
BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latarbelakangmasalah

Perkawinanmerupakanikatan yang luhurantarasuamiistriuntukmembinarumahtangga

yangbahagia. Sebagai ikatan atau perjanjian yang mengakibatkan kedua belah pihak terikat

dengan janji yang dibuat kedunya. Ikatan ini akan menimbulkan hak dan kewajiban antara

keduanya.

Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang mahaEsa1.

SedangkanmenurutHukumPerdata(BW) dinyatakanbahwaUndang-

Undangmemandangsoalperkawinanhanyadalam hukumkeperdataannyasaja2.

Islam menganjurkan kepada penganutnya yang sudah mempunyai kemampuan untuk

melaksanakan nikah, karena nikah merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk

menyalurkan kebutuhan biologis (insting seks).

Pernikahan juga merupakan jalan yang baik untuk mendapatkan keturunan, dimana suami

isteri mendidik serta membesarkan keturunannya dengan kasih sayang, dan kemuliaan,

perlindungan serta perlindungan jiwa, tujuannya adalah agar keturunan itu mampu mengemban

tanggungjawab, untuk selanjutnya berjuang guna memajukan dan meningkatkan kebutuhannya.

Selain dari sarana menyalurkan kebutuhan biologis, nikah juga merupakan pencegah

penyaluran kebutuhan itu pada jalan yang tidak dikehendaki agama. Nikah mengandung arti

larangan menyalurkan potensi seks dengan cara-cara menyimpang. Itulah sebabnya agama

melarang pergaulan bebas, dansa-dansa, gambar-gambar porno dan nyanyian yang dapat

mendatangkan rangsangan serta cara-cara lain yang dapat mengundang nafsu birahi, sehingga

menjerumuskan seseorang kepada kejahatan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama.

Larangan ini dimaksudkan agar rumah tangga tidak dirasuki oleh hal-hal yang dapat

melemahkan dan agar keluarga tidak dilanda broken home.

1Sudarsono, HukumPerkawinanNasional, (Jakarta: PT. RinekaCipta, 1994), h. 7.

2 R. Subekti, KitabUndangUndangHukumPerdata, (Jakarta: PT. RinekaCipta, 1994), h. 7



Tampak secara nyata bahwa tujuan perkawinan adalah untuk meyalurkan naluri sexual

secara halal dan sah, melestarikan keturunan dan memelihara nasab yang jelas, menimbulkan

rasa cinta, kasih sayang, juga mendorong adanya taggung jawab untuk memelihara anggota

keluarga, toleransi dan saling menghargai3.

Penyaluran kebutuhan seksual merupakan salah satu bentuk saling membutuhkan antara

makhluk yang berpasangan. Penyaluran kebutuhan seksual bagi manusia berguna untuk

menyehatkan tubuh,  meningkatkan kualitas jantung,  merangsang paru-paru, membersihkan

pikiran dari problema yang mengganggu, serta menimbulkan ketenangan dan kepuasan batin.

Salah satu upaya menyalurkan naluri seksual bagi manusia Allah SWT menetapkan suatu

jalan yang disebut dengan pernikahan. Melalui pernikahan manusia tidak saja dapat menyalurkan

nafsu seks, tetapi juga membentuk keluarga sakinah serta meneruskan dan memelihara keturunan

yang dapat menjamin kelangsungan eksis tensi manusia di atas permukaan bumi.

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dantidak boleh lain

dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan,karena ini yang tersebut dalam Al-

Qur’an. Adapun syarat-syarat yang mestidipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan

kawin ini adalah sebagaiberikut4:

1. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut

nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya. Adanya

syariat peminangan yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi kiranya merupakan

suatu syarat supaya kedua calon pengantin telah sama-sama tahu mengenal pihak lain,

secara baik dan terbuka.

2. Keduanya sama-sama beragama Islam.

3. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.

4. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan

mengawininya.

5. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan5.

