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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan hal yang penting dan sakral bagi setiap 

manusia yang menjalaninya, adapun diantara tujuan dari pernikahan itu 

sendiri adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan pada 

akhirnya terciptalah suasana yang bisa menyenangkan hati bagi suami istri 

dan seluruh anggota keluarga. Agama Islam dengan segala kesempurnaannya 

memandang pernikahan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan 

manusia, dan Islam juga memandang pernikahan merupakan kebutuhan yang 

mendasar, serta suatu ikatan suci atau perjanjian suci antara laki-laki dan 

perempuan. Di samping hal itu pernikahan adalah sarana yana terbaik untuk 

mewujudkan kasih sayang sesama manusia yang nantinya diharapkan dengan 

pernikahan tersebut bisa melestarikan kehidupan manusia di dunia iniyang 

pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit terkecil dalam 

kehidupan masyarakat.
1
 

Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan 

manusia terutama dalam pergaulan hidup masyarakat. Pernikahan adalah 

jalan yang mulia untuk mengawali kehidupan berumah tangga. Pada dasarnya 

pernikahan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang sesuai dengan 

keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang 
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rukun, tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis mahluk 

ciptaan Allah ta’ala. 

Sebenarnya pertalian dalam suatu pernikahan adalah suatu pertalian 

yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja 

antara suami istri serta keturunannya akan tetapi juga kepada keluarga dan 

masyarakat pada umumnya. Dalam pergaulan hidup antara suami dan istri 

yang kasih-mengasihi, akan berpindahlah kebajikan itu kepada semua 

keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka akan menjadi satu dalam 

segala urusan, tolong menolong dalam hal kebajikan, dan saling melindungi 

dari kejahatan. Selain itu, dengan adanya pernikahan seseorang akan 

terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.
2
 

Selain semua yang dikemukakan di atas, pernikahan dalam 

kenyataannya bukan saja masalah yang bersifat pribadi semata, lebih jauh lagi 

pernikahan juga dimaksudkan serta berfungsi dalam membentuk 

kemaslahatan umat manusia.  

Di samping itu semua, selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan 

rohani, pernikahan juga ditujukan untuk melanjutkan keturunan serta sebagai 

penerus kelangsungan keberadaan manusia. Hal inilah yang membuat seorang 

anak menjadi penting dalam suatu lingkungan keluarga, selain sebagai 

penerus keberadaan manusia serta menjadi penghibur dikala susah dan lelah 

bagi orang tua. Namun pada hakikatnya anak merupakan anugerah dan 
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amanah yang telah dititipkan oleh sang pencipta alam semesta yaitu Allah 

Subhanahu wata’ala. 

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat 

berarti, karena anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak 

merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak 

merupakan harapan bagi orang tua untuk menjadi sandaran ketika berusia 

lanjut serta anak dianggap sebagai modal untuk meningkatkan taraf hidup 

ehingga dapat mengangkat status sosial orang tua. 

Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, anak adalah 

sebagai penerus ketika orang tua meninggal dunia. Anak mewarisi tanda-

tanda kesamaan dari orang tuanya baik secara fisik maupun tingkah laku, 

termasuk ciri khas, baik atau buruk, tinggi ataupun rendah. Anak adalah 

belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.
3
 Begitu pentingnya 

keberadaan anak dalam kehidupan manusia, maka Allah ta’ala 

mensyari’atkan adanya pernikahan. Pensyari’atan pernikahan memiliki tujuan 

antara lain berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, 

menghindarkan diri dari penyakit dan membentuk keluarga sakinah 

mawaddah warohmah. Sebagaimana dalam firman Allah Ta’ala yang 

berbunyi: 
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Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendri supaya kamu cenderung dan 

merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa 

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikin itu terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.
4
 (Qs. ar-Rum: 21). 

