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 “Hai orang-orang yang beriman, ruku’ dan sujud dan sembahlah Tuhan kamu 

dan perbuatlah kebaikan, supaya kamu mendapat kejayaan”. 

(Q.S. Al-Hajj Ayat 77) 
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ABSTRAK 
 

Sebenarnya masalah ‘iddah secara umum adalah sesuatu yang 
sudah disepakati oleh para ulama selain juga telah dijelaskan secara 
eksplisit oleh nass al-Qur’an maupun Sunnah. Akan tetapi ketika ‘iddah 
tersebut dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak lazim, seperti seorang 
perempuan yang hamil karena zina maka ‘iddah tersebut membuat 
perbedaan pendapat di kalangan para ulama’. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan menelusuri 
kembali permasalahan-permasalahan hukum tersebut bagaimana Pendapat 
Ibnu Abidin tentang tidak ada iddah wanita hami karena zina. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research) 
yaitu dengan mengadakan telaah terhadap dua sumber di antaranya sumber 
data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya 
dalam hal ini adalah Kitab Radd al-Muhtar. Sumber data sekunder adalah 
sumber data yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang berkaitan. 

Data yang penulis gunakan dalam sekripsi ini merupakan data 
kualitatif, sedangkan dalam menganalisis penelitian ini penulis 
menggunakan diskriptis analisis. Ibnu Abidin menyatakan tentang tidak 
adanya iddah untuk wanita hamil karena zina, dalam arti boleh dinikahi 
oleh orang lain akan tetapi dilarang untuk melakukan hubungan intim 
sampai wanita hamil karena zina tersebut melahirkan, dengan alasan untuk 
menjaga kesucian rahim dan agar tidak berkumpul dua sperma atau lebih 
dalam satu rahim yang mengakibatkan tercampurnya nasab dan menjadi 
rusak. Metode istinbath hukum yang digunakan adalah istihsan. karena 
didalam al Qur’an dan sunah Rosulullah tidak ada keterangan yang 
mengaturnya, akan teapi ada persamaan illat sama-sama hamil. 

Penulis sependapat dengan Pendapat Ibnu Abidin tentang tidak ada 
iddah wanita hamil karen zina, karena iddah adalah akibat dari putusnya 
perkawinan, tidak diperbolehkannya disetubuhi setelah dinikah dengan 
alasan menjaga rahim dan nasap adalah pendapat yang hati-hati dalam 
pengambilan hukum, memperhatian kepada wanita tersebut agar tidak 
melakukan zina lagi, dan supaya lembaran baru yang dibuka dengan laki-
laki yang menikahi bisa jelas. 
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Atas jasa-jasa mereka, penulis hanya dapat memohon doa semoga amal 

mereka diterima di sisi Allah SWT. Semoga skripsi yang berjudul ANALISIS 

TERHADAP PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG TIDAK ADA IDD AH 

WANITA HAMIL KARENA ZINA  ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang 

berkesempatan membacanya.  

Pada akhirnya penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan 

skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Namun 

penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

para pembaca umumnya. Amin ....  
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