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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup

mengikuti nalurinya, tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan

manusia, Allah adakan hukuman sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan

laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan saling meridhai, dengan

upacara ijab qabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai dan dengan

dihadiri para sanksi.1

Sebagaimana kita ketahui, bahwa orang tua merupakan lingkungan

pendidikan yang pertama karena dalam keluarga inilah anak pertama-tama

mendapat didikan dan bimbingan. Dan lingkungan yang terutama karena

sebahagian besar kehidupan anak adalah dalam keluarga, sehingga pendidikan

yang paling banyak diterima anak adalah dalam keluarga.

Tugas utama dari keluarga dari pendidikan anak merupakan peletak dasar

bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Sifat dan tabiat anak

sebagian besar diambil dari kedua orang tuanya dan dari anggota keluarga

lainnya. Disinilah peran orang tua untuk memperhatikan kepentingan anaknya.2

Allah SWT menciptakan dunia dan seluruh makhluk yang mendiami

jagad raya ini dibentuk dan dibangun dalam kondisi berpasang-pasangan.

1 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Bandung: PT.Alma’arif, 1980), h. 7-8

2 Kartini Kartono, Psikologi Anak, (Jakarta: Mandar Maju, 1999), h. 225
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Demikian pula manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan yaitu pria dan

wanita serta dilengkapi dengan kebutuhan biologisnya. Allah menyukai segala hal

yang baik yang akan membawa kepada kemaslahatan umat manusia, hal itu

dituangkan oleh Allah melalui larangan-Nya berbuat zina bahkan mendekatinya

sekalipun adalah haram. Jika aturan ini dilanggar maka konsekuensinya akan

mendapatkan hukuman baik di dunia maupun diakhirat.

Hukuman yang dimaksud adalah manakala seorang pria dan wanita

memenuhi kebutuhan biologisnya tanpa ikatan yang sah yaitu pernikahan.

Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di definisikan dalam

Pasal (1)“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.3

Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka orang tua

membina dan memelihara anaknya dengan cinta kasih, perhatian yang cukup

termasuk pendidikan, kesehatan dan kecakapan. Setiap anak dapat atau mampu

memikul tanggung jawab di masa depan, maka perlulah seorang anak tersebut

mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan

berkembang baik jasmani atau rohani maupun sosial.

Namun tidak demikia halnya, kadang kala kehadiran seorang anak tidak

selamanya mengandung kebahagiaan, hal ini dapat terjadi jika si anak membuat

aib yang fatal bagi keluarga seperti anak yang hamil di luar nikah akibat pergaulan

3 Undang-Undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 1
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yang bebas. Dengan adanya perbuatan aib tersebut, banyak orang tua yang salah

dalam memberikan hukuman terhadap anaknya, bahkan tidak sedikit dari sikap

orang tua tersebut menambah beban sang anak dan juga dapat menambah aib

keluarga.

Dalam surah An-Nisa’ ayat 16, Allah SWT telah memberikan pedoman

terhadap penyelesaian dalam pemberian hukuman bagi yang hamil di luar nikah

(berzina). Hal ini sesuai dengan firman Allah:

                
   

Artinya: “Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara
kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika
keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka.
Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha
Penyayang”.(Q.s An-Nisa: 16)

Ayat di atas menjelaskan bagaimana Islam dalam memberlakukan

hukuman bagi pezina harus dihukum dengan sangat keras, karena menimbulkan

efek buruk yang memanjang. Dalam Islam ada beberapa bentuk hukuman bagi

pezina, yakni didera, dirajam dan diasingkan.4 Kemudian hasil perbuatan zina

tersebut mengakibatkan putusnya hubungan nasab antara anak dan ayahnya,

hilangnya hak waris terhadap ayah, dan lain sebagainya.5

Namun dalam kenyataan masyarakat, hukuman bagi para pezina

terkadang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, khususnya

4 Ahmad Wardih Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 29-
33

5 Saleh Al-Fauzan, Fiqih Sehari-hari, ( Jakrta: Gema Insani, 2006), Cet. Ke- 1, h. 828
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yang terjadi di Kelurahan Pulau Kijang yang berada di Kecamatan Reteh

Kabupaten Indragiri Hilir, yang mayoritas penduduknya dihuni oleh Suku Banjar,

Jawa, Bugis, Batak, Minang, China dan Melayu.