3Chuzaimah. T. Yanggo, ProblematikaHukum Islam Kontemporer, (Jakarta: LISK, 1994), h. 47.
4AmirSyarifuddin,Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat DanUndang-Undang

Perkawinan, Jakarta : Kencana, 2009, h. 64.
5Ibid, h. 66.



Akhir-akhir ini banyak sekali perubahan peradaban yang terjadi padamanusia.Sejalan

dengan tuntutan perkembangan zaman, manusia semakinbanyak kehilangan nilai-nilai yang

diyakini sebelumnya.Budaya yang serbapermisif membuat manusia hingga masuk ke dalam

kemaksiatan. Pergaulanbebas hingga free sex melanda kalangan muda-mudi. Oleh karena itu,

hendaknya memilih perempuan itu yang tidak menjerumuskan suami kepada kemaksiatan.

Para muda-mudi bebas bergaul tanpa ada yang menghalangi. Dampakdari pergaulan

bebas dapat kita lihat dari perubahan pandangan di masyarakatdimana terjadi perubahan nilai

atau cara pandang terhadap pergaulan antarlawan jenis yang ternyata sudah berubah.

Dulu pacaran atau bermesraan didepan umum dianggap tabu, kini hal itu dianggap biasa.

Jangankanbersentuhan atau sekadar berciuman, yang lebih dari itu pun bahkandilakukan, dengan

tanpa rasa malu.Pelan tapi pasti, para pelaku pacarantersebut akhirnya terjerumus kedalam

jurang dosa karena melakukanperbuatan yang amat keji dan dilarang oleh Allah SWT, yaitu

berzina.Dandampak kerugian yang lebih banyak diterima akibat pergaulan seperti iniadalah

pihak perempuan.

Terjadinyapekawinanantaraseoranglaki-

lakidanperempuanmenyebabkanhubunganmushaharah6 yang

mempunyaikonsekuensidilarangmelakukanperkawinandenganperempuankerabatdarimasing-

masingpasangan, di antaranyaadalahmertua, ibutiri, menantu, dananaktiri.Sebagaimana

dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam Surat An-nisa ayat 23 :









6Abd Rahman al-Jaziriy, Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Arba’ah, juz IV, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, 1969), h.
125.







Artinya: Dan ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari

isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah

kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri

anak kandungmu (menantu). (Q. S. An-Nisa: 23)7.

Jadi, jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita , maka diharamkan baginya

menikahi ibu istirinya, baik dalam pengertian yang hakiki maupun yang majazi, dari sisi

hubungan keturunan maupun dari sisi persusuan, baik sudah bercampur maupun belum

bercampur. Hal itu dikemukakan oleh seluruh ulama kecuali yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi

Thalib, bahwa ia berkata : ‘’Tidak haram bagi seorang laki-laki untuk menikahi ibunya kecuali

setelah ia menggauli anaknya.’’ Hal yang sama juga dikatakan Mujahid8.

Yang dimaksud dengan rabibah adalah anak tiri, jadi seorang laki-laki yang menikahi

seorang wanita, diharamkan baginya untuk menikahi anak perempuan isterinya, baik yang hakiki

maupun yang majazi baik karena keturunan maupun karena penyusuan. Jika ia telah bercampur

dengan perempuan tersebut, maka anak perempuan isterinya diharamkan baginya untuk

selamanya. Sedang jika isterinya meninggal dunia atau diceraikan sebelum bercampur, maka

laki-laki itu boleh menikahi anak tirinya. Hal itu berlaku baik anak-anak tersebut berada dalam

pemeliharaanya atau tidak. Demikian yang dikemukakan oleh para ulama.

Sedangkan Dawud azh-Zhahiri berkata. ‘’Anak isteri yang diharamkan dinikahi adalah

yang berada dalam pemeliharaaanya, sehingga yang tidak berada dalam pemeliharaannya tidak

haram untuk dinikahinya, meskipun ia (laki-laki) itu telah bercampur dengan ibu anak tersebut.’’

