
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berpasang-pasangan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada

semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.1

Firmah Allah SWT dalam Al-Qura’an surat Adz-Dzariat ayat 49:





“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu

mengingat kebesaran Allah”.

Hal yang senada juga diterangkan oleh Allah SWT dalam Al- Qur’an surat Yasin

ayat 36, dinyatakan bahwa:








“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya,

baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun

dari apa yang tidak mereka ketahui”.

Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah

SWT bagi makhluk-Nya sebagai sarana untuk melanjutkan (memperbanyak)

keturunan dan mempertahankan hidup, yang mana masing-masing pasangan telah

diberi bekal oleh Allah SWT untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik

1 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 6, (Bandung : PT. Alma’arif, 1980), h.7
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mungkin2. Allah SWT berfirman di dalam Al- Qur’an Surat Al-Hujurat ayat 13 :













“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -bangsa dan

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal”.

Allah SWT juga berfirman di dalam Al- Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 1 :










“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan

isterinya;  dan  dari  pada  keduanya  Allah memperkembang biakkan laki-

laki dan perempuan yang banyak”

Islam adalah agama yang syumul (universal). Agama yang mencakup

semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang

tidak dijelaskan. Dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam,

walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang

memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam masalah perkawinan, Islam telah

2 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 3, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008), h. 196
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menuntunnya, dari mulai bagaimana mencari kriteria calon pendamping hidup,

hingga bagaimana memperlakukannya setelah resmi menjadi sang penyejuk hati.

Allah SWT menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan

perkahwinan dan mengharamkan zina. Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu

seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan

antara jantan dan betina secara anarki, dan tanpa ada satu aturan. Tetapi demi

menjaga kehormatan dan martabat kemulyaan manusia, Allah SWT Adakan

Hukum sesuai dengan martabatnya.3 Sehingga hubungan laki-laki dan perempuan

di atur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai dengan ucapan ijab

qabul sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai, dan di hadiri oleh para

saksi yang menyaksikan kalau pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling

terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberi jalan yang aman pada naluri (seks),

memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak

laksana rumput yang bisa di makan oleh binatang ternak seenaknya.4

Adapun syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan

yang akan kawin ini adalah sebagai berikut5:

Yang pertama, 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

3Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 6, op.cit., h. 8

4 Ibid.

5 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat
Dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 64.
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pengantin telah sama-sama tahu mengenal pihak lain, secara baik dan terbuka.

Yang kedua, keduanya sama-sama beragama Islam. Yang ketiga, antara keduanya

tidak terlarang melangsungkan pernikahan. Yang keempat, kedua belah pihak

telah setuju untuk menikah dan setuju pula dengan pihak yang akan menikahinya.

Yang kelima, keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan

pernikahan6.

Seperti halnya syarat di atas, di dalam UU perkawinan di Indonesia juga

menjadikan persetujuan calon mempelai menjadi syarat pernikahan, hal ini berarti

calon mempelai sudah menyetujui yang akan menjadi pasangan (suami-istri), baik

dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki yang akan menjalani ikatan

perkawinan, sehingga mereka nantinya menjadi senang dalam melaksanakan hak

dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Persetujuan calon mempelai

merupakan hasil dari peminangan (khitbah)7 dan dapat diketahui sesudah pegawai

pencatat nikah meminta calon mempelai untuk menandatangani blanko sebagai

bukti persetujuanya sebelum melaksanakan akad nikah8.

Akhir-akhir ini banyak sekali perubahan peradaban yang terjadi pada

manusia. Sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman, manusia semakin banyak

kehilangan nilai-nilai yang diyakini sebelumnya. Budaya yang serba permisif

membuat manusia hingga masuk ke dalam kemaksiatan. Pergaulan bebas hingga

6 Ibid, h. 66.

7 Khitbah (peminangan) adalah suatu bentuk aktifitas yang menjadi pembuka untuk
melangsungkan pernikahan. Allah swt memberlakukan pinangan (sebagai langkah awal) agar
orang yang akan melangsungkan pernikahan saling mengenal satu sama lain (antara calon istri dan
calon suami), sehingga di antara ke duanya mantap melangsungkan pernikahan. Lihat Sayyid
Sabiq, Fikih Sunnah 3, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008), h. 225.

8 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h.
13.
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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, dampak dari

pergaulan bebas dapat kita lihat dari perubahan pandangan di masyarakat dimana

terjadi perubahan nilai atau cara pandang terhadap pergaulan antar lawan jenis

yang ternyata sudah berubah. Dulu pacaran atau bermesraan di depan umum

dianggap tabu, kini hal itu dianggap biasa. Jangankan bersentuhan atau

berciuman, yang lebih dari itu pun bahkan dilakukan, dengan tanpa adanya rasa

malu. Pelan tapi pasti, para pelaku pacaran tersebut akhirnya terjerumus kedalam

jurang kemaksiatan dan dosa karena melakukan perbuatan yang amat keji dan

dilarang oleh Allah SWT, yaitu berzina.

Jika seorang wanita yang telah melakukan zina, ingin melaksanakan

pernikahan. Dalam kasus seperti ini, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama

tentang syarat menikah bagi wanita yang telah melakukan zina.

Mazhab Ahmad bin Hanbal berpendapat tidak boleh menikahi perempuan

yang telah dizinai kecuali dengan dua syarat berikut: pertama, telah bertaubat dari

perbuatanya. Kedua, iddah yaitu hingga melahirkan jika ia hamil atau menunggu

tiga kali haid jika ia tidak hamil9. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Hazm, Ibnu

Qudamah, dan Ibnu Taimiyah. Ibnu Qudamah berpendapat mengenai pernikahan

wanita yang telah melakukan zina didalam kitabnya Al-Mughni, yaitu: “Jika

seorang wanita berzina, maka siapa yang mengetahui hal itu tidak halal untuk

menikahinya kecuali dengan dua syarat: pertama, wanita itu telah menyelesaikan

9 Syaikh Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad Damasyqi, Fikih Empat Mazhab,
Bandung : Hasyimi Press, 2001, h. 360.
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iddahnya, jika dia hamil karena zina maka selesainya iddah adalah dengan

melahirkan, sebelum dia melahirkan tidak halal untuk dinikahi. Yang kedua,

taubat dari perbuatan zina.”10

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidak boleh menikahi perempuan

hamil karena zina dan nikah seperti itu adalah batal. Alasannya ialah bahwa

perempuan tersebut harus menjalani masa iddah, namun tidak dengan melahirkan

tetapi dengan tiga kali suci sesudah melahirkan; karena iddah melahirkan itu

adalah bila yang dilahirkan di nasabkan kepada ayahnya, sedangkan anak hasil

perbuatan zina tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan hamil.11

Menurut Syafi’iyah dan Hanafiyah perempuan hamil karena zina tidak

diwajibkan untuk menjalankan iddah, karena iddah bertujuan untuk menjaga

nasab sementara persetubuhan dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan

nasab dengan laki-laki yang menyebabkan hamil12.

Dari apa yang telah di kemukakan di atas maka penulis tertarik untuk

melakukan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Studi analisis

pendapat Ibnu Qudamah tentang syarat menikah bagi wanita pezina”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat

dikemukakan di sini pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi

ini. Pokok-pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

10 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Juz VII, Beirut Lubnan : (Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, tt),
h. 515-516.

11 Amir Syarifuddin, Meretas kebekuan Ijtihad : Isu-isu penting Hukum Islam Di
Indonesia, (Jakarta : Ciputat Pers, 2002), h. 197.

12 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 3, op cit, h. 282-283.
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1. Bagaimana pendapat Ibnu Qudamah tentang syarat menikah bagi wanita

pezina?

2. Bagaimana istinbath hukum Ibnu Qudamah tentang syarat menikah bagi

wanita pezina?

3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang syarat menikah bagi wanita

pezina?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah

sebagai berikut :

a. Tujuan Penulisan Skripsi

1. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Qudamah tentang syarat menikah

bagi wanita pezina.

2. Untuk mengetahui istinbath Hukum yang digunakan Ibnu Qudamah

tentang syarat menikah bagi wanita pezina.

3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang syarat menikah bagi

wanita pezina.

b. Kegunaan Penulisan Skipsi

1. Bagi masyarakat umum atau pembaca, diharapkan dapat memberi atau

menambah wawasan Hukum tentang syarat menikah bagi wanita

pezina menurut pendapat Ibnu Qudamah.

2. Bagi fakultas Syariah dan Hukum, semoga dapat menambah koleksi

bacaan tentang Hukum Nikah khususnya yang menyangkut masalah

syarat menikah bagi wanita pezina.
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3. Bagi penulis sendiri, menambah ragam khazanah keilmuan dan

Sebagai salah satu persyaratan agar dapat mengajukan Skripsi sebagai

tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Syari’ah (S.Sy) pada

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suska Riau.

D. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan tulisan dalam bentuk skripsi

yang secara spesifik dan mendetail membahas tentang syarat menikah bagi wanita

yang telah melakukan zina. Bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu dengan mencari kitab-kitab, buku-buku, maupun dalam bentuk skripsi.

Dalam membahas masalah ini penulis melakukan penelaahan terhadap

kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah ulama besar madzab Hanbali. Dalam

rangka menjawab persoalan yang penulis kaji. Kajian mengenai pendapat Ibnu

Qudamah tentang syarat menikah bagi wanita pezina menimbulkan berbagai

pertanyaan karena tidak sesuai dengan praktek yang ada dalam masyarakat,

khususnya di Indonesia dalam pelaksanaan pernikahan wanita pezina, penulis

akan menganalisa pendapat Ibnu Qudamah ini dari segi Hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Sebagai pegangan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu

penelitian kepustakaan yang relevan dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini.

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (Library Research) dengan

pendekatan kualitatif. Dalam penulisan, skripsi ini akan menggunakan metode

sebagai berikut:

1. Sumber Data
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Terdapat dua sumber data penelitian ini yaitu primer dan sekunder.

Sumber data primer adalah bahan orisinil yang menjadi dasar bagi penelitian, dan

merupakan penyajian formal pertama dari hasil penelitian. Yaitu pendapat Ibnu

Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, yang menjelaskan tentang syarat menikah

bagi wanita yang telah melakukan zina. Sumber data sekunder, adalah sumber

yang mempermudah proses penilaian literatur primer, yang mengemas ulang,

menata kembali, menginterprestasi ulang, merangkum, mengindeks atau dengan

cara lain “menambah nilai” pada informasi baru yang dilaporkan dalam literatur

primer. Pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al Fatawa juz 32 halaman 109,

yang menjelaskan tentang tidak boleh menikahi wanita zina sebelum ia bertaubat.

Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah, yang menjelaskan tentang nikah wanita zina.

Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara

Fiqh Menakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, yang menjelaskan

perkawinan dengan pezina dan perkawinan dengan perempuan hamil karena zina.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama,

dalam bukunya Ilmu Fiqh Jilid II. Yang membahas tentang mengawini

perempuan yang berzina. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, dalam

bukunya Koleksi Hadis-Hadis Hukum, yang membahas tentang nikah wanita

pezina.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi

dokumenter. Yaitu dengan menggunakan data primer yang berupa kitab karya

Ibnu Qudamah yang mengkaji tentang syarat menikah bagi wanita yang telah
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melakukan zina dan data sekunder yang berupa buku-buku sebagai penunjang

dalam analisis masalah tersebut.

3. Teknik Analisa Data

Berangkat dari studi yang bersifat literatur ini, maka sumber data skripsi

disandarkan pada riset kepustakaan. Demikian pula untuk menghasilkan

kesimpulan yang benar-benar valid, maka data yang terkumpul dianalisis dengan

menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis ini untuk

memberikan data yang seteliti mungkin dan menggambarkan sikap suatu keadaan

dan sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Untuk dianalisis dengan pemeriksaan

secara konseptual atas suatu pendapat, sehingga dapat diperoleh suatu kejelasan

arti seperti yang terkandung dalam pendapat tersebut.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana dalam

setiap bab terdiri dari sub-sub bab permasalahan. Maka penulis menyusunnya

dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan

Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan Skripsi, Kajian Pustaka,

Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : BIOGRAFI IBNU QUDAMAH

Di dalam bab ini memuat Riwayat Hidup Ibnu Qudamah, Guru-guru

Ibnu Qudamah, Pemikiran dan Karya-karya Ibnu Qudamah dan

Murid-murid Ibnu Qudamah.
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BAB III : TEORI UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN ZINA

Di dalam bab ini memuat Pengertian Nikah, Hukum Nikah, Rukun

dan Syarat Nikah, Larangan Perkawinan, Pengertian Zina, Hukuman

zina, Pengertian Taubat, Iddah dan Pendapat Ulama Tentang

Pernikahan Wanita Pezina.

BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG SYARAT

MENIKAH BAGI WANITA PEZINA

Di dalam bab ini memuat Pendapat Ibnu Qudamah Tentang syarat

Menikah bagi Wanita Pezina, Metode Istinbath Hukum Ibnu

Qudamah Tentang Syarat Menikah bagi Wanita Pezina dan Analisis

pendapat Ibnu Qudamah Tentang Syarat Menikah Bagi Wanita

Pezina.

BAB V : PENUTUP

Di dalam bab ini memuat Kesimpulan, Saran-saran dan Penutup.


