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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah merupakan suatu bentuk fitrah yang telah dianugerahkan

Allah SWT kepada manusia yang merupakan makhluk terbaik di dunia ini, Perkawinan

juga sebagai bentuk sakral suami istri dalam hidup suatu rumah tangga. Di dalam Tafsir

Al-Munir juga dijelaskan pernikahan adalah wujud realisasi janji Allah SWT menjadikan

kaum perempuan sebagai istri dari jenis (tubuh) laki-laki, agar nyatalah kecocokan dan

sempurnalah kemanusiaan. Dia juga menjadikan rasa mawaddah dan ar-rahmah antara

keduanya supaya saling membantu dalam melengkapi kehidupan.1

Kehidupan dan peradaban manusia tidak akan berlanjut tanpa adanya perkawinan

atau pernikahan. Karena itu Nikah merupakan Sunnah Rasulullah SAW:

ْیَس ِمنِّْي قَالَْت قَاَل َرُسْوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َو َسلََّم اَلنِّكاَُح ِمْن ُسنَّتِْي فََمْن لَْم یَْعَمْل بُِسنَّتِْي فَلَ َعْن َعا ئَِشةَ 

ُجْوا فَإِنِّْي ُمكاَثٌِر بُِكُم ْاالَ َمَم َوَمْن َكاَن َذاطَْوٍل فَْلیَْنِكْح َوَمْن لَْم یَِجْد فََعلَْیھِ  ْوَم لَھُ َوتََزوَّ یَاِم فَإِنَّ الصَّ بِالصِّ

2ِوَجاٌء . (أخرجھ ابن ماجھ في كتاب النكاح)

Artinya: “Dari ‘Aisyah, Dia berkata Rasulullah SAW bersabda: Nikah itu
sebagian dari sunahku, barang siapa yang tidak mau mengamalkan sunahku, maka dia
bukan termasuk golonganku. Dan menikahlah kalian semua, sesungguhnya aku (senang)
kalian memperbanyak umat, dan barang siapa (diantara kalian) telah memiliki
kemampuaan atau persiapan (untuk menikah) maka menikahlah, dan barang

1Wahbah Az-Zuhaily, Tafsir Al- Munir, juz 21, (Beirut-Libanon: Dar al-Fakir Al-Mu’asir, Cet. Ke-1,
1991), hal. 69

2Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi’i al-Qarwini, Sunan Ibn Majah Juz 1,
(Beirut, Libanon: Daarul Kutub al-‘Ilmiah, 275 H), hal. 592
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Siapa yang belum mendapati dirinya (kemampuan atau kesiapan ) maka
hendaklah ia berpuasa, sesungguhnya puasa merupakan pemotong hawa nafsu baginya.”
(HR. Ibnu Majah dalam Kitab Nikah).

Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada umatnya yang telah mampu untuk

menikah :

ْحَمُن ْبِن یَِزْیَد َعْن َعْبِد هللاِ قَاَل قَاَل لَنَا َرُسْوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َو َسلََّم یَا َمْعَشَر الشَّبَابِ َعْن َعْبُد الرَّ

ْج فَإِنَّھُ أََغضُّ لِْلبََصِر َوأَْحَصُن لِْلفَْرِج وَ  ْوِم فَإِنَّھُ َمِن اْستَطَاَع ِمْنُكُم اْلبَاَءةَ فَْلیَتََزوَّ َمْن لَْم یَْستَِطْع فََعلَْیِھ بِالصَّ

لَھُ ِوَجاٌء . (أخرجھ مسلم في كتاب النكاح)

Artinya: “Dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah (dia) berkata, berkata
Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa sallam: “Hai para pemuda! Barang siapa yang mampu
beristri, hendaklah ia kawin; karena perkawinan itu berpengaruh besar untuk
menundukkan mata (dari memandang wanita yang bukan keluarga) dan tangguh menjaga
alat vital. Barang siapa yang tak sanggup kawin, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu
alat penahan nafsu birahi”. (HR. Muslim dalam Kitab Nikah).3

Perkawinan atau yang dalam bahasa Arab disebut pernikahan adalah suatu akad

yang mengandung diperbolehkannya watha’ (persetubuhan) dengan lafadz nikah atau

tazwij atau terjemahannya.4

Dalam redaksi lain disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa.5

3Ahmad Razak dan Rais Lathief, Terjemah Hadits Shahih Muslim Juz II, (Jakarta: Pustaka Al Husna,
1980), hal. 164

4Sayyid Ahmad Bin Umar Al Syathiry Al ‘Alawy Al Husainy Al Tarimy, Al Yaqut An Nafis Fi
Madzhabi Ibni Idris, Surabaya : Al Hidayah, hal.141

5Undang – Undang Perkawinan Di Indonesia, Surabaya : Arkola, hal.5.
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Perkawinan disebut sebagai ikatan lahir batin, karena ia bukanlah hal yang dapat

dianggap sebagai permainan. Perkawinan memiliki tanggungjawab yang amat besar. Di

dalamnya terdapat perjanjian antara suami dan istri yang masing – masing memikul

kewajiban dan hak yang harus dijalankan. Substansi yang terkandung di dalamnya adalah

menaati perintah Allah dan Rasul-Nya, yaitu mendatangkan kemashlahatan baik bagi

pelaku perkawinan itu sendiri (suami istri), anak cucu, kerabat maupun masyarakat. Oleh

karena itu, perkawinan bukan hanya kebutuhan internal antara kedua belah pihak, akan

tetapi juga faktor eksternal yang melibatkan banyak pihak.

Sebagai suatu perjanjian yang suci perkawinan mengandung pengertian adanya

kemauan bebas antara kedua pasangan sehingga tidak ada unsur paksaan. Ia mengikatkan

tali perjanjian atas nama Allah bahwa kedua mempelai bermaksud membangun rumah

tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hal ini sesuai dengan firman Alloh dalam

surat An Nisa’ ayat 21 :







Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu

telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (istri – istri) telah

mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” ( QS. An-Nisa’: 21).6

6Departemen Agama, Al Quran dan Terjemahannya, Bandung : Diponegoro,2004, hal. 81
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Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa

perkawinan mitsaqan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau

gholiidan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh

karena itu, baik pihak laki – laki atau pihak perempuan yang mengikatkan perjanjian itu

memiliki kebebasan penuh untuk menyatakan bersedia atau tidak. Perjanjian tersebut

dinyatakan dalam ijab qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis.7 Untuk

mewujudkan cita – cita tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar dengan hukum

suatu negara saja, namun juga berkaitan dengan ajaran – ajaran al-Qur an dan as-Sunnah.

Sehingga perkawinan baru dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai hukum Allah dan

hukum negara.8

Perkawinan telah diatur secara jelas oleh ketentuan – ketentuan hukum Islam

yang digali dan sumber-sumbernya baik dari al-Quran, As-Sunnah dan hasil ijtihad para

ulama.

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini

berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain itu dengan adanya pernikahan bisa mengatur

hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong menolong

dalam rasa kasih sayang dan cinta serta penghormatan. Nikah juga suatu perjanjian untuk

mengikat seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan suatu hubungan  kedua

belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan dua belah pihak untuk

7Beni Ahmad Saebani,Fiqh Munakahat 1, Bandung : Pustaka Setia, 2009, Cet. VI, hal. 18.
8Undang – Undang Perkawinan Pasal  2.
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mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang

dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah SWT.

Pernikahan berarti mengadakan perjanjian untuk membentuk rumah tangga

dengan resmi antara laki-laki dengan perempuan sesuai dengan peraturan Agama

maupun pengaturan Negara. Pernikahan merupakan penyatuan dari laki-laki dan

perempuan dan suatu yang sakral yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang

ada.9

Nikah merupakan amalan yang disyari`atkan. Hal ini didasarkan pada firman

Allah SWT:











Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita
(lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan
dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.
yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. An-Nisa’:3)10

Dari ayat di atas, penulis melihat bahwa Allah menegaskan kita untuk

melangsungkan hubungan kekerabatan yang baik (menikah), menikah memang

dianjurkan oleh Agama kita sebagai Agama rahmatan lil alamin, bahkan mengawini

wanita boleh lebih dari satu agar kita tidak terjerumus kepada perbuatan dosa.

9Abdul Ghofar, Fiqih Wanita,  2013, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, hal. 396
10 Muhammad Shohib,Al Qur’an Tajwid dan Terjemah, 2007, Bandung: Cv, Aneka Ilmu. Hal. 77
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Pergaulan bebas hingga free sex yang melanda kalangan muda-mudi hingga

beresiko kehamilan di luar nikah. Sehingga pihak yang mengalami selalu berusaha untuk

menutupi kehamilan di luar nikah tersebut. Oleh karena itu orang tuanya dengan terpaksa

mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki yang menghamili maupun yang

bukan menghamilinya.11 Kawin hamil sendiri adalah perkawinan yang dilaksanakan

karena mempelai wanita pada saat melangsungkan perkawinan tersebut dalam keadaan

hamil (pernikahan karena hamil di luar ikatan pernikahan yang sah). Para Ulama’

berbeda pendapat dalam menjawab permasalahan ini, begitupun di dalam al-Quran

maupun al-Hadits sudah dijelaskan secara rinci.

Karena dewasa ini, perkembangan informasi, teknologi dan komunikasi

memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat luas, dampak tersebut akan

menjadi positif apabila digunakan dengan sebagaimana mestinya. Namun, apabila

digunakan tidak sesuai dengan tempat yang seharusnya, hal itu justru akan dapat

menjerumuskan mereka ke dalam hal yang buruk. Maraknya pergaulan yang tanpa

kendali seringkali menjadikan para remaja terjerumus. Begitu juga kebiasaan yang sudah

terkontaminasi dengan adat luar. Kebebasan yang tanpa batas itulah yang menyebabkan

berbagai jenis kejahatan, anarkhisme, kebrutalan dan kenakalan remaja saat ini. Sehingga

hal – hal yang tidak seharusnya terjadi pun tidak dapat di elakkan. Banyak praktik aborsi

di sana- sini hanya untuk menghilangkan jejak

11Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara,1983), hal.232
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terjadinya kehamilan di luar nikah. Bagi mereka yang tidak mau menanggung

dosa lebih banyak lagi, mau tidak mau harus menikahkan anaknya.

Namun adanya ketetapan dari Pemerintah mengenai kawin hamil sering

menimbulkan pemahaman yang salah kaprah. Ketetapan tersebut seringkali dianggap

sebagai sebuah legalitas. Masyarakat banyak yang menganggap bahwa tidak menjadi

masalah melakukan hubungan intim di luar nikah, pada akhirnya mereka tetap

diperbolehkan menikah meskipun sudah keadaan hamil. Padahal maksud dari adanya

ketetapan tersebut adalah untuk melindungi anak- anak yang tidak berdosa yang harus

menanggung kesalahan orang tuanya.

Bagi seorang gadis tentu tidak akan hamil tanpa didahului dengan perkawinan

dengan seorang laki-laki. Namun permasalahan terjadi ketika seorang wanita hamil di

luar perkawinan yang sah, ini merupakan perzinaan yang di dalam nash telah jelas

keharamannya. Kehamilan ini merupakan aib besar bagi keluarga, inilah yang membuat

pihak keluarga mencari jalan untuk menutup-nutupinya, dengan melangsungkan

perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya, dan seandainya laki-laki tersebut lari

dari tanggung jawab, maka dicari laki-laki lain yang bersedia menikah dengan

perempuan ini.

Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan banyaknya jumlah kasus hamil

diluar nikah yang terjadi di Kabupaten Kampar. Kasus ini mengalami angka yang cukup

tinggi pertahunnya. Pada tahun 2014 Peristiwa Nikah mencapai 502 pasangan mempelai,

yang menjalani nikah hamil 50
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Kasus, sedangkan di tahun 2015 jumlah Peristiwa Nikah 463 pasangan

mempelai, yang nikah hamil sejumlah 42 Kasus.

Dari uraian jumlah kasus di atas, maka Penyuluh lebih melakukan berbagai

upaya agar tidak menular ke generasi berikutnya, yaitu dengan cara melakukan

penyuluhan di berbagai organisasi, seperti di sekolah, madrasah, organisasi, masyarakat,

dan majlis ta’lim yang diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan

tentang pernikahan yang sesuai syariat agama bagi para remaja di lingkungan masyarakat

sekitar.

Pendekatan dan upaya Penyuluh apabila dilaksanakan secara konsisten, besar

kemungkinan akan sangat bermanfaat untuk mengurangi jumlah pelaku pernikahan

tersebut. Tidak hanya berakibat pada pelakunya, akan tetapi juga berdampak

pada nasab anak yang dikandungnya. Namun semua itu, terpulang kepada masing-

masing individu, sejauh mana penghayatan dan pengamalan keimanan dan keagamaan

mereka. Bagaimanapun, tidak dapat dibiarkan terus-menerus generasi muda terjebak ke

arah kebebasan seksual, seperti gejala yang terjadi pada dekade akhir-akhir ini yang

semakin berkelanjutan.

Secara umum tugas pokok Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama (KUA)

adalah melaksanakan dan mengembangkan kegiatan bimbingan/penyuluhan Agama dan

pembangunan melalui bahasa Agama, Menyusun instrumen pengumpulan data potensi

wilayah atau kelompok sasaran, Menyusun desain materi bimbingan atau penyuluhan.

Menyusun konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah,
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mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai penyaji.

Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan, Melaksanakan bimbingan atau

penyuluhan melalui tatap muka kepada generasi muda.

Untuk menyampaikan pesan Agama ini kepada masyarakat tentu orang yang

‘alim. Maka penulis melihat dilapangan yang sangat berperan penting dalam

menyampaikan ini adalah Penyuluh Agama yang ada di Kementerian Agama Kabupaten

Kampar. Penyuluh Agama merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam

melaksanakan penerangan agama Islam ditengah pesatnya dinamika perkembangan

masyarakat Indonesia. Peranannya sangat strategis dalam rangka membangun mental,

moral dan nilai ketakwaan umat serta mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat

dalam berbagai bidang baik dibidang agama maupun pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas, dan dilihat dari kenyataan dilapangan, maka penulis

merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul: “ Peran Penyuluh Agama

dalam Mengurangi Angka Hamil diluar Nikah di Kabupaten Kampar  ”.

B. Batasan Masalah

Agar permasalahan tetap fokus, maka pembatasan terhadap masalah ini sangat

diperlukan sehingga tujuan dari penelitian bisa dicapai. Menetapkan batasan-batasan

masalah dengan jelas sehingga memungkinkan penemuan faktor-faktor yang termasuk ke

dalam ruang lingkup masalah dan yang tidak. Untuk itu, peneliti membatasi pada

bahasan Peran Penyuluh Agama dalam Mengurangi Angka Hamil di luar Nikah di

Kabupaten Kampar,
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karena Kabupaten Kampar Kecamatannya berjumlah 21, maka saya hanya ambil

sampelnya 3 Kecamatan, yakni Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampar

Timur, Kecamatan Kampar dan Kecamatan Kampar Utara .

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam

penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana peran Penyuluh Agama dalam mengurangi angka Hamil diluar

nikah di Kabupaten Kampar ?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat Penyuluh dalam mengurangi angka

hamil diluar nikah di Kabupaten Kampar ?

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dari pengertian yang ada dalam penulis ini,

maka penulis perlu untuk menjelaskan defenisi yang berkaitan dengan judul penelitian ini

yaitu:

1. Peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang disuatu peristiwa.12

2. Penyuluh Agama adalah orang yang melakukan bimbingan atau penyampaian

pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika serta nilai

keberagaman yang baik.13

3. Hamil diluar nikah adalah salah satu perbuatan yang dilarang dalam Islam.

Walaupun sudah memenuhi peraturan undang-undang

12Depdiknas, B1 Edisi 111 2002. Hal. 138
13Netisulistiani, Pengertian Penyuluh Agama, 2015,  Jakarta: PT Raja Grafindo, hal. 13
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4. perkawinan dalam melaksanakan pernikahan, tapi banyak dampaknya menurut

hukum Islam.14

E. Kajian Pustaka

Pada dasarnya urgensi kajian penelitian adalah sebagai bahan auto kritik

terhadap penelitian yang ada, mengenai kelebihan dan kekurangannya, sekaligus

sebagai bahan perbandingan terhadap kajian yang terdahulu, dan untuk menghindari

terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dan

hampir sama dari seseorang, baik dalam bentuk Tesis, buku dan dalam bentuk tulisan

lainnya.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan persoalan pernikahan dan hamil

diluar nikah yang sudah teruji keshahihannya diantaranya meliputi:

1. Tesis yang disusun oleh  Moch. Asrori (NIM 052111037 IAIN Walisongo

Semarang) dengan judul: Iddah Perempuan Hamil Karena Zina (Studi Pasal

53 KHI). Dalam tesisnya dijelaskan bahwa Ibnu Abidin menyatakan tidak

ada iddah bagi wanita hamil karena zina, dalam arti boleh dinikahi oleh orang

lain akan tetapi dilarang untuk melakukan hubungan intim sampai wanita hamil

karena zina tersebut melahirkan, dengan alasan untuk menjaga kesucian rahim

dan agar tidak berkumpul dua sperma atau

14Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling Perkawinan, Yogyakarta: Andi Offset, 2004, hal. 29
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lebih dalam satu rahim yang mengakibatkan tercampurnya nasab dan menjadi

rusak.15

2. Tesis yang disusun oleh Abtadiusshalikhin (NIM 072111041 IAIN

Walisongo Semarang) dengan judul: Analisis Kawin Hamil (Studi Pasal 53

KHI Dalam Perspektif Sadd Al-Dzari‟ah). Dalam Tesisnya dijelaskan bahwa

keberadaan Pasal 53 KHI merupakan sarana untuk melindungi hak-hak

manusia namun terkandung aspek mafsadat yang berkaitan dengan pelaksanaan

syari’at Islam tentang zina. Untuk menghilangkan aspek mafsadat dalam Pasal

53 KHI, dalam konteks saddu al-dzari’at, diperlukan perubahan redaksi berupa

penambahan ketentuan batasan penyebab kehamilan dan sanksi yang

menyertainya. Formulasi Pasal 53 KHI sebagai solusi kawin hamil dapat

direalisasikan dengan menambahkan redaksi terkait dengan pembatasan

sebab kawin hamil yang dapat dilaksanakan tanpa adanya sanksi dan

pemberlakuan sanksi bagi kawin hamil yang disebabkan zina berupa taubat

sosial.16

3. Tesis yang disusun oleh Alfian Qodri Azizi (NIM 062111001 IAIN

Walisongo Semarang) dengan judul: Status Anak diluar Nikah (Studi Analisis

Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/2006/PA.Smn

Tentang Pengesahan Anak

15 Moch. Asrori, 052111037, Iddah Perempuan Hamil Karena zina (Studi Pasal 53 KHI),Tesis
Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010

16 Abtadiusshalikhin, 072111041, Analisis Kawin Hamil (Studi Pasal 53 KHI Dalam Perspektif
Sadd Al-Dzari‟ah),Tesis Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012
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Di Luar Nikah). Dalam Tesisnya dijelaskan bahwa putusan tersebut semata-

semata bertujuan untuk memberikan perlindungan secara aktif-ofensif terhadap

jiwa anak (Hifzh an-nafs) yang lahir diluar nikah. Meskipun sang anak tidak ada

hubungan nasab dengan ayahnya, namun majlis hakim mewajibkan ayahnya

secara hukum untuk memberikan nafkah sampai anak tersebut dewasa. Dengan

tujuan kemaslahatan anak, agar memperoleh kasih sayang, perawatan dan

pendidikan dari ayah dan ibunya secara utuh kepada anak tersebut. Majlis

hakim menetapkan keputusan tersebut berlandaskan kaidah: ْرَع  َحْیُثَما َتُكْوُن الشَّ

َتُكْوُن اْلَمْصلََحة “Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang ada” kemudian

dimanifestasikan dari konsep maslahah mursalah kepada perlindungan anak di

luar nikah, sehingga mencerminkan hukum Islam yang mampu untuk

menjawab permasalahan umat sesuai dengan tuntutan zaman (Shahih li kulli

zaman wa makan).17

4. Tesis yang disusun oleh Fatachudin Latif (NIM 20101086 IAIN Walisongo

Semarang) dengan judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Bagi

Anak Hasil Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kec. Semarang Tengah Kota