Hal itu juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib.

7Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, pustaka al-Kautsar, 2001, h.161
8Ibid.



Namun dalam kehidupan sehari-hari terjadi penyelewengan dalam menyalurkan naluri

seksual, seperti dengan perzinahan, homoseksual, lesbian dan sodomi (liwath).

Zina adalah merupakan perbuatan keji dan kotor yang sangat dilarang oleh agama,

sehingga bagi siapa yang melakukan perbuatan keji ini pelakunya akan dikenai hukuman had,

dan Homo seks dalam bentuk sodomi merupakan hubungan kelamin yang menyimpang dari

ajaran agama Islam. Perbuatan sodomi termasuk pada tindak pidana berat, dosa besar, perbuatan

keji, lebih besar dari perbuatan zina. Islam sangat membenci pelaku sodomi. Bahkan Allah SWT

telah mengancam perbuatan sodomi dengan siksa yang maksimal. Allah SWT telah

membalikkan bumi terhadap kaum Luth yang telah keterlaluan melakukan sodomi selanjutnya

Allah telah menghujani batu yang menyala kepada mereka sebagai balasan terhadap perbuatan

mereka yang menjijikkan itu (Q.S. al-A‟raf : 80-84) dan (Q.S. Hud : 77-82)9.

Mengenai masalah zina dan liwath ulama berbeda pendapat tentang setatus hukum orang

yang melakukan perbuatan zina dan liwath, apakah dapat menyebabkan mahram atau tidak. Dan

inilah pendapat empat imam mazhab mengenai masalah zina dan liwath :

Puqoha berbeda pendapat mengenai zina, apakah perbuatan tersebut dapat menyebabkan

haramnya wanita-wanita yang disebutkan dimuka, seperti halnya jima’ pada pernikahan yang sah

atau pada pernikahan syubhat.10

Imam Syafi’i berpendapat bahwa zina dengan seorang perempuan tidak menyebabkan

haramnya mengawini ibu perempuan tersebut atau anak perempuannya, dan tidak pula

menyebabkan haramnya ayah sipezina itu atau anak sipezina itu untuk mengawini perempuan

tersebut.

Imam Malik berpendapat, sebagaimana diriwayatkan dalam al-muattha’ daripadanya

adalah sama dengan pendapat imam syafi’i. Ibnu al-qosim meriwayatkan dari imam malik

pendapat yang dikemukakan oleh imam Syafi’i, yaitu bahwa zina tidak menyebabkan

keharaman. TetapiSuhnun, salahseorangpengikut imam malik, tidakmenyetujuiriwayatibnu al-

qosimdan berpendapatsebagaiman yang tersebutdalam al-muattha’.

Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, AtsTsauridan Al-Auzai’

berpendapatbahwazinamenyebabkankeharamansebagaimanahalnyaakadnikah.

9Ibn Qudamah, al-Mughniy (Riyadh: Maktabah al-Riyadah al-Hadisah, t.th), Jilid X, h. 155.
10IbnuRusyd, BidayatulMujtahid, cv asy-Syifa, semarang, 1990, jilid 2, h.421



Kemudian Menanggapi penyelewengan seksual secara sodomi, ulama Hanafiyah,

Syafi’iyah, dan Malikiyah berpendapat bahwa sodomi tidak menyebabkan mahram mushaharah,

berbeda dengan ulama Hanabilah menyatakan bahwa perbuatan liwath atau sodomi dapat

menyebabkan adanya mahram mushaharah.