 

Dalam Islam telah diatur secara terperinci berbagai hal yang berkaitan 

dengan pernikahan baik tentang siapa dengan siapa, bagaimana proses 

pernikahan tersebut dilaksanakan, serta syarat dan rukun yang harus dipenuhi 

sehingga suatu proses pernikahan dapat dinyatakan sah. Jika di kemudian hari 

muncul berbagai permasalahan yang disebabkan oleh berbagai hal di atas, 

maka suatu akad bisa dibatalkan demi hukum. Adapun salah satu penyebab 

pernikahan dibatalkan adalah jika seorang suami ingin berpoligami namun ia 

tidak memiliki izin yang sah dari Pengadilan Agama untuk berpoligami maka 

pernikahannya dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat pernikahan. Selain 

syarat sah nikah yang tidak terpenuhi, hubungan sedarah juga merupakan 

alasan yang dapat membatalkan pernikahan. Permasalahan yang kemudian 

muncul adalah bagaimana jika pernikahan tersebut telah dibatalkan demi 

hukum (fasakh)
5
 yang disebabkan karena suami istri diketahui memiliki 

hubungan sedarah sementara pasangan tersebut telah memiliki anak. Apakah 

anak tersebut berhak dinasabkan kepada kedua orang tua yang telah di fasakh, 

atau kepada salah satu orang tua, atau bahkan dia tidak memiliki hak nasab 

sama sekali sehingga dalam kewarisan dia juga tidak memiliki hak apapun. Hal 

ini merupakan masalah tersendiri bagi kehidupan anak selanjutnya, baik bagi ia 
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sendiri maupun bagi anggota keluarga yang lain. Kejelasan dari masalah ini 

harus ada, sehingga kemungkinan berbagai konflik yang akan timbul bisa 

dihilangkan. Dalam kitab al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu Wahbah al-Zuhaili 

mengatakan:  

ونسب الولد من امه ثا بت يف كل حاال ت الوالدة شرعية اوغري شرعية اما 
ن طريق الزواج الصحيح او الفا سد او الوطء نسب الولد من ابيه فال يثبت اال م

 بشبهة فقا ل رسول اهلل : الولد للفراش وللعا هر احلجر 
Artinya:  “Nasab anak tetap dikaitkan kepada ibu yang telah melahirkannya,   

nya saja ada kalanya nasab anak dikaitkan dengan ayahnya dalam 

beberapa keadaan yaitu dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang 

fasid ataupun wathi’ syubhat, sebagaimana yang disabdakan oleh 

Rasulullah “Setiap  anak dinisbatkan kepada orang yang menggauli 

istri (ayah dari anak yang lahir)”.
6
  

 

 Dalam hal ini juga berlaku kepada pernikahan sedarah di mana jika 

ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang mempunyai 

hubungan sedarah baik itu melalui hubungan senasab, sesusuan maupun 

semenda yang mana mereka belum mengetahui bahwa mereka mempunyai 

hubungan darah maka ketika itu pernikahannya tetap dianggap sah. Akan tetapi 

jika di kemudian hari mereka mengetahui hal tersebut maka pernikahannya 

harus segera difasakh atau dibatalkan. Jika telah terjadi hubungan suami istri 

maka bukan disebut sebagai perzinahan akan tetapi dipandang sebagai Wathi’ 

Syubhat yaitu berjima’ yang tidak disifati dengan kebolehan dan keharaman, 

misalnya seorang laki-laki menyangka bahwa perempuan lain adalah istrinya 

lalu ia menjima’nya dan para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya.  

                                                             
6
  Wahbah al- Zuhaili, al-Fiqh al- Islamiy wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997),  jilid 

ke- IX, cet. ke-II, h. 93. 
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Kemudian anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut adalah anak 

yang sah, dimana pertalian nasab dan waris tetap berkaitan dengan ayahnya.
7
 

Sementara menurut Jumhur Ulama telah bersepakat bahwa pertalian nasab dan 

waris anak berkaitan dengan kedua orang tuanya yaitu ayah dan ibunya.
8
 

Berawal dari permasalahan di atas maka peneliti hendak meneliti lebih 

jauh tentang status nasab anak serta lebih khusus pada masalah waris bagi anak 

yang orang tuanya diceraikan akibat pernikahan sedarah dan peneliti 

mengangkat penelitian ini dengan judul “Status Hak Kewarisan Seorang 

Anak Dari Pernikahan Sedarah Menurut Perspektif Fiqih Kontemporer 

Studi Analisis Pendapat Wahbah al--Zuhaili Dalam Kitab Al-Fiqh          

al-Islam wa Adillatuhu”. 