Sebagai Kelurahan yang penduduknya heterogen dan para orang tua

mereka yang terlalu sibuk dengan aktivitasnya, sehingga dalam memberikan

perhatian dan pengawasan dalam tingkah laku anaknya tidak maksimal. Misalnya

dalam memperhatikan pergaulan anak sehingga mengarah pada pergaulan sex

bebas. Dalam pergaulan bebas ini orang tua dituntut untuk mengambil sikap atas

perbuatan anaknya, terutama anaknya yang hamil di luar nikah.

Adapun motif/faktor yang menyebabkan orang tua mengambil atau

memberikan sanksi terhadap anaknya yang hamil di luar nikah adalah:

1. Mengajarkan anak memiliki sikap tanggung jawab.

2. Agar perbuatan tersebut tidak ditiru oleh generasi lain.

3. Sebagai bentuk hukuman.

Kebanyakan bentuk sanksi orang tua terhadap anaknya yang hamil di luar

nikah adalah orang tua meminta kepada laki-laki yang menghamili anaknya untuk

segera meminangnya, kemudian setelah resepsi peminangan usai, keluarga dari

pihak perempuan meminta kepada pihak laki-laki yang meminangnya agar

membawa anak perempuannya tersebut ikut sertanya, hingga menunggu kapan

tiba waktunya pernikahan.

Menurut salah satu tokoh masyarakat setempat yaitu bapak Abdul Wahib,

mengatakan “Bahwa bentuk dari sanksi orang tua untuk membiarkan anaknya

dibawa oleh lelaki yang menghamilinya tanpa adanya proses pernikahan yang sah
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adalah suatu bentuk sanksi yang dibuat oleh orang tua mereka agar mereka dapat

merasakan beban dan tanggung jawab yang besar dari perbuatan mereka.“6

Ternyata sanksi orang tua terhadap anaknya yang hamil di luar nikah

tersebut tidak hanya berupa itu saja, bahkan ada sebahagian dari orang tua anak

yang tidak pernah bisa menerima kehadiran menantu dan seorang cucu dari hasil

perbuatan sex bebas, sehingga sebahagian dari orang tua tersebut tidak lagi

menggagap mereka sebagai anaknya.7

Pengusiran yang dilakukan oleh orang tua terhadap perempuan yang hamil

di luar nikah tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberikan sanksi yang

tegas agar tidak ditiru oleh generasi yang lain. Tetapi sikap tersebut justru

berakibat membuat anak-anak mereka menjadi lebih terjerumus ke dalam

kesalahan dan perbuatan dosa yang berkepanjangan.

Setelah penulis melihat fenomena yang terjadi yaitu pengusiran orang tua

terhadap perempuan yang hamil di luar nikah di Kelurahan Pulau Kijang

Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir maka penulis tertarik dan mencoba

untuk mengungkap permasalahan tersebut melalui tulisan ilmiah dengan judul

“PENGUSIRAN ORANG TUA TERHADAP PEREMPUAN YANG HAMIL

DI LUAR NIKAH DI PULAU KIJANG DITINJAU MENURUT HUKUM

ISLAM.

6 Abdul Wahib, Pemuka Adat, Wawancara, Pulau Kijang 15 Juli 2016

7 Harnowo, Masyarakat Di Kelurahan Pulau Kijang, Wawancara, Pulau Kijang 20 Juli
2016
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B. Batasan Masalah

Agar penulisan ini terarah dan tidak menyimpang dari topik persoalan

maka penulis membatasi permasalah yakni Pengusiran Orang Tua Terhadap

Perempuan Yang Hamil Di Luar Nikah Di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan

Reteh Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun 2017.

C. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum perempuan yang hamil di luar nikah?

2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap perempuan yang hamil di luar

nikah?

