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BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZINA DAN PROBLEMATIKANYA

A. Pengertian Zina

Zina dalam bahasa Arab dengan akar kata -زناع زني - -یزني زني  

(berzinah), berbuat zina, dalam bahasa penduduk Hijaz الزني dan bentuk

nejad الزنا Secara terminologi zina adalah persetubuhah atas perempuan

yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama1.

Al-Jurjani mengatakan : zina adalah persetubuhan pada qubul yang

bebas dari kepemilikan perkawinan dan syubhat. Sedangkan Al-manawi

mengatakan : zina adalah memasukan kepala kemaluan laki-laki pada

kemaluan perempuan yang haram secara hukum bebas dari hal-hal yang

syubhat2.

Dalam pandangan ulama mazhab terdapat perbedaan dalam

mendudukan pengertian zina, sebagai berikut :

1. Menurut mazhab Malikiyah, zina adalah : persetubuhan yang

dilakukan seorang mukallat pada kemaluan manusia yang tidak

miliknya padanya  dengan sengaja

2. Menurut mazhab Hanafiyah zina adalah : persetubuhan yang

dilakukan laki-laki atas perempuan pada qubul bukan milik

(nikah yang sah) dan adanya syubhat milik

1 Ridwan Hasbi. hamil duluan nikah kemudian (Pekanbaru : Daulat riau), 54.
2 Ibid.
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3. Menurut mazhab Syafi’iyah zina adalah : memasukan zakar

pada kemaluan perempuan yang haram secara zat dengan bebas

dari syubhat yang diinginkan secara naluri.

4. Menurut mazhab Hanabilah, zina adalah : perbuatan yang

fahisyah (keji) pada qubul atau dubur.

5. Menurut mazhab Dzahiriyah, zina adalah : persetubuhan atas

orang yang tidak halal dilihat saat telanjang bersama ada

pengetahuan akan keharaman atau menggauli perempuan yang

haram secara zat.

6. Menurut mazhab Syi’ah Zaidiyah, zina adalah : memasukan

kemaluan dalam kemaluan orang yang hidup yang haram dari

qubul atau dubur tanpa ada syubuhat3.

Dari pengertian tentang zina yang di kemukakan oleh para ulama

mazhab, dapat diambil kesimpulan bahwa secara term terdapat perbedaan

dalam meredaksikan makna dan hakekat perbuatan zina, tapi maksud

perbuatan tersebut sama dan mereka sepakat dengan menetapkan bahwa

zina merupakan persetubuhan atas dasar perbuatan haram dengan sengaja.

Sedangkan Menurut Djubaedah (2010) zina adalah hubungan

seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan

yang tidak terikat dalam sebuah perkawinan yang sah secarah syariah

3 Ibid.
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islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak tanpa keraguan

(syubhat) dari pelaku atau para pelaku zina yang bersangkutan.4

Menurut Ensiklopedi Islam, zina adalah hubungan seksual antara

seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum di ikat

dalam perkawinan tanpa di sertai unsur keraguan dalam hubungan seksual

tersebut.5

Muhammad Quraish Sihab merumuskan pengertian zina adalah

persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak

terikat oleh akat nikah atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh

syubhat (kesamaran)6.

B. Bentuk – bentuk Perzinahan

1. Sodomi

Sodomi anal seks adalah melakukan hubungan seksual denga

memasukan alat kelamin pria ke dalam lubang dubur.

2. Lesbian

Lesbian adalah hubungan seksual yang dilakukan antara wanita dan

wanita dan prilaku ini juga disebut dengan zina

4 Djubaidah, perzinahan dalam peraturan perundang-undangan di indonesia di tinjau
dari hukum islam (jakarta :kencana 2010), 119.

5 Abdul asis dahlan, Ensiklopendi hukum islam, (jakarta : ichtiar baru van Honeve,
1996), 2026.

6 Quraish Shhab, Tafsir Al-misbah dan keserasian Al-Qur’an (jakarta : Lentera hati,
2008), 279.
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3. Masturbasi

Masturbasi atau onani merupakan aktifitas seksual yang dilakukan

dengan cara mengeluarkan sperma melalui cara selain bersetubuh7.

4. Homoseksual

Homoseksual merupaka kelainan seksual berupa disorientasi pasangan

seksualnya disebut dengan “gay”bila penderitanya laki-laki.

5. Masokisme

Yaitu penyimpangan seksual dengan sengaja membiarkan dirinya

disakiti atau disiksa untuk memperoleh kepuasan seksual.

6. Ekshibisionisme

Yaitu penyimpangan seksual dimana kepuasan seksualnya dengan

memperlihatkan alat kelamin mereka pada orang lain yang sesuai

dengan kehendaknya, bila korban terkejut jijik/ menjerit ketakutan ia

akan semakin teransang.

7. Fetishisme

Yaitu penyimpangan seksual dengan cara memuja aktifitas seksual

penderita petishisme biasanya disalurkan melalui bermastrubasi ria

dengan breast holde, celana dalam, kaos kaki atau benda lain yang

dapat meningkatkan hasrat / dorongan seksual. Sehingga orang

tersebut mengalami ejakulasi dan mendapatkan kepuasan atau ada juga

penderita yang meminta pasangannya mengenakan benda-benda

7 Hasan zakariyah fulaifil, bagaimana menaklukkan syahwat (jakarta : pustaka al-
kausar, 2006), 46-48.
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favoritnya kemudian melakukan hubungan seksual yang sebenarnya

dengan pasangannya tersebut.

8. Voyeurisme/scoptophilia

Yaitu kelainan dimana penderita akan memperoleh kepuasan dengan

cara mengintip atau melihat orang lain yang sedang telanjang mandi,

bahkan berhubungan seksual.

9. Bestiality

Yaitu kelainan / penyimpangan seksual dimana penderita sering

melakukan hubungan seksual dengan binatang.

10. Transvestitisme

Yaitu penyimpangan seksual dimana penderita lebih merasakan

kepuasan bila dia memakai pakaian lawan jenis.

11. Wifeswapping

Yaitu penyimpangan seksual dimana penderita saling bertukar istri

untuk mencapai kepuasan seksual.

12. Troilisme / triolisme

Adalah penyimpangan seksual dimana penderita akan mengalami

kepuasan apabila senggama dilakukan dengan dua orang atau lebih8.

8 Yanti, kesehatan reproduksi (yogyakarta :pustaka rihamah, 2011), 116-118.



18

C. Penyebab terjadinya zina

1. Melalui Pandangan

Pandangan merupakan asal muasal terjadinya suatu musibah, di

dalam pandangan terdapat khayalan, kemudian berubah menjadi niat

yang kuat untuk melakukan perbuatan yang di benci Allah, Allah

menegaskan didalam surah An-Nur ayat 30 :











Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka

menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian

itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha

mengetahui apa yang mereka perbuat".

2. Pengaruh Lingkungan

Orang lain yang berada pada suatu lingkungan merupakan salah

satu di antara komponen sosial yang ikut mempengaruhi sikap individu

seseorang yang di anggap penting, seseorang yang di anggap

persetujuan bagi setiap gerak tingkah dan pendapat, seseorang yang

tidak ingin di kecewakan atau seseorang yang berarti khusus bagi

seseorang (significant others), akan banyak mempengaruhi

pembentukan sikap seseorang terhadap sesuatu.

3. Pengaruh Kebudayaan
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Kebudayaan seseorang individu hidup dan di besarkan

mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap individu itu

sendiri. Apabila hidup di budaya yang mempunyai norma longgar bagi

pergaulan apabila hidup di dalam budaya yang mengutamakan

kehidupan yang berkelompok, maka sangat mungkin akan mempunyai

sifat yang negatif terhadap kehidupan individualisme yang

mengutamakan kepentingan perorangan,

4. Media masa

Media masa adalah sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk

media masa seperti TV, Radio, kabar Majalah dll. Mempunyai

pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang,

penyampaian informasi sebagai tugas pokoknya, media masa

membawa pula pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat

mengarahkan opini seseorang. Adanya informasi yang baru mengenai

sesuatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya

sikap terhadap hal tersebut9.

D. Sanksi Bagi Pelaku Zina

Sanksi atau hukuman bagi pelaku zina baik laki-laki maupun

perempuan adalah sama sebagai sanksi yang sangat berat, dapat

disimpulkan sanksi yang akan ditimpakan kepada pelaku zina, dipola

dalam beberapa bentuk :

9Ofriyen, psikoduekasi kesehatan reproduksi untuk meningkatkan sikap negatif remaja
putri terhadap aborsi (study di SMA 5 pekan baru dan SMA plus bina bangsa pekan baru.
Skripsi.fakultas psikologi universitas islam negri sultan syarif kasim RIAU : 2013), 14.
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a. Pelaku zina muhsan (laki-laki atau perempuan yang sudah menikah )

dikenakan atas mereka hukuman rajam. Hukuman rajam tersebut

dilempar dengan batu yang sederhana besarnya hingga mati.

b. Pelaku zina yang bukan muhsan (laki-laki dan perempuan yang belum

menikah), dikenakan atas mereka hukuman dera, yaitu : 100 kali

cambuk dan ta’zir selama setahun. Allah mengatakan melalui

firmannya QS. An-Nur ayat 2 :























Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah

tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah

belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan)

agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan

hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh

sekumpulan orang-orang yang beriman.
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Sedang kan di dalam Kitab Shaheh Bukhori  Hadis No. 6443 mengatakan :

سمعتالنبيصلىهللاعلیھوسلمیامرفیمنزنيولمیحصنجلدائةوتغریبعام: عنزیدبنخالدالجھنيقال

Dari Zaid Ibn Khalid Al-Juhani berkata :”saya mendengar bahwa

Rasulullah SAW. memerintahkan atas orang berzina yang tidak muhsan

didera 100 kali dan di asingkan satu tahun”10.

c. Hukuman yang ditimpakan atas pelaku perbuatan zina setelah adanya

pengakuan dari pelaku, hamil, dan atau hakim dapat membuktikannya

di antaranya melalui sanksi dan sumpah

d. Perzinahan yang dilakukan laki-laki atas perempuan dengan paksaan

atau diperkosa, terbukti didepan hakim bahwa perempuan tersebut

adalah korban permerkosaan maka dalam kasus ini perempuan itu

tidak dikenakan hukuman hudud, dan ia tidak berdosa dengan sebab

perzinahan itu. Sedangkan laki-laki yang melakukan pemerkosaan dan

hakim mempunyai bukti atas perbuatan zina tersebut, maka dijatuhkan

atasnya hukuman hudud yang memperkosa perempuan dengan

paksaan  hukuman rajam bagi yang muhshan dan dera bagi yang

ghairu muhsan11.

E. Bahaya Zina

Perbuatan zina merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan

prinsip islam dalam larangannya sangat keras sehingga Allah menegaskan

dalam firmannya dalam surah  Al-isra’ Ayat 32 :

10 Ibid, 72.
11 Ibid, 75.
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Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk (QS. Al-ISRA’ :32)12.

Ayat dan Hadist diatas menjelaskan bahwa Perintah untuk

meninggalkan perbuatan zina dalam Al- Qur’an secara jelas

mengemukakan perkara-perkara yang akan ditimpakan atas pelakunya.

Didalam pemberantasan perzinahan terdapat dalam agama-agama samawi,

sebab perzinahan dapat memberi dampak yang buruk yaitu merusak dan

menyebarkan bahaya di kehidupan sosial, seperti mengaburkan masalah

keturunan, merusak keturunan, menghancurkan rumah tangga, memporak

porandakan muamalah, meluasnya penyakit kelamin, kejahatan nafsu dan

merosot akhlak.

Islam mengharamkan perbuatan zina dan  menutup semua jalan

atau pintu-pintu yang mengarah dan membawa kepadanya. Begitu juga

mengharamkan segala cara sebagai pendahulu yang mungkin masuk

kedalam perbuatan haram tersebut.

Oleh karena itu tepatlah yang dikatakan allah dalam surat Al-Isra’

ayat 32,  ampak buruk perbuatan zina ditimpakan secara khusus pada

pelakunya dan secara umum kepada umat manusia. Bahaya zina pada

kasat mata tidak satupun orang yang dapat mengingkari baik orang yang

12 Al-Isra’ :32
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eriman atau tidak beriman., sebab dampak buruk perbuatan keji itu sudah

nyata. Diantara bahaya perbuatan zina adalah :

a. Zina membunuh perasaan malu dalam diri orang yang melakukannya

sehingga ia tidak mempunyai harga diri dan sifat manusianya berubah

menjadi binatang.

b. Zina membuat pelakunya terjerumus kedalam lembah bermacam-

macam dosa sehingga tampak dari wajahnya muram dan gelap, tidak

ada cahaya iman yang memancar dari hatinya.

c. Menjadikan pelakunya selalu kekurangan (fakir), atau merasa

demikian sehingga tidak pernah kecukupan atas apa yang diterimanya.

d. Bisa menghilangkan kehormatan pelakunya sehingga jatuhlah

martabatnya baik dihadapan Allah maupun sesama manusia.

e. Pelaku zina akan dipandang oleh manusia dengan pandangan sinis dan

penuh ketidakpercayaan

f. Perzinaan menyeret kepada terputusnya hubungan silahturahmi,

durhaka kepada orang tua, pekerjaan haram, berbuat dzalim, serta

menyia-nyiakan keluarga dan keturunan. Bahkan bisa membawa

kepada pertumpahan darah dan main dukun/ tenung serta dosa-dosa

besar lainnya. Zina biasanya berkaitan dengan kemaksiatan lain

sebelumnya atau yang bersamaan dengannya, setelah itu biasanya akan

melahirkan jenis kemaksiatan yang lain lagi.

g. Perbuatan zina dapat melahirkan generasi yang lemah, sebab tidak

mempunyai setatus sosial dalam masyarakat.
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h. Perbuatan zina dapat menularkan penyakit kelamin yang dasyat seperti

: AIDS, Siphillis (raja singa), dan Gonore (kencing nanah) .

i. Perbuatan zina senantiasa mendapat murka dari Allah, dan salah satu

sebab turunnya mala petaka yang beruntun atas suatu daerah saat

perzinahan merebak13.

F. Dampak yang ditimbulkan oleh pelaku zina

Dari aspek medis seks bebas memiliki banyak konsekuensi misalnya

:

a. Pemyakit menular seksual (PMS)

b. Infeksi

c. Infertilitas

d. Kanker

e. HIV/AIDS

f. Penderita penyakit kelamin Herves

g. Penyakit herpes genetalis

h. Dapat menyebabkan siflis yang berakibat fatal

i. Siklus virus penyakit gonore

j. Stadiun awal dari gejala penyakit siflis

k. Mengalami kudis yang parah di stadiun dua

l. Stadiun tiga, ditandai dengan pembekakan di tubuh

m. Bisa menyebabkan penyakit kutil genitalis.14

13 Ibid, 64-66.
14 Ibid, 101-105.
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Dari aspek sosial psikologis, pelaku seks bebas akan mendapatkan

konsekuensi misalnya :

a. Kualitas mentalis

Kualitas mentalis pada penderita seksual akan rendah bahkan

cenderung memburuk.

b. Kualitas kesehatan reproduksi

Ini erat kaitannya dengan dampak medis karena kondisi fisik alat

reproduksinya tidak berpungsi dengan baik.

c. Kualitas keberpungsian keluarga

Jika seseorang yang melakukan seks bebas menikah akan

mengakibatkan kurang dipahaminya peran-peran baru yang

disandangnya dalam pembentuk keluarga.

d. Kualitas pendidikan

Apabila terjadi dalam suatu rumah tangga peran orang tua sebagai

pendidik tidak berpungsi dengan baik karena mengalami kelainan

psikis dan mental.

e. Kualitas partisipasi dalam pembangunan

Penderita seksual tidak mampu mendukung dalam pembangunan sebab

kondisi pisik, mental, dan sosial yang kurang baik15.

Dampak yang biasa terjadi dari perilaku hubungan seks bebas adalah

terjadinya kehamilan. Hal ini banyak terjadi dikalangan remaja saat ini.

Kehamilan pada masa remaja mempunyai risiko medis yang cukup tinggi,

15 Ibid, 119.
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karena pada masa remaja belum cukup matang untuk melakukan

fungsinya. Kebanyakan remaja bebas yang selalu kita duga menganut

kebiasaan seks bebas dan melepaskan tanggung jawabnya dengan jalan

pintas, dengan melakukan perbuatan aborsi atau pembunuhan janin namun

hal ini juga terjadi pada orang dewasa yang selalu melakukan perbuatan

zina karena menghindari anak di luar nikah bahkan kerap kali memaksa

pasangannya melakukan aborsi terhadap janin. Namun apapun alasannya

dari tindakan tersebut jelas-jelas sangat berdampak negatif bagi pelaku dan

dapat menimbulkan risiko :

a. Pendarahan

b. Infeksi

c. Kemandulan

d. Bahkan kematian

e. Risiko komplikasi yang mungkin terjadi pada anak dan ibu

seperti anemia, preeklamsia, eklamsia16.

Dalam kusmiran (2011) ada beberapa resiko yang dihadapi

wanita yang timbul akibat melakukan aborsi, yaitu :

a. Resiko kesehatan dan keselamatan fisik setelah melakukan

aborsi:

1. Kematian mendadak karena pendarahan hebat atau karena

pembiusan yang gagal.

16 Ibid, 14.
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2. Kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar

kandungan.

3. Rahim yang sobek (uterine perforation)

4. Kerusakan leher rahimnya yang akan menyebabkan cacat

pada anak berikutnya.

5. Kanker payudara (karena ketidakseimbangan hormon

esterogen pada wanita). Kanker indung telur (ovarian

cancer), kaker leher rahim (cervical cancer), kanker hati

(placentia previa)

6. Kelainan pada plasenta (placentia previa)

7. Menjadi mandul/tidak mampu memiliki keturunan lagi

(ectopic pregnancy)

8. Infeksi rongga panggul dan infeksi pada lapisan rahim

b. Sedangkan resiko psikologis yang dialami :

1. Perasaan sedih karena kehilangan bayi

2. Beban bathin akibat timbulnya perasaan bersalah

3. Penyesalan yang dapat mengakibatkan depresi

4. Kehilangan harga diri

5. Trauma berhubungan seksual

6. Hilangnya kepercayaan diri

c. Resiko psikososial

1. Diasingkan oleh masyarakat

2. Tekanan masyarakat akan keberadaannya
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3. Dikucilkan dari keluarga

4. Mendapat celaan dari orang-orang sekitar

5. Risiko masa depan dan janin yang dikandung

6. Timbulnya gangguan kesuburan atau infertilitas

7. Menjalani hidup dipenjara bila di ketahui melakukan aborsi

8. Masa depan yang suram

9. Masa depan janin sendiri terputus seketika saat aborsi

dilakukan17.

Hasil survei yang dilakukan oleh biro pusat statistik (BPS, Depkes,

1988)  memperlihatkan bahwa 75 persen  dari perempuan usia reproduktif

status nikah yang melakukan aborsi adalah karena tidak menginginkan

tambahan anak. Bagi para gadis yang hamil, aborsi bisa jadi mengurangi

beban psikologis mereka, selain itu akan memberi mereka kesempatan untuk

bersekolah/bekerja. Dan bagi para pelaku seks komersial, aborsi bisa jadi

akan membuat membuat mereka terus bekerja, tanpa perlu terganggu oleh

kehamilan18

17 Kusmiran, kesehatan reproduksi remaja dan wanita (jakarta : selemba medika,
2011).

18 Ibid, 108.