Dalam kitab Kitabul Fiqh ’Ala Madzahibil Arba’ah dikatakan :

حرم ,أو الط برجل ,فمن الط بولد یطیق الجماع , المصاھرة باللواطة مثل الزنا قالوا تثبت حرمة -الحنابلة

ألنھ وطء فى فرج مشتھي ینشر الحرمة كوطئ المرأة فتثبت حرمة ,كل منھما على أم ألخر وأبنتھ نصا 

.المصاھرة عقابا لھما

Artinya: ”Tetapadahubunganmuhrimmushaharahsebabliwath (sodomi). Sebagaimanazina,

barangsiapamelakukanliwath (sodomi) denganseoranganaklaki-laki yang

telahmampubersenggamaataudenganlaki-lakidewasadiharamkan di

antarakeduanyaibudananakperempuanmerekasecaralahiriyah.Karenasesungguhnya orang yang

bersenggamapadalubang yang

menggairahkanmenyebabkankemuhrimansebagaimanabersenggamapadaperempuan,

makatetapadakemahromanmushaharahbagikeduanyasebagaiakibat hukum padakeduanya”11.

Dalamkitabal-Muqni’ fi Fiqhi Imamissunnah Ahmad bin HanbalAs-

Syaibanir.ajugadikatakan:

الال ئط أم الغالم وأبنتھ وعلى الغالم أم الالئط وأبنتھفأن تلوط بغالم فیحرم على
Artinya: “Dan apabilaseseorangmelakukanliwath (sodomi) padaseoranganaklaki-laki,

makadiharamkantiapdariseorangkeduanyaibudananakperempuannya”12.

Dan tidakadaperbedaanantarazinamelaluiqubulataudubur, karnakeduanyasama-

samaperbuatan yang diharamkan.13Makajikaseseorangmelakukanperbuatanliwat

,makadiharamkanatas orang yang meliwatituibu yang diliwatdananak yang diliwat,

11Abdurrahman Al-Juzairi, KitabulFiqh ’AlaMadzahibilArba’ahJuz 5, Beirut,Libanon: DarulKutub al-

Alamiah, t.th.h. 130.

12IbnuQudamah, Al- Mughnyjuz 7, Beirut, Libanon, t.th, h. 484
13 Ibid.



dandiharamkanatas yang diliwatituibu yang meliwatdananak yang meliwat. Inilahpendapat yang

dikemukakan imam ahmad bin hanbal14.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengnalisa tentang masalah

perbuatan liwath atau sodomi dapat menyebabkan adanya mahram mushahaarah.Untuk itu,

penulis ingin mengangkatnya menjadi suatu kajian ilmiyah yang berjudul :ANALISIS

PANDANGAN IMAM AHMAD BIN HANBAL TENTANG PERBUATAN ZINA DAN LIWATH

DAPAT MENYEBABKAN MAHRAM MUSHAHARAH DITINJAU DALAM PERSPEKTIF

HUKUM  ISLAM.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis hanya

membatasi  penulisan ini pada perbuatan zina dan liwath yang menyebabkan mahram

mushaharah menurut imam Ahmad ibn Hanbal.

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah tersebut dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanapendapat Imam Ahmad ibnHanbaltentangmuhrimakibatzinadanliwath ?.

2. Bagaimanametodeistinbathhukum yang digunakan Imam Ahmad

ibnHanbaltentangterjadinyamuhrimmushaharahsebabzinadanliwath ?.

D. Tujuan danKegunaanPenelitian

Tujuanpenelitianiniadalah :

1. Untukmengetahuilebihjauhbagaimana pendapat imam Ahmad bin Hanbal tentang

perbutan zina dan liwath menjadi mahram mushaharah.

2. Untukmengetahui metode istinbath hukum imam Ahmad ibn Hanbal tentang muhrim

mushaharah sebab zina dan liwath.

Kegunaanpenelitianiniadalah :

14Ibid.



1. Untukmelengkapitugas-tugasdanmemenuhipersyaratanuntukmenyelesaikanstudi di

FakultasSyari’ah.

2. Sebagai sumbangan ilmiah penulis pada ilmu pengetahuan hususnya dalam bidang

hukum islam.

3. Untuk menanbah wawasan penulis dibidang hukum islam khususnya dibidang

perkawinan.