3. Apa alasan pengusiran terhadap perempuan yang hamil di luar nikah?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam kegiatan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui status hukum perempuan yang hamil di luar nikah.

b. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap perempuan yang

hamil di luar nikah.

c. Untuk mengetahui alasan pengusiran terhadap perempuan yang hamil

di luar nikah.
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2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sebagai sebuah persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum

pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

b. Untuk menggugah dan mengetuk hati para pemuka dan pembina

Hukum Islam agar mencurahkan fikirannya terhadap masalah-masalah

yang timbul dalam masyarakat, terutama dalam membentuk generasi

yang baik.

c. Menerapkan dan mengembangkan disiplin ilmu yang diperoleh

diperguruan tinggi dan mengaplikasikannya ke dalam penelitian.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Lokasi

penelitian yaitu di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri

Hilir. Alasan penulis memilih lokasi tersebut, karena penulis melihat di Kelurahan

Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah orang tua yang anaknya yang

hamil di luar nikah serta tokoh masyarakat, pemuka masyarakat dan pemuka adat.

Dan sebagai objek dalam penelitian ini adalah Pengusiran Orang Tua Terhadap

Perempuan Yang Hamil Di Luar Nikah Di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan

Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.
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3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak keluarga wanita dan pihak

keluarga pria yang memiliki masalah hamil di luar nikah dan ditambah pemuka

masyarakat, dan wakil pemuka adat yang mengetahui masalah berjumlah 11

orang, dengan rincian 6 orang dari kedua belah pihak keluarga yang bermasalah, 1

orang dari pemuka masyarakat, 1 orang pemuka adat, 1 orang tokoh masyarakat

dan 2 orang warga sekitar tempat tinggal yang mengetahui masalah perempuan

yang hamil di luar nikah di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten

Indragiri Hilir. Adapun yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah total

sampling yaitu orang tua yang melakukan pengusiran terhadap perempuan yang

hamil di luar nikah Di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten

Indragiri Hilir.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari pihak keluarga wanita dan pihak

keluarga pria yang memiliki pemasalahan anaknya hamil di luar nikah yang

terlibat langsung dengan tindakan dan pengusiran tersebut di Kelurahan Pulau

Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur yang berhubungan

dengan masalah yang diteliti serta tokoh ulama, tokoh adat dan tokoh

masyarakat setempat.
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5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini dua

macam yaitu:

a. Observasi

Yakni peneliti turun langsung kelapangan untuk melihat dan

meneliti serta mengamati kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan

ini.

b. Interview/wawancara

Interview atau wawancara adalah mencari informasi dengan

bertanya secara langsung kepada narasumber atau responden yang terlibat

langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Metode Analisa Data

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif

kualitatif. Setelah penulis mengumpulkan data, maka penulis menganalisa data

dengan jalan mengklarifikasi data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar

persamaan jenis dari data-data tersebut dan kemudian data tersebut diuraikan

sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

Adapun metode dalam penulisan ini adalah:

a. Induktif

Yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang bersifat khusus,

kemudian diambil kesimpulan secara umum.
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b. Deduktif

Yaitu dengan mengumpulkan data-data yang bersifat umum

kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

c. Deskritif

Yaitu dengan mengemukakan dan menggambarkan permasalahan

secara tepat serta apa adanya kemudian dianalisa sesuai data yang

diperoleh.

F. Sistematika Penulisan

Agar dengan mudah peneliti ini dapat dipahami, maka penulisan ini di

susun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan

masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan umum lokasi penelitian yang terdiri dari: keadaan

geografis dan demografis, aspek agama dan pendidikan, adat

istiadat masyarakat di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh

Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB III : Landasan teoritis berisi tentang pengertian perempuan hamil di

luar nikah, sebab dan akibat perempuan hamil di luar nikah, status

hukum perempuan yang hamil di luar nikah, dan pendapat ulama
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tentang perempuan yang hamil di luar nikah Di Kelurahan Pulau

Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB IV : Jumlah kasus pengusiran orang tua terhadap perempuan yang

hamil di luar nikah, sikap masyarakat terhadap perempuan yang

hamil di luar nikah, tinjauan hukum Islam terhadap pengusiran

orang tua terhadap perempuan yang hamil di luar nikah di

Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri

Hilir

BAB V : Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA


