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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam Islam. Islam mengatur 

tentang tatacara kehidupan berkeluarga agar terbentuk keluarga sakinah, mawaddah 

wa rahmah, karena hal tersebut pada dasarnya merupakan dambaan serta tujuan dari 

setiap perkawinan. Hal ini dapat dimengerti karena kebahagiaan keluarga merupakan 

manifestasi dari sebuah rumahtangga. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. ar-

Rum/30: 21 

    

    

  

   

     

   

  

Terjemahnya: 

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan 

sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

(Kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
1
 

Tujuan membentuk suatu perkawinan yang bahagia dan kekal dibutuhkan 

persiapan yang matang secara jasmani dan rohani. Kerelaan kedua mempelai dalam 

mengarungi rumah tangga merupakan salah satu kunci terbinanya kehidupan rumah 
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tangga yang bahagia dan kekal, sehingga kedua mempelai dalam menjalankan 

kehidupan rumah tangganya penuh dengan rasa kasih sayang. 
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Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak 

dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan 

mahram. Menurut Undang-undang perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan, yang dibangun dengan 

nilai-nilai sakral (suci), sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumahtangga 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian 

perkawinan harus disertai totalitas kesiapan dan keterlibatan lahir batin, sebagai 

tanda bahwa seorang telah memasuki tahap baru dalam hidup yang akan menentukan 

keberadaan dikemudian hari, termasuk dalam kaitannya dengan ahirat kelak, suami 

akan menjadi pemimpin rumahtangga dan penanggungjawab nafkah lahir maupun 

batin bagi istri dan anak-anakknya, sebaliknya istri akan menjadi ratu rumahtangga, 

pendamping suami, pengatur ketertiban rumahtangga yang akan membelanjakan 

pemberian suami dengan sebaik-baiknya, sekaligus menjadi ibu bagi anak-anaknya.
2
 

Selain itu juga perkawinan merupakan suatu ketentuan Allah. Perkawinan yang 

bersifat umum dan menyeluruh itu salah satu cara yang telah ditetapkan oleh Allah 

swt. untuk memperoleh anak dan memperbanyak keturunan serta melangsungkan 

kehidupan manusia, dan itu semua tidak akan tercipta jika pada awalnya tidak ada 

rasa kecocokan (terpaksa). 

Namun fenomena masyarakat di Indonesia yang selama ini masih terjadi 

dalam urusan perkawinan yakni wanita hamil di luar nikah berusaha menutupi aibnya 

dengan cara melangsungkan pernikahan, dan pilihan untuk menikah adalah dengan 

laki-laki yang menghamilinya. Permasalahan yang timbul kemudian laki-laki yang 
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dianggap menghamili tidak terima terhadap tuduhan yang diberikan kepadanya 

ataupun menolak bertanggung jawab terhadap perbuatannya, sehingga terkadang 

bagi laki-laki yang tidak ingin menikahi wanita hamil di luar nikah untuk dapat 

keluar dari tuntutan pertanggung jawaban perbuatannya menghamili maka terpaksa 

melakukan perkawinan tetapi dalam hatinya ingin segera mengakhiri perkawinan 

tersebut. Disisi lain wanita hamil di luar nikah yang menuntut pertanggung jawaban 

juga merasakan hal yang sama yaitu terpaksa melakukan perkawinan meskipun tidak 

mengiginkan perkawinan tersebut, hal ini semata-mata untuk menutupi aibnya. 

Sikap terpaksa dalam melaksanakan perkawinan akan menciptakan rumah 

tangga yang selalu diliputi rasa ketidak harmonisan, karena keduanya atau salah satu 

diantara mereka tidak memiliki rasa cinta-mencintai dan saling tidak memiliki 

keinginan untuk hidup bersama sebagai suami-istri sehingga yang ada adalah 

perasaan ketakutan, ketidak harmonisan bahkan perceraian. 

Serangkaian dengan hal di atas, di Desa Soropia Kecamatan Soropia 

Kabupaten Konawe terdapat 6 (enam) keluarga yang melaksanakan perkawinan 

hanya atas dorongan keterpaksaan karena kondisi wanita yang sedang hamil di luar 

nikah, sehingga menuntut laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan 

perkawinan. Kawin terpaksa yang dilakukan kemudian hanya bertahan beberapa 

tahun, hitungan bulan bahkan ada yang hanya sehari saja kemudian ditinggal pergi 

oleh pasangannya. Berkenaan dengan fomena tersebut penulis tertantang untuk 

melakukan penelitian dengan judul Kawin Terpaksa karena Hamil dan Dampaknya 

atas Kelangsungan Rumah Tangga dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di 

Desa Soropia Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe). 
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B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan pada: 

1. Faktor penyebab kawin terpaksa karena hamil di Desa Soropia Kecamatan 

Soropia Kabupaten Konawe. 

2. Bentuk kawin terpaksa karena hamil di Desa Soropia Kecamatan Soropia 

Kabupaten Konawe. 

