ABSTRAK
Penelitian ini berjudul “ Penggunaan tes DNA Sebagai Alat Bukti Dalam Menetapkan
Hubungan Nasab Menurut Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus Di Mahkamah Syariah,
Shah Alam, Selangor)”.
Penelitian ini bersifat lapangan, yang mengkaji masalah penggunaan tes DNA sebagai
alat bukti dalam menetapkan hubungan nasab apakah sesuai dengan dasar-dasar hukum Islam
yang disandarkan kepada hadith dan pendapat para ulamak. Tes DNA bukanlah perkara baru
dalam lapangan sains, tapi bila persoalan itu diusung dalam konteks agamawi, tentu akan
menjadi hal yang sangat menarik. DNA merupakan bahan kimia utama yang berfungsi sebagai
penyusun gen yang menjadi unit penurunan sifat, yang meneruskan informasi biologis dari induk
kepada keturunannya. Dalam perkembangannya tes DNA dilakukan dengan berbagai alasan
seperti persoalan peribadi dan hukum antaranya: mengetahui identitas seseorang, penetapan
nasab dan masalah forensik. Kaedah inilah yang digunakan sebagai bukti untuk menentukan
hubungan nasab jika terdapat keraguan. Namun di dalam Hukum Islam, telah menetapkan bahwa
anak yang lahir di dalam suatu perkawinan yang sah adalah dinasabkan kepada orang tuanya. Di
dalam beberapa kasus yang dijelaskan dalam skripsi ini, Hakim telah menggunakan bukti tes
DNA dan menetapkan nasab tersebut berdasarkan hasil tes DNA meskipun anak tersebut lahir di
dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Adapun masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana
prosedur kasus penetapan hubungan nasab di Mahkamah Syariah, Shah Alam Selangor dan
bagaimana penetapan nasab berdasarkan tes DNA di Mahkamah Syariah, Shah Alam Selangor
serta bagaimana pula pandangan Hukum Islam terhadap penggunaan tes DNA sebagai bukti
adanya hubungan nasab.
Penelitian ini dilakukan di Mahkamah Syariah, Shah Alam Selangor. Adapun tujuan
penulis melakukan penelitian tentang masalah ini adalah untuk mengetahui prosedur penetapan
hubungan nasab di Mahkamah Syariah, Shah Alam Selangor dan mengetahui tentang penetapan
nasab berdasarkan tes DNA di Mahkamah Syariah, Shah Alam, Selangor serta untuk mengetahui
pandangan Hukum Islam terhadap penggunaan tes DNA sebagai alat bukti adanya hubungan
nasab.
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Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara,
observasi dan studi dokument. Data-data yang terkumpul tersebut bersumberkan kepada data
primer yaitu data-data yang peneliti peroleh dari lapangan dan data sekunder yang yaitu datadata yang bersumber dari hakim dan petugas di Mahkamah Syariah, Shah Alam, Selangor.
Sedangkan metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa
diskriptif kualitatif, yaitu data-data yang terkumpul dan diolah berdasarkan pengamatan
mendalam dan dianalisa berdasarkan bahan hukum primer dan hukum Islam serta
mengklasifikasikan data tersebut sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang
diteliti.
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan tes
DNA sememangnya dibolehkan di Mahkamah Syariah khususnya Mahkamah Syariah, Shah
Alam, Selangor sebagai alat bukti dalam menetapkan hubungan nasab. Namun penggunaan tes
DNA tersebut adalah didasarkan kepada enakmen keterangan syariah sahaja yang bersifat tidak
mengikat, akan tetapi mampu mempengaruhi keputusan hakim dalam mengadili suatu kasus.
Selain itu juga, sehingga kini, masih belum terdapat enakmen khusus di dalam undang-undang
keluarga islam khususnya undang-undang keluarga Islam Selangor yang mengatur tentang
penggunaan tes DNA tersebut. Meskipun penggunaan tes DNA telah diharuskan oleh
kebanyakkan ulama masa kini dan banyak membantu mahkamah dalam mengadili suatu kasus,
namun penggunaan tes DNA tersebut tidak seharusnya di lakukan sewenang-wenangnya tanpa
mengambil kira kaedah utama yang sudah ditetapkan dalam hukum syarak seperti firasy, saksi
dan ikrar.
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KATA PENGANTAR

ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
Segala puji dan syukur ke hadrat Allah SWT seagung kehebatan dan
kebesaran-Nya, yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya sehingga
terlaksananya penulisan skripsi ini. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar
Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat bagainda yang telah berjuang dan
membawa manusia ke jalan mardhotillah dan benar.
Alhamdulillah, karya ilmiah yang berjudul: “PENGGUNAAN TES DNA
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENETAPKAN HUBUNGAN NASAB
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI MAHKAMAH
SYARIAH, SHAH ALAM, SELANGOR)” ini dapat juga diselesaikan untuk
melengkapi syarat-syarat menyelesaikan Sarjana Satu (S.1) dalam Sarjana Syariah
pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riyau. Pada
dasarnya sekalipun penulis banyak mengalami hambatan-hambatan, hal ini
disebabkan oleh karena keterbatasan ilmu yang ada pada penulis. Akan tetapi
dengan berkat usaha dan hadirnya bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulis
dapat juga menyelesaikannya dengan baik.
Oleh karena itu pantaslah kiranya dalam kesempatan ini penulis ingin
mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada ayahanda Ahmad Surdiman Bin
Abdul Kadir dan bonda Zalilah Binti Ruslan, atas bantuan material dan moral,
anakanda mendoakan semoga hidup ayahda dan bonda senantiasa dirahmati Allah
SWT dunia akhirat.
Terima kasih yang tiada penghujungnya, buat Bapak Prof. Dr. M. Nazir
Karim, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU, Bapak Dr. Akbarizan, MA, M.Pd.
Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Ibuk Dr. Hertina, M.Pd selaku
wakil dekan I, Bapak Kastulani, SH. Mh selaku wakil Dekan II, dan Bapak Drs.
Ahmad Darbi B, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum,
Bapak Drs. Yusran Sabili, M.Ag. Selaku Ketua jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah dan
iii

Bapak Drs. Zainal Arifin, MA. selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberikan
berbagai motivasi dan arahannya mulai dari proses pengajuan judul skripsi sehingga
proses-proses berikutnya, guruku Yang Terhomat, Bapak Drs. Pardi Syamsuddin
M.A, selaku pembimbing, atas segala bimbingan dan dukungan, arahan serta saransaran sehingga selesainya penulisan skripsi ini. Sepantasnya doa penulis panjatkan,
moga setiap kebaikan yang telah diberikan itu menjadi amal shalih dan bernilai
disisi Allah SWT.
Selanjutnya seluruh Dosen dan Karyawan/i UIN Suska Riau, Khususnya
Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum serta Kepala Perpustakaan Uin Suska dan Stafstafnya yang telah memberikan pelayanan dan literatur dalam penyelesaian
penulisan ini.
Tidak lupa juga, terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di Uin
Suska Riyau khususnya di Fakultas Syari’ah, jurusan Akhwal Al-Syakhshiyyah,
UIN SUSKA RIYAU yang telah banyak memberikan nasihat, dorongan dan saransaran yang berguna dalam menyiapkan skripsi ini. Dan mengharap agar ukhwah
yang sudah terjalin antara kita tidak terputus dengan berakhirnya pengajian ini. Dan
tidak lupa juga terima kasih pada semua pihak yang terlibat secara langsung atau
tidak dalam menyelesai skripsi ini.
Penulis menyedari bahwa skripsi ini masih banyak mengandungi
kekurangan disana-sini. Kekurangan ini tidak ada hubungannya dengan bapakbapak dan teman-teman yang tersebut di atas, tetapi sepenuhnya merupakan
kelemahan dan tanggung jawab penulis sendiri. Untuk itu, saran dan kritikan yang
konstruktif dari pembaca dan para cerdik pandai sangat diharapkan demi
menyempurnakan penulisan skripsi pada masa mendatang.
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Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah terlibat dalam
penulisan skripsi ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penyusunan
skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin agar tercapai hasil yang
semaksimal pula. Namun penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini

masih

terdapat banyak kekurangan.
Akhirnya penulis berharap dan berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat,
khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT.
memberikan ridha-Nya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Pekanbaru – 13 Januari 2014
Penulis,

ASYRAF
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