 

B.   Rumusan Masalah 

Dari latar belakang penelitian di atas dapat dirumuskan berbagai 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana status nasab anak yang dilahirkan dari pernikahan sedarah     

menurut pendapat Wahbah al- Zuhaili? 

2. Bagaimana status waris anak dari pernikahan sedarah menurut pendapat 

Wahbah al-Zuhaili? 

 

C.   Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar 

pembahasan yang ada tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok 

                                                             
7
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8 Ibid, h. 107. 
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permasalahan, di samping itu juga untuk mempermudah melaksanakan 

penelitian. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk membatasi penelitian 

dengan hanya fokus membahas permasalahan tentang status nasab anak dan 

status hak waris anak dari pernikahan sedarah. 

 

D.  Tujuan Penelitian 

Berangkat dari beberapa uraian di atas, maka dalam pembahasan 

selanjutnya perlu diketahui apa sebenarnya tujuan dari penelitian ini. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui status nasab anak yang dilahirkan dari pernikahan 

sedarah menurut Wahbah al-Zuhaili. 

2. Untuk mengetahui bagaimana status waris anak dari pernikahan sedarah 

menurut Wahbah al-Zuhaili. 

 

E.   Kegunaan Penelitian 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Mampu memberikan penjelasan dalam ruang lingkup hukum 

kekeluargaan dalam Islam sehingga dapat digunakan sebagai landasan 

teoritis berikutnya jika nanti ada permasalahan yang sama muncul. 

2. Secara Praktis 

a) Bagi Peneliti 

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang 

inshaallah pada kemudian hari berguna bagi peneliti jika sudah 



 8 

memulai hidup berkeluarga pada khususnya dan hidup bermasyarakat 

pada umumnya. 

b) Bagi Masyarakat 

Bermanfaat sebagai input (masukan) dalam menyelesaikan 

permasalahan yang terjadi pada suatu keluarga yang mempunyai 

permasalahan yang serupa dengan penelitian ini. 

c)  Bagi Lembaga 

Sebagai bahan masukan bagi suatu lembaga dan merupakan 

dokumen yang bisa dijadikan sumber pustaka. 

 

F.  Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research), 

yaitu suatu penelitian yang berusaha menggali teori-teori yang telah 

berkembang dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan suatu masalah, mencari 

metode-metode, teknik dalam penelitian yaitu dalam mengumpulkan data, 

memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih serta 

untuk menghindarkan terjadinya duplikasi  yang tidak diinginkan dengan 

mengarah pada pengembangan konsep dan fakta yang ada.
9
 

1. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif, hal ini karena data yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak 

berbentuk angka atau tidak dapat diangkakan, karena dalam menganalisis 

data adalah dengan menggunakan kata-kata bukan dalam bentuk angka-
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angka (rumusan statistik).
10

 Dalam hal ini datanya adalah berupa teori-teori 

atau konsep-konsep tentang status hak waris anak dari pernikahan yang 

fasakh karena hubungan sedarah ditinjau dari hukun Islam. 

1) Sumber Data 

Sumber data penelitian ini adalah berupa bahan kepustakaan yang 

berwujud buku, kitab, peraturan perundang-undangan, ensiklopedi, 

jurnal dan sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah ini. 