3. Dampak kawin terpaksa karena hamil atas kelangsungan rumah tangga di Desa 

Soropia Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe.  

4. Tinjauan hukum Islam terhadap kawin terpaksa karena hamil dan dampaknya 

atas kelangsungan rumah tangga di Desa Soropia Kecamatan Soropia Kabupaten 

Konawe. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu::  

1. Bagaimana praktik kawin terpaksa karena hamil dan dampaknya atas 

kelangsungan rumah tangga di Desa Soropia Kecamatan Soropia Kabupaten 

Konawe? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kawin terpaksa karena hamil dan 

dampaknya atas kelangsungan rumah tangga di Desa Soropia Kecamatan Soropia 

Kabupaten Konawe? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 
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a. Untuk mengetahui praktik kawin terpaksa karena hamil dan dampaknya atas 

kelangsungan rumah tangga di Desa Soropia Kecamatan Soropia Kabupaten 

Konawe. 

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kawin terpaksa karena hamil 

dan dampaknya atas kelangsungan rumah tangga di Desa Soropia Kecamatan 

Soropia Kabupaten Konawe. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi tentang kawin 

terpaksa karena hamil dan dampaknya terhadap kelangsungan rumah tangga 

dalam tinjauan hukum Islam. 

b. Manfaat Praktis 

1) Sebagai informasi atau masukan agar dapat memberikan kesadaran hukum 

bagi segenap masyarakat khususnya masyarakat di Desa Soropia Kecamatan 

Soropia Kabupaten Konawe tentang praktik kawin terpaksa karena hamil dan 

dampaknya atas kelangsungan rumah tangga, sehingga dapat menghindari 

sikap yang tidak benar. 

2) Sebagai bahan acuan bagi para peneliti lain yang tertarik untuk mengadakan 

riset secara lebih mendalam tentang masalah serupa di masa yang akan 

datang sebagai penelitian lanjutan. 
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3) Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk memperdalam pengetahuan tentang 

kawin terpaksa karena hamil dan dampaknya atas kelangsungan rumah 

tangga dalam tinjauan hukum Islam.  

E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap permasalahan yang menjadi 

kajian penelitian ini, maka penulis menguraikan beberapa kata yang dianggap perlu, 

yaitu: 

1. Kawin adalah perjodohan laki-laki dengan perempuan menjadi suami-istri; 

nikah.
3
 

2. Terpaksa artinya berbuat diluar kemauannya sendiri karena terdesak oleh 

keadaan.
4
 Terpaksa yang dimaksud di sini adalah keadaan yang mendesak agar 

pernikahan dilakukan meskipun pada dasarnya kedua atau salah satu mempelai 

tidak menginginkan hal tersebut terjadi. 

3. Hamil artinya mengandung janin dl rahim wanita hasil pembuahan spermatoara 

pd sel telur; bunting.
5
 

4. Dampak artinya pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun 

positif).
6
 

5. Kelangsungan artinya perihal berlangsungnya suatu kejadian; kelanjutan; 

ketahanan; keterusterangan; keterbukaan.
7
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6. Rumah tangga artinya segala sesuatu yang berhubungan atau berkenaan dengan 

keluarganya.
8
 

7. Hukum Islam artinya peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan 

kehidupan berdasarkan kitab Quran; hukum syarak.
9
 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka maksud dari judul penelitian ini adalah   

kajian terhadap perkawinan yang dilakukan karena adanya desakan keadaan yaitu 

kondisi wanita dalam keadaan hamil di luar nikah dan pengaruhnya atas 

keberlangsungan keluarga dalam tinjauan hukum Islam. 
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Ibid., h. 876. 
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BAB II 

KAJIAN  PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Kajian Relevan 

1. Skripsi yang berjudul Kawin Paksa sebagai Pemicu Perceraian (Analisis 

Putusan Perkara No: 0131/Pdt.G/2008/PAJS),
1
 penelitian ini dilakukan di 

Pengadilan Agama Jakarta Selatan oleh Hanina, NIM. 105044201454, 

Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah 

Konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta yang disusun pada tahun 1431 H/2010 M. Penelitian ini 

berkesimpulan: 

Pertama, putusan yang dijatuhkan hakim perihal putusnya perceraian adalah 

sah, kedua kawin paksa tidak bisa dijadikan alasan perceraian, tetapi kawin 

paksa adalah sebab yang mengakibatkan adanya perceraian, jika seorang 

menikah dibawah paksaan atau ancaman orang lain maka bisa melakukan 

pembatalan. Ketiga, dasar hukum perkara perceraian dengan alasan kawin 

paksa adalah karena mengakibatkan perselisihan. Keempat, dalam perkara 

ini menunjukkan bahwa pengaruh orang tua masih menjadi hal penting 

dalam pemilihan jodoh. Kelima, problem ini tidak bisa dipecahan dengan 

talak dan perceraian, karena ini merupakan masalah rumit yang disertai 

dengan puluhan problem lainnya. 
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