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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Persepsi masyarakat tentang pernikahan wanita hamil karena zina di

Kabupaten Rokan Hulu, telah ditelusuri melalui 8 (delapan) indikator, melihat

dan mengkonsultasikan kepada standar prosentase yang ditentukan untuk

mengukur masing-masing indikator persepsi masyarakat tentang pernikahan

wanita hamil karena zina di Kabupaten Rokan Hulu, diketahui berada pada level

negatif, ditunjukkan dengan skor 59%. Pernikahan wanita hamil karena zina

yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu dipandang

sebagai suatu fenomena yang perlu ditindaklanjuti  karena masih dipersepsikan

negatif,yakni masyarakat menilai suatu perbuatan yang mendatangkan aib,

kurang baiknya hubungan kekeluargaan/kekerabatan serta kurang baiknya

hubungan sosial pasangan pernikahan wanita hamil karena zina.

Walaupun Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat 3 menyatakan bahwa

dengan dilansungkannya perkawinan pada saat wanita hamil,tidak diperlukan

lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir,tetapi merupakan

kenyataan bahwa sebagian pasangan suami isteri yang menikah disebabkan

wanitanya hamil karena zina ,di Kabupaten Rokan Hulu memilih jalan keluar

untuk mengulangi dan memperbaharui pernikahannya.
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Pelaksanaan nikah ulang yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat

Kabupaten Rokan Hulu,didasari oleh pendapat ulama-ulama terdahulu dan

mengikuti apa yang telah dilakukan oleh ulama-ulama di tempat tersebut, yakni

nikah ulang dilansungkan dengan menghadirkan Tokoh Agama atau Imam

Mesjid dan tidak melibatkan pihak dari Kantor Urusan Agama.

Dalam istilah Fikih Syafi’iyyah nikah ulang atau memperbaharui nikah

dikenal dengan istilah tajid al-nikah.Menurut pendapat yang shahih, memperbarui

nikah itu hukumnya jawaz (boleh) dan tidak merusak pada akad nikah yang telah

terjadi. Karena memperbarui akad itu hanya sekedar keindahan nikah(tajammul) atau

berhati-hati (ihtiyath).

B. Saran-saran

Agar penelitian ini lebih bernilai dan bermakna, penulis menyampaikan

saran-saran kepada para Kepala Kantor Urusan Agama yang ada di Kabupaten

Rokan Hulu agar senantiasa memberikan penyuluhan dan penerangan kepada

masyarakat Muslim di wilayah kerjanya tentang Kompilasi Hukum Islam dan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya yang

terkait dengan pernikahan wanita hamil karena zina, status hukum dan akibat

hukumnya bagi anak.
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