Sumber data tersebut dibagi dalam dua kelompok yaitu: 

a) Bahan Primer: yaitu bahan pustaka yang berisi pengertian tentang 

fakta yang telah diketahui maupun ide-ide, yaitu mencakup buku, 

undang-undang hukum Islam serta kitab-kitab fiqih berbagai madzhab 

yang dijadikan bahan penelitian yaitu: 

1) Al Fiqh al Islam wa Adillatuhu karya Wahbah al-Zuhaili. 

b) Bahan Sekunder: yaitu bahan pustaka yang berisi informasi 

tentangsumber bahan primer yaitu buku, penjelasan perundang-

undangan, ensiklopedi hukum dan kamus hukum.
11

 Bahan sekunder 

itu antara lain:  

1) Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq 

2) Halal dan Haram dalam Islam karya Yusuf al- Qordlawi 

3) Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia 

karya DR. Abdul Gani Abdullah. 

4) Al-Fiqh Madzahibul Arba’ah karya Abdurrahman Al-jaziri 
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 Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek  (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta,2003), cet. ke XII, h. 31. 
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5) Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap karya A.W. 

Munawwir serta data lain yang mempunyai keterkaitan dalam 

pembahasan status hak waris anak dari pernikahan sedarah.  

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan.
12

 Untuk teknik pengumpulan data dalam 

jenis penelitian pustaka, langkah-langkah awal yang harus dilakukan oleh 

peneliti adalah: 

a. Mencari dan menemukan data-data yang berkaitan dengan pokok  

permasalahan. 

b. Membaca dan meneliti data-data yang didapat untuk memperoleh data yang 

lengkap sekaligus terjamin. 

c. Mencatat data secara sistematis dan konsisten. Pencatatan yang teliti sangat 

diperlukan karena manusia mempunyai daya ingatan yang sangat terbatas.
13

 

H. Teknik Analisis  Data 

Adapun teknik analisa dalam penelitian ini, sesuai dengan data yang 

diperoleh maka peneliti menggunakan teknik analisa isi atau kajian isi 

(content analysis), yaitu suatu metode yang digunakan untuk menarik 

kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan 

secara obyektif serta sistematis dengan tujuan untuk membandingkan antara 

satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama. 
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Pemahaman terhadap data tersebut kemudian akan disajikan dengan 

menggunakan metode deskriptif, yaitu digunakan untuk mendeskripsikan 

segala hal yang berkaitan dengan pokok pembicaraan secara sistematis faktual 

dan akurat mengenai faktor-faktor dan sifat-sifat serta hubungan fenomena 

yang diselidiki. Dari sinilah akhirnya diambil sebuah kesimpulan umum yang 

berasal dari data-data yang ada. 

Kemudian dari kesimpulan yang masih umum tersebut, peneliti akan 

menganalisa lebih khusus lagi dengan menggunakan teknik analisa deduktif, 

yaitu analisis yang berangkat dari teori-teori umum tentang pernikahan 

sedarah, kemudian dikemukakan kenyataan  yang bersifat khusus, yakni 

tentang status hak waris seorang anak dari pernikahan sedarah tersebut. 

I. Sistematika Penulisan 

Tujuan pokok laporan hasil penelitian adalah untuk mempertanggung 

jawabkan kegiatan penelitian yang telah dilakukan dan menyebarluaskan 

hasil penelitian kepada pihak lain. Oleh sebab itu laporan hasil penelitian 

perlu disusun secara jelas dan lengkap, serta mengikuti rambu-rambu yang 

berlaku, agar mudah diterima oleh pembaca. 

Sistematika pembahasan adalah merupakan rangkaian urutan 

dari beberapa uraian sistem pembahasan dalam suatu tulisan ilmiah. Dalam 

kaitannya dengan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari lima bab, yang 

disusun secara sistematis sebagai berikut: 

BAB I   : Terdiri dari pendahuluan yang menerangkan latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 
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kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II: Biografi Wahbah al-Zuhaili tentang: riwayat hidup, pendidikan, 

guru dan murid, karya-karya serta cara berfikir.  

BAB III: Tinjauan umum tentang status nasab dan hukum waris dalam 

Islam dari pernikahan sedarah 

BAB IV: Hasil penelitian yang berisi tentang status nasab anak dan status 

hak waris anak. 

BAB V: Penutup yang terdiri dari kesimpulan secara menyeluruh dan 

saran-saran atas pembahasan penelitian ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

 