Semarang). Dalam Tesisnya dijelaskan dalam menyelesaikan kasus seperti ini,

ada dua model atau cara yang dikembangkan oleh KUA (penghulu) kota

17 Alfian Qodri Azizi, Status Anak diluar Nikah (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama
Sleman Nomor 408/Pdt.G/2006/PA. Smn Tentang Pengesahan Anak di Luar Nikah), Tesis Fakultas Syari’ah,
Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011
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Semarang, yaitu: (1) Wali nikahnya adalah wali hakim; (2) Wali nikahnya adalah

tetap bapaknya (wali nasab). Menurut penghulu yang memilih aturan fiqh,

perkawinan wanita hamil itu sebenarnya menunjukkan bahwa pembuahan telah

terjadi sebelum akad nikah sebagai sebab kehamilan. Setelah itu terjadilah

perkawinan antara wanita dengan pria yang menghamilinya. Selang beberapa

bulan, anak yang dikandung pun lahir. Dengan kata lain anak itu lahir akibat

dari hubungan kedua orang tuanya sebelum adanya akad perkawinan yang sah.

Jika demikian berarti anak tersebut lahir akibat dari perkawinan yang tidak sah.

Oleh karenanya walaupun kemudian orang tuanya menikah secara sah dan anak

tersebut lahir sesudah perkawinan tersebut statusnya tetap dianggap anak tidak

sah. Dengan demikian berarti intisabnya hanya kepada ibunya saja, sehingga

suami ibunya (bapaknya) tidak berhak menjadi wali nikah.

Sedangkan bagi para penghulu yang menggunakan dasar UUP dan KHI,

mereka beralasan bahwa jika undang-undang menganggap sah nikah hamil

maka konsekuensinya anak yang dilahirkan pun juga dianggap sah. Hal ini

sesuai dengan UUP No.1/1974 pasal 42 dan KHI pasal 99 . Lebih lanjut pasal

55 ayat (1) menegaskan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan

dengan Akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang

berwenang. Disamping itu UUP dan KHI tidak
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mengatur batas usia kandungan dalam penentuan status anak. Oleh

karenanya jika konsepsi anak sebagaimana diatur dalam kitab-kitab fiqh

menjadi ukuran dalam menentukan status nasab mestinya UUP dan KHI

memasukkan aturan tersebut dalam pasal- pasalnya, sehingga ada kejelasan

hukum status anak hasil nikah hamil.18

Berdasarkan hasil beberapa penelitian terdahulu tersebut, penulis berpendapat

bahwa masing-masing menunjukkan perbedaan dari segi pembahasannya dengan Tesis

yang akan penulis susun. Penulis memfokuskan penelitian kepada kajian tentang “Peran

Penyuluh Agama dalam Mengurangi Angka Hamil di luar Nikah di Kabupaten

Kampar”

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima (V) bab, masing-masing bab menguraikan beberapa

penjelasan, yang mana keseluruhan uraian tersebut yang mempunyai hubungan dan saling

berkaitan dengan satu sama lain, adapun sistematis yang dipakai dalam penulisan ini

adalah:

BAB I : Pendahuluan, bab ini berisikan tentang latar belakang, alasan memilih judul,

penegasan istilah, permasalahan tujuan dan keggunaan penelitian, dan

sistematika penulisan.

BAB II : Kerangka Teori, bab ini berisikan tentang Pengertian Penyuluh, Tugas

pokok dan Fungsi Penyuluh, Peran Penyuluh dan

18 Fatachudin Latif , 20101086 , Analisis Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Bagi Anak Hasil
Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kec. Semarang Tengah Kota Semarang), Tesis Fakultas Syari’ah,
Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008
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Pengertian Hamil diluar nikah dan nikah hamil menurut Undang-undang No. 1 tahun

1974 tentang pernikahan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan pandangan

para Ulama.

BAB III : Metode Penelitian, bab ini berisikan tentang Jenis penelitian dan pendekatan

penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian, sumber data, informan

penelitian, tekhnik pengumpulan data, validitasi data dan analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian, bab ini berisi tentang gambaran dan pemaparan awal

mengenai objek kajian dari penelitian, penyajian data dari hasil penelitian

dan Analisis berupa peran Penyuluh Agama dalam mengurangi angka Hamil

diluar nikah  di Kabupaten Kampar dan Apa faktor Pendukung dan

Penghambat Penyuluh dalam mengurangi angka Hamil diluar nikah di

Kabupaten Kampar.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang:

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


