat Praktis 

Bagi penulis sendiri, penelitian ini memenuhi salah 

satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir di Fakultas 

Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Serta 

diharapkan mampu menjadi solusi dikalangan masyarakat 

yang  berbeda pendapat tentang hukum menikahi wanita 

hamil. 

D. Kajian Penelitian Terdahulu 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa 

penelitian terdahulu yang penulis temukan dengan kesamaan tema, 

diantaranya ditulis oleh Muhammad Tamyiz Ridho dengan judul 

Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina (Menurut Undang-Undang Tahun 

1974 dan Fatwa MUI DKI Tahun 2000)19, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 

 
19 Skripsi s1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014. 
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2014. Pada penelitian tersebut, Muhammad Tamyiz Ridho lebih 

menekankan hukum menikahi wanita hamil akibat zina menurut Fatwa MUI 

DKI tahun 2000 dan Undang-Undang tahun 1974, dan mengkaitkannya 

dengan pandangan para ulama. Dan juga mengkaji mengenai hak waris pada 

anak yang dilahirkan dari hasil zina tersebut 

Kemudian, penelitian dengan tema yang sama juga penulis temukan 

dalam penelitian yang di tulis oleh Aris Setyawan dengan judul Analisis 

Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Dengan Pria Yang Tidak 

Menghamilinya (Studi Kasus di Desa Menang Kecamatan Jambon 

Kabupaten Ponorogo)20 mahasiwa jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam di 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo pada tahun 2015. 

Pada peneltian tersebut, Aris Setyawan lebih menekankan terhadap kasus 

pernikahan terhadap wanita hamil oleh pria yang bukan menghamilinya di 

Desa Menang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Dan juga 

memaparkan analisis hukum islam terhadap kasus pernikahan wanita hamil 

oleh pria yang bukan menghamilinya di desa Menang Kecamatan Jambon 

Kabupaten Ponorogo. 

Berdasarkan penelitian yang penulis temukan, tidak ditemukan tema 

yang sama dengan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu mencari hukum 

menikahi wanita hamil dengan menerapkan metode ijtiha>d intiqa>i>, sehingga 

hukum menikahi wanita hamil diharapkan akan sesuai dengan zaman 

sekarang. Maka berangkat daripada itu, penulis mengambil penelitian 

 
20 Skripsi S1 STAIN Ponorogo, 2015. 
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dengan judul PENERAPAN METODE INTIQA<I< PADA HUKUM 

MENIKAHI WANITA HAMIL ( PENDAPAT MAZHAB MALIKI 

DAN MAZHAB SYAFI’I ). 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian 

hukum normatif, yang disebut juga sebagai penelitian kepustakaan 

atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan 

hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan 

hukum yang lain.21 Dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan 

pustaka atau data sekunder dan tersier berupa buku-buku, kitab-

kitab, Undang-Undang, jurnal, berita dan surat kabar, dan karya 

ilmiah lainnya dengan tema yang serupa dan berhubungan dengan 

judul ini. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Sekunder 

Data sekunder berupa pendapat-pendapat atau teori-

teori yang diperoleh dari literatur hukum, penyelidikan 

kitab-kitab yang berkaitan dengan penelitian, hasil 

penelitian-penelitian terdahulu, jurnal, artikel ilmiah, dan 

 
21 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, ( Jakarta: PT.Raja 

Grafindo Persada, 2004), 14. 
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website yang terkait dengan penelitian. Berikut ini adalah 

sumber data sekunder yang penulis gunakan : 

a) Mazhab Maliki 

Pendapat-pendapat dari mazhab maliki penulis 

banyak mengambil dari : kitab al-Ha>wi> al-Kabi>r 

karya Imam Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin 

Habib al-Mawardi  al-Bashri, asy-Syarh as-Sagi>>r 

karya Ahmad ad-Dardir. 

b) Mazhab Syafi’i 

Pendapat-pendapat dari Mazhab Syafi’i penulis 

banyak mengambil : kitab al-Ha>wi> al-Kabi>r karya 

Imam Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib 

al-Mawardi  al-Bashri, ar-Risa>lah karya Imam 

Syafi’i. 

b. Data Tersier 

Data tersier berupa bahan bacaan lain berupa 

literatur-literatur atau kitab-kitab dan karya ilmiah yang 

diambil sebagai pendukung dari data sekunder. Data tersier 

yang penulis gunakan berasal dari Fatwa-Fatwa 

Kontemporer karya Prof. Dr. Syekh Yusuf Qhardawi, kitab-

kita Fiqih dan Ushul Fiqih, dan juga buku atau kitab dan 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, untuk pengumpulan data terkait hukum 

menikahi wanita hamil, penulis mengambil dari buku-buku atau 

kitab-kitab klasik arab, buku, jurnal, dan artikel yang memiliki 

relevansi pada tema dan permasalahan yang dikaji. 

4. Metode Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode ijtiha>d intiqa>i>. Yaitu melakukan penelitian dengan 

mengambil dua pendapat ulama yang berbeda terhadap suatu kasus 

yang kemudian mengambil satu pendapat yang lebih kuat untuk 

digunakan atau sesuai dengan konteks zaman sekarang. Dalam 

kasus ini penulis menggunakan dua pendapat ulama Mazhab Syafi’i 

dan Mazhab Maliki yang memiliki perbedaan satu sama lain, yang 

kemudian pada penelitian ini penulis menggunakan metode ijtiha>d 

intiqa>i> untuk penerapan kedua pendapat ini. 

F. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini, untuk memudahkan penulis maka penulis 

membuat sistematika pembahasan yang disusun sebagai berikut : 

Bab pertama, yaitu pendahulan. Pada bab ini berisi tentang latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metode 

penelitian, sistematika pembahasan. 
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Bab kedua, yaitu kajian teori. Pada bab ini berisi tentang pengertian-

pengertian dari beberapa istilah yang terkait dengan penelitian ini. Dan juga 

berisi tentang kajian teoritik terkait penelitian ini 

Bab ketiga, yaitu hasil penelitian dan analisis. Pada bab ini berisi 

tentang jawaban-jawaban penulis dari rumusan masalah penelitian ini 

terkait pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i mengenai hukum 

menikahi wanita hamil, yang kemudian dilanjutkan oleh penulis dengan 

menerapkan metode intiqa>i> terhadap kedua pandangan Mazhab Maliki dan 

Mazhab Syafi’i mengenai menikahi wanita hamil. 

Bab keempat, yaitu penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan 

penulis terhadap penelitian ini dan dilanjutkan dengan saran untuk 

mengembangkan penelitian lebih lanjut.