E. MetodePenelitian

1. JenisPenelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Liberary research), maka untuk

mendapatkan data-data yang diperlukan penulis akan mengambil dari buku-buku yang ada

hubungannya dengan masalah yang akan di teliti.

2. Sumber Data.

A. Data Primer.

Sumber Primer yakniFuqaha yang

mengekspresikanpemikiranyabaikdalambentuktulisanmaupunlisan.Pemikiran

yangdiekspresikandalambentuktulisandapatditemukandalamkaryatulisyang

bersangkutandalamhalinipenulismemakaikitabAl-MuqniFi

FiqhiImamisSunnahImam Ahmad bin HanbalAssyaibanir.a.Musnad Imam Ahmad

B. Data Sekunder.

Sedangkansumber hukumsekunderyaitu, bahanpustaka yang
berisikaninformasitentangbahan primer untukmenunjangsumberhukum
primer.Sehinggadapatmembantumenganalisisdanmemahamisertamemberikanpenj
elasanmengenaisumberhukum primer.Dalamhalinisumberhukuminiberupabuku-
bukumaupunkitab-kitab yang berhubungandenganpermasalahan yang adaseperti,
Fiqh Sunnah, Fiqh Islam Waadillatuhu, Fiqh Ala Mazahibil Arbaa’h danbuku-
buku yang adahubungannyadenganmasalah yang akanditeliti.

3. MetodePengumpulan Data.

Untukmedapatkan data-data yang

diperlukandalammenyelesaikanpenulisaninipenulismembacadanmenelaahbuku-buku

yang adahubungannyadenganmasalah yang akanditeliti.



4. Metode Konten Analisis

Yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian

melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki15. Metode ini akan penulis gunakan pada

bab IV mengenai mahram mushaharah akibat zina dan liwath.

4. MetodePembahasan.

Setelah data-data tersebutterkumpulmakapenulisakanmenganalisa data-data yang

diperlukandenganmetodesebagaiberikut :

a. Metodededuktif, penulisakanmengumpulkan data yang

adahubungannyadenganmasalah yang

ditelitilaludiuraikandandiambilkesimpulansecarakhusus.

b. Metodeinduktif, penulismengumpulkan data danketeranganmengenaimasalah yang

ditelitilaludiuraikandandiambilkesimpulansecaraumum.

c. Metodekomparatif, data-data yang adakemudiandibandingkanantara yang

satudengan yang lainnyadandianalisalaludiambilkesimpulan yang

bersifatperbandingan.

F. SistematikaPenulisan

Untukmemudahkanpembhasandalampenulisaninipenulisakanmembagidalambeberapababya

itu :

BAB I: Pendahuluanberisitentanglatarbelakangmasalah, batasan masalah,

rumusanmasalah,tujuandankegunaanpenelitian, kajianpustaka,

metodologipenelitian,diakhiridengansistematikapenulisan.

BAB II: Biografi imam Ahmad ibn Hanbal berisi tentang latarbelakang Imam Ahmad

ibnHanbal, kehidupanpolitik Imam Ahmad ibnHanbal, karya-karyadanmurid Imam

Ahmad ibnHanbal, serta metode istinbath hukum imam Ahmad bin Hanbal.

BAB III: Tinjauanumumtentang mahram

mushaharahzinadanliwathberisitentangpengertian mahram mushaharah, macam-macam

mahram nikahdandasarhukumnya, pandanganulama’ tentang mahram mushaharah,

pengertianzinadanliwath, dasarhukum zina dan liwath, pandanganulama’

fiqihtentangzinadanliwath.

15Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1991) Cet.1



BAB IV: Laporan hasil penelitian yang berisikan tentang, pendapat imam Ahmad ibn

Hanbal tentang mahram mushaharah akibat zina dan liwath, dan analisis.

BAB V: Berisitentangpenutupdaripenulisanini yang terdiridari, kesimpulandan saran.


